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En un costat de la Ronda Litoral,
tocant al Parc Fluvial del Besòs, es
pot veure com avança ràpida-
ment la construcció d’un dels pro-
jectes que més polseguera ha ai-
xecat a Sant Adrià de Besòs els úl-
tims anys: el Tanatori del Litoral.

Fa una setmana, l’empresa
impulsora de l’equipament va
obrir les portes de les obres a Lí-
nia Nord i altres mitjans per po-
der veure des de dins com serà
aquest tanatori, que preveuen
que pugui començar a funcionar
a l’octubre, tot i que el contenciós
administratiu presentat per Stop
Crematori continua en marxa.

Els fonaments i l’estructura de
l’edifici ja estan acabats, amb la

qual cosa ja es pot intuir en què es
convertirà l’espai: cinc sales pri-
vades de vetlla de 80 metres qua-
drats, un oratori amb capacitat per
a 182 persones i un crematori, a
més d’oficines, 114 places d’apar-
cament i una “zona de vending”.

El terreny sobre el qual s’està
construint el tanatori té un total
de 10.000 metres quadrats, però
l’edifici només n’ocuparà un 20%.
La resta, uns 8.000 metres qua-
drats, es convertirà en un espai en-
jardinat que, en principi, estarà
obert a tota la ciutadania. “No ens
plantegem tanques al voltant. És
un edifici obert”, explica Sussana
Pastor, arquitecta del projecte. 

RESPOSTA A LES CRÍTIQUES
La gerent del Tanatori del Litoral,
Ana Gassió, defensa que tot el pro-
jecte s’ha fet “seguint un principi
de desenvolupament sostenible i

respectuós amb el medi ambient”.
En aquest sentit, assenyalen que
a la fabricació s’ha prioritzat l’ús de
materials reciclats i s’haapostat per
estructures prefabricades per tal
d’utilitzar menys energia i menys
generació de residus.

A més, l’arquitecta del projec-
te assenyala que el solar on s’ha
construït el tanatori “era un abo-
cador” i estava ple de runes i cú-
muls de brossa, els quals l’empresa
va haver de retirar i tractar, fent-
se càrrec de tota la despesa.

La gerent del tanatori ressal-
ta que el sol fet que els hagin con-
cedit la llicència “és una garantia,
perquè s’han de passar tota una
sèrie d’informes”. Fins i tot, as-
seguren, implantaran al crematori
un sistema modern de filtratge
que suposarà una garantia més.
“Tot això hauria de tranquil·litzar
els veïns”, conclou Gassió.

Recta final del tanatori
» Tanatori del Litoral obre les portes del nou equipament que s’està construint a Sant Adrià

» Les obres avancen amb rapidesa i esperen que pugui començar a funcionar el mes d’octubre

La gerent del tanatori explica com serà l’equipament quan estigui acabat. Fotos: A. M.

PLATAFORMA4“Aquest és
un servei que no el necessitem
ni el vam demanar”, afirma
contundentment la portaveu
de la plataforma Stop Cre-
matori, Pilar Raja. 

L’oposició veïnal al projec-
te del tanatori qüestiona que
l’equipament sigui beneficiós
per a la ciutadania de Sant
Adrià i assegura que, tot i les
promeses de zones verdes
obertes a la ciutadania, es trac-
ta d’un terreny que ha passat de
ser públic a privat i que l’em-
presa només el busca per fer
negoci, no només al municipi,
sinó, sobretot, a Barcelona.

ESPERANT LA SENTÈNCIA
Des de l’empresa subratllen
que la negativa del jutjat que
porta el recurs contenciós ad-
ministratiu a la sol·licitud de
mesures cautelars que va fer
l’entitat és una mostra que han
fet bé les coses. 

Però la portaveu de la pla-
taforma considera que el rebuig
d’aquestes mesures cautelars en
cap cas pot ser considerat com
un element favorable per a
l’empresa, perquè encara “no hi
ha cap dictamen”. No obstant
això, tot apunta que abans que
hi hagi sentència el tanatori ja
estarà en ple funcionament.

Stop Crematori: “El negoci 
del tanatori és a Barcelona”

Augusto Magaña
SANT ADRIÀ
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La lista de políticos y
periodistas que min-

tieron el #11demarzo de
2004 es tan extensa que haría sonrojar
a los más expertos fabricantes de fake
news. Aquella falsedad provocó dos
nuevas víctimas que no aparecen en los
recuentos oficiales: Ángel Berrueta y
Kontxi Santxiz. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Al grito de "maricón
de mierda", 4 neonazis

y la nazi que graba han
pegado una paliza a un chaval en
León (España). Estos son los cachorros
del régimen español, siempre espo-
leados por la diaria y sistemática pro-
paganda del fascismo en la televisión
y la prensa española.

@_ju1_

Los que ahora protes-
tan con indignación

por el tuit de Elsa Artadi
sobre Ana Frank son exactamente los
mismos que se callaron cuando Al-
bert Rivera comparó el lazo amarillo ca-
talán con la esvástica nazi. Parece que
la condena de la banalización es se-
lectiva. 

Davant de l'auge dels
atacs racistes cal ur-

gentment una taula de
partits i entitats amb el compromís de:
1) Situar la lluita antiracista com a
prioritària i al marge de qualsevol dis-
puta electoral i 2) Exigir-nos la màxima
responsabilitat en el tractament me-
diàtic.

@wagensberg@ArielKanievsky@jonathanmartinz

Borja Puerta
El porter del filial de l’Industrias Santa
Coloma va fer realitat el seu somni: de-

butar amb el primer equip. La seva és
una història de superació, ja que fa dos
anys va patir un greu accident que gai-

rebé li costa la seva carrera esportiva. 
pàgina 21

Tribuna

A Badalona ha començat la fira de com-
pravenda d'equipaments fum, i això
indica que s'apropen les eleccions mu-
nicipals. A alguns candidats no els fa ver-
gonya enganyar al poble prometent
tota mena de pavellons esportius, pis-
cines o equipaments del que calgui.
Ben poc importa que siguin infografies
d'edificis sense pressupost ni projecte
aprovat, que no s'hagi consensuat enlloc,
ni que la proposta no respongui a una
planificació. Planificació he dit, sí, una
paraula que es fa servir ben poc a l'A-
juntament de Badalona. 

La darrera mostra d'aquesta manca
de planificació i de criteri, segurament
la més esperpèntica viscuda mai a la ciu-
tat, és aquest intent de vendre el patri-
moni municipal al millor
postor, entre operadors pri-
vats del sector immobiliari.
Ho va protagonitzar la set-
mana passada el govern de la
moció de censura, aquest
mini equip de 4 regidors
que sense donar explica-
cions enlloc ni a ningú s'han emportat
a la maleta les nostres joies patrimonials
perquè uns privats que res saben de Ba-
dalona decideixin què s'hi ha de fer i què
s'hi ha d'oferir. No hi ha paraules.

D'idees sobre què es pot fer a la ciu-
tat tothom en té moltes. Necessitats de-
tectades encara més. Ho vam poder
comprovar en el procés participatiu del
PAM (Pla d'Acció Municipal) i el PIM
(Pressupost d'Inversions Municipal), que
es van posar en marxa durant els 3 anys
d'ajuntament del canvi i que van deixar
feta una planificació incipient. Perquè el
cas és saber quina planificació s'acorda a
llarg termini per poder-les fer sense in-
terrupció ni canvis de guió cada cop que
l'ajuntament canvia de color polític. 

Cal un gran acord de ciutat per un pla
d'equipaments que posi sobre el plànol de
Badalona tot el que hi falta. Equipa-

ments i serveis públics. Quantes escoles
bressol, i on les farem. Quants centres de
dia per a Gent Gran, biblioteques, casals.
Exactament a quin carrer i sobre quin so-
lar. Escola de música, auditori, escoles, ins-
tituts, escoles d'adults, d'oficis. Cal re-
convertir edificis? Quants més en falten?
Residències per a persones dependents,
pisos dotacionals, pisos de lloguer social,
d'acollida per a dones víctimes de vio-
lència. Quants? A quines zones? Centres
de salut, jutjats, pavellons, piscines, es-
tadis, museus, espais d'acollida, deixalleria,
aparcaments, lavabos públics... la llista no
s'atura. L'important és programar-los.
Quins? Quants? On? Amb quins plans
d'usos? I què és prioritari? On fa més fal-
ta? També ens ha de preocupar si tindrem

prou recursos per fer-ho i activar la recerca
de fons de finançament. Però tan impor-
tant com els diners per pagar-ho és el lloc
on fer-ho. On ho posarem? Tenim espai
per a tot? Realment és més necessària una
cosa que una altra? Com ho decidim?
Quins interessos prevalen? I també, com
cal remodelar el patrimoni per posar-lo al
servei de la ciutat? Torre Codina, Ca
l'Andal, Can Bofí Vell, Escorxador, cases
del parc Ca l'Arnús i can Solei, CACCI, etc.

Què ens cal exactament per donar un
bon servei a la població que vivim a la ciu-
tat, i per la que hi vindrà a viure? Tot ha
d'estar previst abans d'anar fent créixer el
parc d'habitatge. I ha d'estar previst tam-
bé com ho mantindrem al llarg de la vida.

No tenir una planificació a 10 anys vis-
ta i un consens sobre quins equipa-
ments, quants i on es faran, així com re-
serva econòmica per anar-ho fent i man-

tenint genera una gran incertesa i dóna
facilitats als venedors de fum. Incentiva
les propostes electoralistes i la improvi-
sació, però sobretot provoca paràlisi.
Una paràlisi que afecta la vida diària de
milers de persones. Els projectes aparei-
xen i desapareixen de l'agenda política de
la ciutat generant molta confusió. Solars
reservats per a unes coses es destinen a
altres. Inversions en equipaments que un
cop acabades les obres deixen de servir per
a allò que s'havia previst. Ningú sap quin
és l’ordre de prioritats. En tenim molts ex-
emples, des de fa molts anys i recents. On
ha anat a parar l'acord de 2017 d'invertir
8M€ per fer pisos de lloguer social, un cop
perpetrada la moció de censura que va in-
terrompre el mandat un any abans d'a-

cabar el termini?
Cal un pla d'equipaments

per a tota la ciutat, un acord
polític i social que situï i faci
el dibuix de tot el que es
construirà i remodelarà en
els pròxims anys. Un acord
que es mantingui més enllà

dels canvis a l'ajuntament, un full de ruta
en mans de la ciutadania. I si en el camí
es volen plantejar canvis, es plantegen.
Però obertament, amb transparència i
participació.

La feina ja vam començar a fer-la el
2015, hi ha un PAM i un PIM aprovats,
una plataforma de participació en mar-
xa i un Consell de Ciutat a punt de con-
vocar-se, a més de molts estudis i plans
sectorials que ajuden a prendre decisions.
I sobretot una societat civil amb ganes de
participar-hi que necessita espais de re-
flexió sobre model de ciutat i cohesió ter-
ritorial superadors de visions clientelistes.

Amb un bon pla d'equipaments la ciu-
tat hi guanya sencera, i segur que mai més
cap regidor tindrà la perversa ocurrència
d'anar-se'n a l'estranger gairebé d'ama-
gatotis a posar en venda el patrimoni que
és de totes i tots.

Cal un gran acord de ciutat per a un pla 
d’equipaments que posi sobre el plànol 

de Badalona tot el que hi falta

per Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona

Quin pla d’equipaments?
Els semàfors

Aj. de Badalona
El govern municipal ha assumit les reg-

nes de la construcció de la nova escola
Ventós Mir per tal d’agilitzar la posada

en marxa de les obres. La Generalitat fi-
nalment transferirà els diners a l’Ajun-

tament, que tirarà endavant el projecte. 
pàgina 8

Junts per Tiana
Tot i que van matisar-ho ràpidament, la
proposta de posar un Mosso d’Esquadra

al capdavant de la Policia Local feta pel
candidat de Junts per Tiana, Isaac Sal-
vatierra, va generar crítiques de sindi-

cats de policies locals, com SICPOL.
pàgina 18
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Callau: “No hem trobat la sensibilitat 
necessària de Colau amb La Mina”1

2
César Aneas substitueix Glòria Estopà 
a la banqueta de l’Snatt’s

Per una Badalona en Comú

El festival Flamenc-ON omplirà 
Santa Coloma de música i ball

Badalona es compromet 
a millorar els camins escolars

El + llegit línianord.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Hi ha qui no es vol mirar al mirall,
perquè no li agradaria la imatge
reflectida. L'Estat espanyol es
posa davant del mirall, com la ma-
drastra de La Blancaneu i pre-
gunta qui és la més maca de totes?
El mirall, trucat i al seu servei, li
respon reiteradament: La més
maca ets tu. Així corren els dies i
els anys. Miguel de Cervantes
amb El Quixot, a principis del se-
gle XVII, posà el mirall davant la
societat del seu temps i en féu una
caricatura amb una duríssima crí-
tica social. Ara és Catalunya, que
amb el seu contenciós amb l'Estat
espanyol, posa també el mirall al
davant d'una societat que encara
està en altres temps, que no ha
evolucionat ni s'ha modernitzat,
que no vol mirar per no veure-
s'hi lletja. Una societat pretesa-
ment democràtica que no vol
veure la imatge desagradable de
les mancances de l'exercici d'in-
complir contínuament les con-
vencions internacionals dels Drets
Humans. Algun dia ho haurà de
fer, perquè no hi ha escapatòria si
vol formar part del club d'estats
que compleixen els seus deures
democràtics.

Al parc d'atraccions del Tibi-
dabo, hi ha una sala de miralls
que reflecteixen les imatges de-
formades de qui s'hi posa al da-
vant. Potser a la Sala del Tribunal
Suprem, també hi ha un mirall
que deforma la realitat del que
passà l'any 2017 a Catalunya. Tot
per a conveniència dels poders
fàctics i així poder empresonar a
polítics, líders socials, caps de de-
partaments i mossos d'Esquadra.
A tots aquells que els fan nosa,
per poder continuar en el poder a
la seva conveniència. 

Mirar-se al mirall
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

Polèmica al PP després que diversos mitjans publiquessin que
el partit de Pablo Casado hauria proposat endarrerir l’expulsió
de les dones immigrants sense papers que entreguin el seu fill

en adopció. La notícia va córrer com la pólvora per les xarxes socials.
L’endemà, Casado va negar la veracitat d’aquestes informacions.

Surt a subhasta la primera gravació d’Starman, un dels
grans èxits de David Bowie. El preu de sortida és de 10.000
lliures i a la cinta es pot escoltar Bowie explicant que enca-

ra no ha acabat de compondre la cançó. Es tracta d’una peça mí-
tica d'un dels artistes més importants del segle XX.

Internet celebra el seu 30è aniversari amb nombrosos homenat-
ges i felicitacions a tota mena de pàgines web. El 12 de març de
1989, Tim Berners-Lee va crear la World Wide Web, un espai il·lu-

sionant, lliure i obert perquè tota la humanitat pogués compartir
idees i coneixements, segons el creador. 

Una balena s'empassa un bussejador i l'escup viu a Port
Elizabeth (Sud-àfrica). Rainer Schimpf,  bussejador i di-
rector d'una agència de viatges submarins, va sortir il·lès

de l'experiència. Tot i això, afirma que "res no et prepara per
acabar dins d’una balena. No hi ha temps per tenir por". 

Donald Trump és campió d'un torneig de golf sense participar-
hi. El president dels Estats Units va desafiar al guanyador real,
Ted Virtue, a un 'match play' en el qual Trump va vèncer. Des-

prés d'assegurar a Virtue que els dos eren cocampions, la placa no-
més mostra Trump com a únic guanyador de la competició.

per Alex Suárez

A les xarxes

@danisenabre: Si Griezmann está para
sentarse en la mesa de Cristiano, yo estoy
para sentarme en la de Gandhi, Mandela
y Maria Teresa de Calcuta. 

@pilarcalvo13: Confirmado: Zoido se
hizo instalar un tirador de cerveza en su
despacho del Ministro. Sin más comen-
tarios. 

#Zoido

@mohagerehou: Uno tiene que verse
muy en retroceso ahora para tener que sa-
car el legado imperial como una victoria
de 2019. 

#PortadaABC #JuveAtleti

Aire fresc

La paraula, al carrer
per Estanis Alcover i Martí

He dedicat unes quantes es-
tones durant una setmana a
fer una mena d'enquesta a tot
badaloní amb qui he mantin-
gut contacte. Sento curiositat
per saber què pensen els ba-
dalonins i què han de saber els
ciutadans que, des de dife-
rents partits, es presentaran a
les municipals del 26 de maig.

Entre els interlocutors so-
bresurt la necessitat d’abordar,
el tema de l’habitatge, la seva
assequibilitat i l’ajuda a les fa-
mílies sense recursos. Fan fal-
ta més inversions cap als bar-
ris i una major activitat em-
presarial a la ciutat. 

Sobre el rendiment de
comptes i la transparència,
cal fomentar al màxim –i com-
plir- l’acord entre badalonins
i ajuntament pel que fa als
pressupostos d’ingressos i des-
peses i d’inversions.

A banda, va haver-hi lloc
per altres idees, com un crei-

xement adequat per raons
adequades i en les àrees ade-
quades. Els veïns demanen
entreteniment per a les famí-
lies i per als més grans, aug-
mentant el suport als casals i
les llars d’avis.

Reclamen una de qualitat
per a joves i nens, i la millora
de l’escolarització -contem-
plant la immigració en positiu,
amb una barreja adequada de
nouvinguts i ciutadans arre-
lats-. Les qüestions ambientals
i la brutícia són un altre tema
destacat, amb més infraes-
tructures per a les famílies i
parcs nets i vigilats. 

Per últim però no menys
important, és necessària l'a-
tenció especial als toxicòmans,
amb una intervenció social
combativa -cal educar també
la població-. En definitiva,
una bona carta als reis de la
Casa de la Vila. Donem la pa-
raula al carrer! Hi ha feina.

La clau
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Badalona

“Professionals” per elaborar
el programa electoral d’Albiol

POLÍTICA4El candidat del PP a
l’alcaldia de Badalona, Xavier
García Albiol, encomana els últims
serrells del seu programa electo-
ral a una “plataforma de profes-
sionals independents”, entre els
quals hi ha l’exdiputada d’Unió al
Congrés dels Diputats Maria José
Atienza i l’activista social Hanan
Serrouhk Ahmed.

“És un orgull que persones de
diferents sensibilitats i de dife-
rents àmbits professionals s’in-
volucrin en l’elaboració del meu
programa electoral perquè no-
més amb la implicació de tots po-

drem recuperar Badalona i tor-
nar a fer d’ella una ciutat de pri-
mera”, va afirmar Albiol.

La plataforma en total està in-
tegrada per 27 persones i porta
treballant des del passat mes
d’octubre. Alguns d’aquests pro-
fessionals són el president de
l’Associació Rincón del Arte i
d’Esabar Saharaui, Manolo Fer-
nández Pachón; el membre de
Badalona Capaç, Ricardo López
Porté; els professionals de la se-
guretat Marta Soriano i Juan
Miguel Ferrer i l’emprenedora
Lorena Feria, entre altres.

La Pau Gargallo perdrà una
línia de batxillerat artístic

EDUCACIÓ4L’Escola d’Art i Su-
perior de Disseny Pau Gargallo
finalment perdrà una línia de
batxillerat artístic, segons el que
van acordar dimarts la Genera-
litat i l’Ajuntament de Badalona. 

Aquesta línia passarà a l’Ins-
titut Eugeni d’Ors (que oferirà a
partir del curs vinent un total de
tres línies de batxillerat artístic)
i l’escola Pau Gargallo es quedarà
només amb dues línies, mentre
es fan les intervencions urgents
necessàries per adequar el cen-
tre a la normativa de riscos.

Una vegada s’hagin enllestit

les reformes, l’escola Pau Gar-
gallo recuperarà la línia cedida a
l’Eugeni d’Ors i es treballarà
per consolidar les dues noves lí-
nies a aquest centre.

MANIFESTACIÓ D’ESTUDIANTS
Les administracions van pren-
dre aquesta decisió mentre un
centenar d’estudiants i docents de
la Pau Gargallo es manifestaven
davant la seu del departament d’E-
ducació per reclamar que no es re-
tirés cap línia de batxillerat artís-
tic del centre. Una demanda que
sembla que no aconseguiran.

Marisa Drago i Salut Alta,
premis Trencant Invisibilitats
SOCIETAT4La llevadora i sexò-
loga Marisa Drago i el projecte
FAR de la Fundació Salut Alta
són les guanyadores del premi
Trencant Invisibilitats 2019 en la
categoria trajectòria individual i
de projecte, respectivament. 

Drago fa més de 40 anys que
treballa per ajudar les dones a te-
nir un part més natural i de ma-
nera vocacional ha acompanyat
adolescents i dones de totes les
classes socials, religions i cultu-

res a normalitzar la seva sexua-
litat. Ha estat cofundadora del
grup “Doules llevadores”.

El projecte Formació, Acom-
panyament i Relació (FAR) es
duu a terme des del 2007 al ba-
rri de La Salut a través de l’idio-
ma, impartint classes d’alfabe-
tització de castellà i català.

Trencant Invisibilitats es va
crear el 2003 per reconèixer la tas-
ca d’entitats i persones que tre-
ballen per a la igualtat a la ciutat.

Educació | 9a edició de la Diada de l’Educació Pública
FAMPAS organitza aquest dissabte al Parc de Montigalà una sèrie d’activitats,

tallers i sessions informatives sobre els diversos centres educatius públics de la
ciutat. L’objectiu és assessorar sobre la preinscripció escolar del curs vinent.

EDUCACIÓ4L’Ajuntament de
Badalona es va comprometre
dimarts a executar la construc-
ció de l’escola Ventós Mir als te-
rrenys que havien posat a dis-
posició de la Generalitat, a l’àm-
bit de l’Estrella. El consistori ha
acordat amb la Generalitat la
transferència dels diners neces-
saris per afrontar aquesta obra.

L’alcalde Álex Pastor va afir-
mar que la Generalitat “té algu-
nes reserves per afrontar aquest
projecte” i per això mateix han
pres la decisió que sigui “el ma-
teix consistori qui s’encarregui de
fer les obres”. La prioritat, segons
subratllen des del govern muni-
cipal, és que la construcció es pu-
gui realitzar com més aviat mi-
llor i donar resposta així a les rei-
vindicacions de les famílies.

Encara queden per tancar
els detalls del conveni per tal de
procedir a la realització del pro-
jecte i poder encarregar el pro-
jecte executiu per fer realitat la

nova escola als 5.200 metres
quadrats del solar de l’Estrella.

EDUCACIÓ S’EXPLICA
Per altra banda, el Departament
d’Educació ha intentat aclarir la si-
tuació dels terrenys on s’han de
construir les escoles Ventós Mir i
Badalona Port. En resum: els so-
lars ni s’han retornat a l’Ajunta-
ment (com assegura FAMPAS) ni
han estat cedits mai (com hem re-
collit molts mitjans).

Com expliquen des del de-
partament, el que va fer l’Ajun-

tament de Badalona a finals de
l’any passat va ser “posar a dis-
posició una sèrie de solars”. A
partir d’aquest tràmit, el depar-
tament el que fa és valorar si
aquests terrenys reuneixen o no
totes les condicions per ubicar-
hi els dos centres educatius.

Ara bé, la Generalitat no pot
acceptar uns terrenys que tenen
càrregues, com és el cas. Ara
sembla que pel que fa a l’escola
Ventós Mir ja s’ha trobat una so-
lució. Queda per veure què pas-
sarà amb l’escola BDN Port.

L’escola Ventós Mir espera la construcció d’un nou centre. Foto: Arxiu

L’Ajuntament es farà càrrec 
de construir l’escola Ventós Mir
» La Generalitat transferirà els diners al consistori per fer el nou centre
» Educació aclareix que el solar de l’escola BDN Port no s’ha retornat
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Els veïns de La Mora netegen les
vies del tren i  reclamen solucions

SOLIDARITAT4L’associació
AMBTU Badalona ha convocat
una concentració de rebuig con-
tra l’atemptat islamòfob que va
tenir lloc divendres passat a la
localitat de Christchurch, a Nova
Zelanda. L’acte es farà demà a la
plaça de la Vila i comptarà amb
la participació de diverses enti-
tats que treballen per a la con-
vivència a la ciutat, les quals fa-
ran un petit parlament i llegiran
un manifest.

Aquest és el segon acte de re-
buig que fa la societat civil de Ba-
dalona en contra d’aquests
atemptats terroristes. El pri-
mer va ser el mateix divendres,
també a la plaça de la Vila, on la
Taula de Diàleg Interreligiós va
fer un minut de silenci.

La ciutat rebutja
l’atemptat de
Nova Zelanda

HABITATGE4 La plataforma
Sant Roc Som Badalona va
anunciar dilluns a través de les
xarxes socials que seria una set-
mana complicada: només al Dis-
tricte 6 hi havia programats deu
desnonaments pels quals no hi
havia cap negociació prèvia que
permetés el seu ajornament.

Tot i això, la plataforma ha
continuat sempre en contacte
amb els Serveis Socials i nego-
ciant fins a última hora amb els
grans propietaris per buscar so-
lucions per a les famílies. De
fet, dimarts ja van aconseguir
suspendre un desnonament.

Des de l’entitat apunten que
aquesta quantitat de desnona-
ments és “la mitjana habitual”
per setmana al Districte 6 (Arti-
gues, El Remei i Sant Roc), una
zona de la ciutat desbordada
pels desnonaments. 

El Districte 6,
desbordat pels
desnonaments

CONTAMINACIÓ4Els veïns del
barri de La Mora estan farts
que la gent llenci escombraries
a les vies del tren. Per aquest mo-
tiu, el cap de setmana passat
l’ONG Sin Pasaje de Vuelta,
amb el suport de l’Associació de
Veïns de La Mora i altres enti-
tats, van  organitzar una jorna-
da de recollida de deixalles al vol-
tant de les vies del tren.

Des de l’AAVV de La Mora
asseguren que es van sumar a
aquesta iniciativa no només per
la necessitat de netejar l’espai,
sinó també per reivindicar que
“Adif no fa la seva feina”, ja que
en principi és l’entitat pública la

que s’hauria d’encarregar de
netejar de les vies del tren.

L’entitat veïnal destaca que
s’han trobat no només brosses
petites, sinó fins i tot mobles,
matalassos i runes. Les vies del
tren en aquest barri de Badalo-
na s’han convertit en una mena
d’abocador il·legal i això ha estat
possible perquè no hi ha tanques
que protegeixin l’accés a les vies.

Per aquest motiu, l’AAVV
reclama a Adif i a l’Ajuntament
que signin un conveni que per-
meti la construcció d’unes tan-
ques de seguretat que, a més d’e-
vitar que la gent llenci més es-
combraries, també evitarà que hi

hagi més accidents i atropella-
ments a la zona.

Segons l’entitat no es tracta
només d’un problema del barri,
sinó d’un problema de Badalo-
na que no només afecta la ciutat
de forma estètica, sinó que tam-
bé suposa un problema de con-
taminació, ja que és una zona
molt propera a la platja i moltes
vegades els plàstics i altres tipus
d’escombraries poden arribar
fins a l’aigua.

A més, l’associació considera
que el fet que hi hagi “muntanyes
d’escombraries” convida la gent
a llençar-ne més, perquè hi ha
una sensació d’impunitat.Les escombraries s’acumulen a les vies del tren. Foto: Twitter (@lamoraBDN)
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Eric Bibb celebrarà els 30 anys
del festival Blues & Ritmes

CULTURA4El festival Blues &
Ritmes de Badalona celebra
aquest any el seu 30è aniversari.
L’encarregat de posar el to festiu
i donar el tret de sortida al festival
serà el bluesman Eric Bibb, un dels
músics més distingits de la histò-
ria recent del blues, que actuarà al
Teatre Principal demà en un con-
cert amb entrada gratuïta.

Eric Bibb (Nova York, 1951)
és l’autor de discos com Migra-
tion Blues, pel qual va ser nomi-
nat a un premi Grammy a la ca-
tegoria de Millor Album de Blues
Tradicional, i Global Riot, el seu
treball més recent, publicat el
2018. El bluesman cantarà i to-
carà la guitarra a Badalona i es-
tarà acompanyat d’un quartet on
destaca Pau Robinson, bateria
durant vint anys de Nina Simo-
ne i que va col·laborar amb lle-

gendes com Van Morrison i
grups com The Buggles.

EL BLUES NO S’ATURA
Però el blues no acaba aquí.
Diumenge al Teatre Zorrilla es
podrà gaudir d’una nit de gala
amb la banda I’m With Her, un
trio folk format per Sara Wat-
kins, Sarah Jarosz i Aoife O’Do-
novan. El grup oferirà un es-
pectacle d’hora i mitja amb me-
lodies exquisides, un bluegrass
virtuós i molts jocs vocals.

La programació del festival
continuarà el 29 de març amb
Kim Lenz & Mario Cobo + Los
Mambo Jambo Arkestra, el 30
de març amb el grup nigerià
Les Filles de Illighadad i el 31 de
març amb Danny & the cham-
pions of the world. Els tres con-
certs seran al Teatre Principal.

CULTURA4Les Festes de Maig
segueixen ampliant el seu cartell
musical i anunciant nous artistes.
Aquesta setmana, l’Ajuntament
de Badalona va fer públic que la
cantant Chenoa serà una de les
protagonistes d’aquestes festes i
pujarà a l’escenari del passeig Ma-
rítim la nit de l’11 de maig.

La compositora nascuda a
l’Argentina i que va formar part
de la primera edició del progra-
ma Operació Triunfo (OT) pre-
sentarà a Badalona el seu últim
treball A mi manera,un disc en
el qual busca trencar estereotips
i en el qual s’apunta a l’estil de
pop urbà que actualment domi-
na les llistes d’èxits a les ràdios
i plataformes digitals. Chenoa ha
estat una de les artistes més
exitoses en l’àmbit estatal, guan-
yant nou discos de platí i tres dis-
cos d’or per les seves vendes
d’àlbums, cançons i DVD.

La nit de l’11 de maig la tan-
carà, a més, el grup Tequila,
fundat per Ariel Rot i Alejo Sti-
val, una de les bandes més po-
pulars d’Espanya. La seva ca-
rrera està plena d’èxits, com
Quiero besarte, Salta o Dime
que me quieres. La banda torna
a pujar als escenaris per aco-
miadar-se definitivament del
seu públic més fidel amb una

gira de comiat anomenada Adiós
Tequila!

PRESÈNCIA BADALONINA
Però el concert de l’11 de maig
tindrà també presència badalo-
nina. El grup Nicòmac, la banda
guanyadora del 20è Concurs de
Música de Badalona 2018, serà

l’encarregada d’obrir la nit mu-
sical. La banda va néixer el 2016
i fusiona el rock alternatiu amb
la música de cambra i simfonia. 

D’aquesta manera les Festes
de Maig es nodreixen encara de
més música, afegint-se als ja
anunciats concerts de Búhos i
Maldita Nerea durant la nit de
Sant Anastasi, després de la po-
pular Cremada del Dimoni.

L’Ajuntament anunciarà més
noms d’artistes que actuaran a
les festes en els pròxims dies.
L’única pista que han donat és
que hi haurà “quatre dones ar-
tistes de primer nivell”.

Chenoa serà l’estrella del concert de l’11 de maig. Foto: Arxiu

Chenoa actuarà a Badalona
durant les Festes de Maig

La cantant presentarà
al concert de l’11 de
maig el seu últim
treball, A mi manera
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Santa Coloma

EDUCACIÓ4El departament d’E-
ducació i l’Ajuntament de Santa
Coloma acorden elaborar un marc
de treball que garanteixi en un fu-
tur pròxim les necessitats de mi-
llora dels centres educatius i les se-
ves instal·lacions. Així ho va anun-
ciar el conseller d’Educació, Josep
Bargalló, quan va visitar l’Escola
Lluís Millet i l’Institut Terra Roja
de la ciutat divendres passat.

Bargalló es va reunir amb l’al-
caldessa Núria Parlon i amb el
regidor d’Educació, Diego Arro-
yo, amb els quals va acordar
“planificar conjuntament la ciu-
tat”. Des del departament d’E-
ducació assenyalen que la tro-
bada no només va servir per
tractar temes relacionats amb les
infraestructures educatives de la
ciutat, sinó que també es va par-
lar de “qüestions que són de
planificació d’aspectes com la
formació professional, el batxi-
llerat i, per tant, de quins estu-
dis s’ofereixen a la ciutat”.

L’alcaldessa va destacar que
“ja durant aquest estiu es faran
inversions importants a dife-
rents centres de la ciutat”, tant de
primària com de secundària.

VISITA ESCOLAR
Després de la reunió, el conseller
va dur a terme juntament amb
l’alcaldessa i la directora de Ser-
veis Territorials d’Educació a

Barcelona Comarques, Montse-
rrat Domingo, un recorregut per
l’Escola Lluís Millet i l’Institut Te-
rra Roja. Bargalló es va reunir
amb els equips directius de tots
dos centres. La direcció de l’Es-
cola Lluís Millet va agrair a través
de les xarxes socials la possibili-
tat de poder explicar al conseller
el seu projecte educatiu i mostrar
els diversos espais del centre.

El conseller va visitar l’escola Lluís Millet. Foto: Departament d’Educació

Ajuntament i Educació acorden
la millora dels centres escolars

» Conseller Bargalló: “Hem acordat planificar conjuntament la ciutat”
» L’alcaldessa diu que aquest estiu es faran inversions importants

El judici no acabarà bé per 
a l’Estat, segons Pérez Royo

POLÍTICA4El catedràtic de Dret
Constitucional a la Universitat de
Sevilla, Javier Pérez Royo, creu
que el judici contra els presos po-
lítics no acabarà bé per a l’Estat.
Així ho va augurar dijous passat
a l’acte que va celebrar Òm-
nium Cultural al Museu Torre
Balldovina.

Com va recollir ElMirall.net,
l’advocat constitucionalista va
assegurar que “en el cap de l’Es-
tat espanyol hi ha preparada
una campanya d’esterilització

del nacionalisme català, volen
desactivar-lo però no ho acon-
seguiran”. Segons Pérez Royo, el
desprestigi de la justícia espan-
yola serà “enorme” després de la
sentència del judici.

A l’acte, que va ser la primera
sessió de la campanya Judici a la
Democràcia, van participar-hi
també el vicepresident d’Òm-
nium, Marcel Mauri; el tercer ti-
nent d’alcaldessa de Barcelona,
Jaume Asens; i l’exdiputada colo-
menca de la CUP, Gabriela Serra. 

MEMÒRIA HISTÒRICA4Santa
Coloma recorda la figura del
‘poeta del poble’, Miguel Her-
nández. Divendres passat es va
inaugurar al Museu Torre Ball-
dovina l’exposició Miguel Her-
nández, poeta del poble. La mos-
tra recupera la figura d’aquest
singular poeta i dramaturg va-
lencià a través d’un recorregut
per la seva vida, tant des del ves-
sant literari com el polític.

L’exposició l’ha preparat l’in-
vestigador Ángel Sody i compta

amb diversitat de materials: lli-
bres, textos, epístoles, docu-
mentació, fotografies i més. En
alguns casos, els materials ex-
posats són inèdits i representen
un testimoni únic de la història
literària i social de la primera
meitat del segle XX.

La mostra no només pretén
retre homenatge al Miguel Her-
nández poeta, sinó també a la
persona que va defensar les lli-
bertats democràtiques i el govern
de la República. L’escriptor va

participar activament a les trin-
xeres i va treballar en activitats
culturals al front. En acabar la
guerra, Hernández va ser detin-
gut i empresonat fins a la seva
mort, quan tenia només 31 anys.

L’exposició, que s’emmarca en
els programes de memòria his-
tòrica de l’Ajuntament, es podrà
visitar fins al 30 d’abril. El 28 d’a-
bril, a més, es durà a terme una vi-
sita guiada a càrrec del comissa-
ri de l’exposició, així com una lec-
tura d’alguns dels seus poemes.

Òmnium va celebrar l’acte divendres passat. Foto: Twitter (@CDR_Gramenet)

Recordant Miguel Hernández

Educació | Portes obertes al Campus de l’Alimentació
El pròxim 10 d’abril es presentaran els Graus de Nutrició Humana i Dietètica i de

Ciència i Tecnologia dels Aliments. La jornada inclourà una visita guiada per les
instal·lacions i està adreçada a alumnes de segon de Batxillerat i Grau Superior.



15 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 21 de març del 2019



| 16

línianord.cat 21 de març del 2019

Sant Adrià

URBANISME4La Plataforma per
a la Conservació de les Tres Xe-
meneies ha contestat les opinions
de l’alcalde de Sant Adrià, Joan
Callau, sobre el procés participa-
tiu de les Tres Xemeneies: “Des-
coneixem en quines dades objec-
tives es basa el senyor Callau per
afirmar que la majoria s’ha sentit
molt ben representada durant el
procés participatiu, si només va as-
sistir a les sessions inicial i final”.

A l’entrevista publicada a la da-
rrera edició de Línia Nord, Joan
Callau assegurava que el procés
participatiu del Pla Director Ur-
banístic (PDU) de les Tres Xe-
meneies havia complert les ex-
pectatives i que, en canvi, l’opinió
de la plataforma (que es va mos-
trar molt crítica amb el procés) “és
l’opinió de 5 o 10 persones”.

Des de l’entitat deixen clar
que no van ser l’única veu críti-
ca, sinó que “representants d’al-
tres entitats, veïns i altres parti-
cipants també van ser crítics, es-
pecialment pel caràcter no vin-
culant, el marc del debat, el for-
mat en què es van organitzar al-

guns debats i el temps concedit
per a l’exposició de propostes di-
ferents de les oficials”.

La plataforma també conside-
ra que és mentida que “ara el PDU
no proposa res” pel que fa al nom-
bre d’habitatges que es construiran,
com va afirmar l’alcalde. “Només
cal llegir la pàgina 93 de la memò-
ria per veure que es proposa un sos-
tre de 326.303 metres quadrats,
dels quals un 47% seran d’ús resi-
dencial amb 1.719 habitatges”.

Callau va assegurar també
que el document d’objectius i pro-
pòsits generals del PDU es va

aprovar amb 10 vots de 20 al Ple
del 25 de febrer passat, quan, en
realitat, el punt no es va poder
aprovar perquè calia una majoria
absoluta que no es va obtenir, com
va assenyalar en aquell moment el
secretari municipal i com reafir-
men ara des de la plataforma.

“Nosaltres insistim que el
model que planteja el primer
document del PDU no té prou
consens ciutadà ni prou suport
polític, tenint en compte la im-
portància estratègica d’aquesta
part de la regió metropolitana”,
conclou la plataforma.

La Plataforma creu que el pla de les Tres Xemeneies no té consens. Foto: Arxiu

Les dues candidatures van fer una assemblea conjunta. Foto: En Comú Podem

La Plataforma de les Tres
Xemeneies contesta Callau

Feminisme | Xerrada sobre discriminació de gènere a la feina
L’advocada laboralista experta en discriminacions per qüestions de gènere Joana Badia

serà l’encarregada de fer la xerrada i el col·loqui sobre com afecta el masclisme 
a les dones al món laboral que es durà a terme demà al Centre Cívic de La Mina.

Sant Adrià en Comú i En Comú
Podem busquen una aliança

POLÍTICA4Sant Adrià en Comú
i En Comú Podem Sant Adrià ul-
timen els detalls per presentar-
se junts a les pròximes elec-
cions municipals. Dissabte pas-
sat, les dues formacions van ce-
lebrar la primera assemblea con-
junta, la qual va servir per ana-
litzar conjuntament la situació i
fer una primera presa de con-
tacte de les bases de les dues can-
didatures.

“Nosaltres, d’entrada, ho va-
lorem positivament”, destaca la
cap de llista d’En Comú Podem,
Irene Aldabert. Per l’altra banda,
el regidor de Sant Adrià en
Comú, Joan Belda, assegura que
ja fa més d’un any que estan en

aquest procés de negociació i que
estan segurs que es podrà gene-
rar “un nou espai que pugui ser
referent de l’esquerra alternati-
va al municipi”.

De moment, ja han tancat
una sèrie de documents marcs
que han de servir per perfilar la
candidatura conjunta, com els co-
dis ètics i una proposta organit-
zativa, però encara queden as-
pectes tècnics i polítics per ajus-
tar per tal d’arribar a un acord. Al-
dabert apunta que el 30 de març
ja se sabrà si finalment conco-
rreran junts o separats a les elec-
cions, tot i que encara queda per
definir la llista electoral i el nom
de la possible candidatura.
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De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquesta legislatura?
Un 4. Valoro positivament que du-
rant els darrers anys hagi reduït a
zero el deute del municipi, però la
gestió envers el ciutadà ha estat
molt deficient. En els darrers anys
ha crescut la sensació d’insegure-
tat al municipi i s’han degradat al-
guns serveis. 

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
La primera mesura serà dotar la Po-
licia Local de les eines físiques i jurí-
diques necessàries perquè pugui
treballar de manera eficaç.

Quina és la seva aposta per al
futur de les Tres Xemeneies?
El projecte s’ha de revisar. No és
raonable el plantejament de fer-lo
a cost zero per a l’administració, ja
que això implica que els veïns as-
sumim un altre cost social.

Quina mesura urgent s’hauria
de prendre per fer front a la si-
tuació de vulnerabilitat social
que viuen els veïns de La Mina?
La part social del pla de transfor-
mació no s’ha portat a terme. Totes
les mesures que s’han pres han
estat mesures urgents i improvisa-
des. Cal posar en marxa actuacions
per reduir la taxa d’atur i comple-
mentar-les amb actuacions poli-
cials per expulsar el tràfic de droga.

Quin projecte planteja per fer
front a l’alta taxa d’atur?
El problema no té a veure amb les
possibilitats de treballar a la ciutat
sinó amb l’ocupabilitat d’una part
de la població. Això només té una
solució: la formació.

Pedro Sánchez (Cs)

“Totes les mesures
que s’han pres a 
La Mina han estat
improvisades”

De l’1 al 10, com valoren la ges-
tió del govern municipal durant
aquesta legislatura?
No arriba a l’aprovat. L’equip de go-
vern ha estat massa continuista i
poruc en la presa de decisions.

Si el maig l’alcaldia recau en la
seva candidatura, quina serà la
primera decisió que prendran?
S’han de prioritzar les polítiques
d’habitatge valentes contra l’espe-
culació i la gentrificació i polítiques
socials que reverteixin directament
en els col·lectius més vulnerables.

Quina és la seva aposta per al
futur de les Tres Xemeneies?
Cal replantejar el projecte i fugir de
la cultura econòmica del totxo. L’ar-
ranjament del front litoral i les Tres
Xemeneies poden ser una gran
oportunitat per a la ciutat i és una
obligació encabir-hi un projecte
que sigui beneficiós per a la ciuta-
dania sense caure en l’especulació. 

Quina mesura urgent s’hauria
de prendre per fer front a la si-
tuació de vulnerabilitat social
que viuen els veïns de La Mina?
S’han d’evitar els talls indiscriminats
de subministraments i paral·lela-
ment donar una solució definitiva
als veïns i veïnes del bloc Venus,
mitjançant l’enderrocament.

Quin projecte plantegen per fer
front a l’alta taxa d’atur?
Cal atraure inversió privada que ge-
neri valor afegit i no sectors com el
turisme que ens avoquen a la pre-
carietat i la temporalitat. 

*Sant Adrià en Comú 
i En Comú Podem estan negociant

una candidatura conjunta.

Sant Adrià en Comú

“L’equip de govern
ha estat massa
continuista en la
presa de decisions”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquesta legislatura?
Un 3. L’equip de govern ha tingut
una visió absolutament adminis-
trativa i no ha estat capaç ni de fer
proposta de model de ciutat.

Si el maig l’alcaldia recau en la
seva candidatura, quina serà la
primera decisió que prendran?
Posar l’administració al servei de les
entitats. Fins ara no han pogut tro-
bar a l’administració un còmplice,
sinó entrebancs i dificultats.

Quina és la seva aposta per al
futur de les Tres Xemeneies?
Revisió sencera del PDU. 

Quina mesura urgent s’hauria
de prendre per fer front a la si-
tuació de vulnerabilitat social
que viuen els veïns de La Mina?
Mesures concretes per erradicar la
venda de droga al barri, revisar el
paper dels Mossos, rehabilitació in-
tegral d’edificis degradats, promoció
del civisme i la convivència, progra-
mes d’orientació, formació i inserció
laboral, educació en la igualtat... I
buscar complicitats i recursos eco-
nòmics en altres administracions.

Quin projecte plantegen per fer
front a l’alta taxa d’atur?
Plans ocupacionals, plans formatius,
revisar els itineraris d’inserció labo-
ral i fer-ho de forma coordinada
amb el teixit industrial i comercial.
Recuperar espais industrials en
desús per promoure les petites i
mitjanes empreses.

*En Comú Podem i Sant Adrià 
en Comú estan negociant 
una candidatura conjunta.

En Comú Podem

“Les entitats no
han pogut trobar 
a l’administració
un còmplice”

Com valora la gestió del govern
municipal en aquest mandat?
Un zero, no arriba ni tan sols a l’1.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Rebaixar-me el sou a un euro.

Quina és la seva aposta per al
futur de les Tres Xemeneies?
El projecte actual perjudica Sant
Adrià. Proposarem una revisió total.

Quin projecte planteja per fer
front a l’alta taxa d’atur?
Amb una major inversió en educa-
ció i formació aconseguirem la
base per millorar les dades d’ocu-
pació al municipi.

Jesus A. García (PP)

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Recuperar i acceptar el conveni
entre Ajuntament i Generalitat per
a la cessió al municipi de la super-
fície del Pont dels Passadors.

Quina mesura urgent s’hauria
de prendre a La Mina?
Dur a terme, per fi, el Pla aprovat
l’any 2005 que pretenia transfor-
mar el barri i que mai no s’ha des-
envolupat malgrat el gran consens.

Quin projecte planteja per fer
front a l’alta taxa d’atur?
Farem una radiografia clara de la ti-
pologia de la població aturada.

Joel López (JxCat)

Sant Adrià: parlen els partits
» Ciutadans valora positivament que el govern municipal hagi reduït a zero el deute, però el reprova

» Els partits aposten per revisar el pla de les Tres Xemeneies i enderrocar el bloc Venus

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquesta legislatura?
Un 3,5. Ens hem trobat al final de la
legislatura amb els mateixos pro-
blemes que quan va començar:
brutícia, queixes al Mercat, conta-
minació acústica i atmosfèrica...

Si el maig és alcalde, quina serà
la seva primera decisió?
Trucar als responsables del Tana-
tori del Litoral per evitar que es
posi en marxa el crematori.

Quina mesura urgent s’hauria
de prendre a La Mina?
Cal executar de forma definitiva
l’enderroc de l’edifici Venus.

Rubèn Arenas (ERC)

Quina és la seva aposta per al
futur de les Tres Xemeneies?
Revisar els aspectes que han estat
una manca de consens en el pro-
cés participatiu.

Quina mesura urgent s’hauria
de prendre a La Mina?
Resoldre la situació de l’edifici
Venus i exigir a la Generalitat més
efectius de Mossos d’Esquadra.

Quin projecte plantegen per fer
front a l’alta taxa d’atur?
Plans ocupacionals per a joves i
dones amb càrregues familiars.

*MES encara no ha escollit candidat.

Moviment d’Esquerres
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Montgat | Tiana

Montgat celebra la seva
primera audiència pública

PARTICIPACIÓ4El projecte Wa-
vegarden, les voreres de la ron-
da Països Catalans i la cons-
trucció del passeig Marítim van
ser els únics temes que van sor-
gir dilluns a la primera audièn-
cia pública que ha organitzat
l’Ajuntament de Montgat, en la
qual van participar prop d’una
trentena de persones.

La primera pregunta feia re-
ferència al complex de surf de
Montgat que mai no es va arribar
a fer, Wavegarden. L’alcaldessa
Rosa Funtané va explicar que l’A-
juntament va decidir no fer la mo-
dificació necessària del Pla Gene-
ral Metropolità per permetre la
construcció del complex a princi-
pis de juliol de 2018 en una co-

missió informativa i per aquest
motiu no es va portar al Ple.

El regidor Gabriel Salguero
va informar, en canvi, que es-
peren poder començar a arreglar
una de les voreres de la ronda
Països Catalans en els pròxims
quinze dies i l’altra vorera a par-
tir de setmana santa.

Finalment, l’alcaldessa Fun-
tané va subratllar que el projec-
te del passeig Marítim està aca-
bat i en fase de licitació, però hi
ha un inconvenient referent a la
disponibilitat d’un terreny, del
qual la cofraria de pescadors en
reclama el dret, i per aquest
motiu no s’ha pogut avançar. Els
serveis jurídics de l’Ajuntament
treballen per solucionar-ho.

SEGURETAT4La proposta que
va fer divendres passat el can-
didat de Junts per Tiana, Isaac
Salvatierra, de posar de cap de la
Policia Local un Mosso d’Es-
quadra ha generat polèmica. El
Sindicat de Comandaments de
les Policies Locals de Catalunya
(SICPOL) va emetre un comu-
nicat on qualificava les declara-
cions de Salvatierra com a “in-
admissibles” i qüestionava la
legalitat de la proposta.

En el comunicat, el sindicat
policial criticava que aquesta pro-
posta suposa “una absoluta falta
de respecte envers la capacitat tèc-
nica i el rigor professional” dels
policies locals, al mateix temps
que assenyalava que els serveis ju-
rídics de SICPOL vetllarien “per
tal que els criteris de selecció
dels caps i comandaments de les
policies locals s’ajustin als crite-
ris legals establerts”.

Fins i tot l’alcaldessa Ester Pu-
jol va mostrar-se molt crítica i va
assegurar, a través de les xarxes
socials, que es tractava d’una
proposta “electoralista” i que sor-

gia “des del desconeixement, la in-
experiència i el menyspreu”.

Ràpidament, però, l’agrupació
d’electors va sortir al pas per acla-
rir que el que contempla la pro-
posta és “obrir un procediment
d’urgència perquè un professional
de la seguretat pública de Cata-
lunya pugui assumir el coman-
dament del cos” i que a aquest pro-
cediment tindran accés “els pro-
fessionals dels cossos que for-
men la seguretat pública de Ca-
talunya” i ha de servir per estabi-
litzar el cos de la Policia Local.

“Actualment el cos de la Poli-
cia Local compta amb un sots ins-
pector de baixa i un caporal que
assumeix les funcions de cap de la
i que ha demanat la jubilació an-
ticipada”, assenyalen. Per aquest
motiu, el que proposen és “un con-
curs públic posterior”, el qual im-
plica “garantir el principi de con-
currència pública” i segons el
compliment de la llei d’ordenació
del sistema de seguretat pública de
Catalunya. Junts per Tiana acla-
reix que totes les propostes s’han
valorat amb experts.

Proposa posar ‘un Mosso’ al capdavant de la Policia Local. Foto: Junts per Tiana

Polèmica per una proposta de
seguretat de Junts per Tiana

Tiana |Una cervesa de Tiana, premiada al Barcelona Beer Festival
La marca de cerveses artesanes BrewByCode, nascuda a Tiana, va guanyar una medalla d’or al

Barcelona Beer Festival. La Loading2019 va ser la cervesa guardonada a la categoria English
Strong Ale. La marca que lidera el tianenc Xavier Vinaixa té només un any de vida.
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Penúltima parada en la lluita
desesperada del Femení Sant
Adrià per evitar el descens de ca-
tegoria. L’equip de César Aneas
(en el debut del tècnic a casa) re-
brà, diumenge a les 12 del mig-
dia, l’Ensino de Lugo a un Mari-
na Besòs que s’omplirà per donar
alè a les seves i convertir-se en la
sisena jugadora de l’equip.

El conjunt adrianenc s’està
quedant sense marge d’error i,
per tant, ha de fer els deures.
Quan comenci el matx, a més,
l’Snatt’s ja sabrà el resultat del Za-
marat, que demà a tres quarts de
nou del vespre visitarà la pista de
l’Al-Qázeres extremeny; qualse-
vol escenari que impliqui un
triomf del conjunt castellà obli-
garà les adrianenques a guanyar
els tres partits que falten. Així,

doncs, venen tres setmanes en les
quals toca guanyar i esperar.

Les gallegues, per la seva
banda, encara es juguen entrar al
play-offpel títol (tenen la vuite-
na plaça, que ocupa l’Stadium
Casablanca, a un sol triomf) i vol-
dran aprofitar la urgència de les
jugadores d’Aneas.

DERROTA SOBRE LA BOTZINA
Guanyar l’Ensino, doncs, és ob-
ligatori i més després de la cru-
el derrota que l’equip va patir a

Vitòria contra l’Araski (68-67).
Les liles van jugar amb energia
i portant la iniciativa, fins al
punt d’arribar als darrers cinc
minuts de partit amb una renda
de  10 punts (55-65). Aleshores,
però, l’equip es va col·lapsar i va
encaixar un parcial de 13-2 (in-
clòs un 3+1 gairebé sobre la bot-
zina) que va fer que el viatge cap
a casa fos amb les mans buides.
Robyn Parks i Mariam Couliba-
ly van ser les jugadores més
destacades a Mendizorrotza.

L’afició tornarà a omplir el pavelló per ser la sisena jugadora. Foto: FSA

Penúltima cita del curs 
al Marina: l’Snatt’s rep l’Ensino
» L’equip lila ha de guanyar i esperar una ensopegada del Zamarat

» El final més cruel: derrota a Vitòria per un 3+1 en els últims segons

Examen per la quarta plaça: 
la Penya visita el València

El Divina Seguros Joven-
tut defensarà la seva quar-
ta plaça a la Fonteta con-
tra el València Basket.

Serà diumenge, a dos quarts de
vuit del vespre, en un dels partits
més destacats de la 24a jornada
de l’ACB (també hi ha un clàssic
entre Madrid i Barça).

Els de Carles Duran continu-
en sent caps de sèrie quan només
falten set jornades per a l’inici del
play-off, i buscaran un bon re-
sultat a la capital del Túria per
mantenir aquest avantatge sobre
el conjunt de Jaume Ponsarnau.

Els verd-i-negres, a més, arriben
amb la moral pels núvols després
de la remuntada per guanyar a la
pista de l’Obradoiro de la darre-
ra jornada (77-84). Esportiva-
ment, la darrera gran novetat
ha estat l’operació de Simon Bir-
gander, que estarà de baixa fins
a la temporada que ve.

NOU MARCADOR A L’OLÍMPIC
Per altra banda, aquests dies
s’està instal·lant un nou video-
marcador, que ja funcionarà, si
tot va bé, dissabte de la setmana
que ve contra el Breogán.

El Sant Gabriel no renuncia al
somni de l’ascens a Primera B
FUTBOL4Amb l’ascens del Sea-
gull assegurat, el futbol de la
comarca podria celebrar encara
una promoció més a la nova
Primera Divisió B del futbol es-
tatal: la del Sant Gabriel. El con-
junt de Sant Adrià afrontarà les
darreres quatre jornades amb un
objectiu claríssim: atrapar el Co-
llerense per ser un dels millors
cinquens classificats i assegu-
rar-se l’ascens de categoria.

El Sangra ha guanyat els seus
darrers dos compromisos (6-0
contra el Son Sardina i 2-3, amb
remuntada inclosa, contra l’Es-

panyol B) i buscarà el tercer
triomf consecutiu diumenge a les
12 del migdia al Ruiz Casado con-
tra un Igualada en hores baixes
(les de l’Anoia han perdut en les
quatre últimes jornades).

Per la seva banda, el Seagull
viurà un nou episodi en la per-
secució al Zaragoza (els equips es
veuran les cares la setmana que
ve a la capital aragonesa en un
duel clau pel títol) diumenge a les
12 del migdia al Municipal con-
tra un Pardinyes que, després de
les darreres dues derrotes, ja no
té opcions d’aspirar a l’ascens.

Les Tucans jugaran el
‘play-off’ contra les Panteras

La semifinal de la
Liga Elite femenina
serà un duel ‘entre
animals’, amb les

Tucans jugant contra les Panteras
de Valladolid.

I és que malgrat que l’equip
encara ha de jugar el partit de la
darrera jornada de la fase regular
(serà aquest diumenge, contra
l’Espanya HC), és inevitable que
les adrianenques estiguin pensant
ja en aquesta ronda del play-off

pel títol, que l’enfrontarà a les cas-
tellano-lleoneses. Passi el que
passi en el matx contra l’Espan-
ya (el cuer i que l’any que ve jugarà
a la Liga Oro), les Tucans seran se-
gones, perquè és impossible que
atrapin el Tres Cantos.

L’únic que falta és que la fe-
deració anunciï les dates dels en-
frontaments. La semifinal es ju-
garà al millor de tres partits, amb
un matx a la Pau, un altre a Va-
lladolid i, si cal, un tercer a la Pau.

Futbol | La Grama continua a tres punts de la promoció d’ascens
La Grama no va fallar a casa contra el Matadepera (2-0) i continua a tres punts de la promoció

d’ascens a Primera Catalana i a cinc punts de l’ascens directe. Els colomencs, que han sumat
nou dels darrers 12 punts disputats, visitaran el camp del Roda de Ter aquest diumenge.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ
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Un dels partits
més esperats de
la temporada a
Santa Coloma es
jugarà, per pri-

mer cop, a Badalona. L’Industrias
d’Óscar Redondo buscarà rega-
lar un triomf contra el Barça a l’a-
fició en el partit de la vint-i-sise-
na jornada de la Divisió d’Honor
de futbol sala que es jugarà
aquest diumenge a les cinc de la
tarda a l’Olímpic.

Gairebé sense opcions d’en-
trar al play-off després de la
derrota a Tudela (6-2), l’enfron-
tament contra els barcelonistes
serà una de les darreres grans
oportunitats de la temporada de
donar una bona imatge. El con-
junt de Redondo, que ja va gua-
nyar al Palau Blaugrana en la pri-
mera volta (2-3) voldrà repetir
aquest resultat contra un Barça
que vol recuperar la primera po-
sició de la taula, de cara a la post
temporada, que ara té ElPozo.

UN SOMNI FET REALITAT
El 6-2 al Ciudad de Tudela, però,
va tenir un episodi preciós en clau
colomenca. El porter del filial,
Borja Puerta, va convertir-se en
el segon jugador del filial que
aquesta temporada s’estrena amb
el primer equip. Això no deixaria
de ser un fet habitual si no fos per-
què Puerta va patir, fa dos anys,
un accident que el va obligar a

passar pel quiròfan i que va po-
sar en risc la seva carrera. El re-
sultat de l’operació, una cicatriu
dels 70 punts de sutura, és ben vi-
sible a les seves mans.

Però si Puerta va ser la cara,
Pablo del Moral és la creu. El ma-
drileny tornarà a passar pel qui-
ròfan dilluns, on se li tornarà a fer
una artroscòpia per intentar re-
soldre els problemes al genoll.

Els colomencs van guanyar a Barcelona en la primera volta. Foto: FCB

Tot a punt per al derbi entre
l’Industrias i el Barça Lassa

El CF Badalona vol recuperar
el somriure contra l’Alcoyano

Després de patir la
primera derrota de
l’etapa Juanjo García,
el CF Badalona torna

al Municipal, on diumenge a les
cinc de la tarda rebrà la visita de
l’Alcoyano amb un sol objectiu:
tornar a sumar tres punts i re-
cuperar el somriure.

Igual que el darrer rival es-
capulat, el conjunt d’Alcoi ne-
cessita els punts molt més que el
Bada, que està còmodament ins-
tal·lat en la desena posició amb
37 punts, amb un bon marge so-
bre la zona de descens directe i
lluny també del quart, l’Hércules,
que entraria al play-off d’ascens.
García té tota la plantilla a la seva
disposició per al matx.

DERROTA SOBRE LA BOTZINA
I és que els escapulats, després de
gairebé dos mesos sense fer-ho,
van perdre un partit. Va ser a
Castalia, contra un Castellón
molt necessitat de punts, en un
partit que es va posar de cara ben
aviat amb un gol de Santi Ma-
gallán, però que el conjunt de la
Plana va remuntar amb un gol de
César Díez minuts abans del
descans i un altre de Jairo al 94,
quan semblava que el Bada tor-
naria cap a casa amb un punt.

Després del matx, García va
fer una piulada en la qual va ex-
plicar que estava trist per la for-
ma de perdre, però orgullós de
veure com els jugadors compe-
teixen i entrenen cada dia.

L’UBSA, convidat de 
luxe en un rècord històric

BÀSQUET4El 17 de març de
2019 ja forma part de la història
del bàsquet estatal, i l’UBSA pot
dir que va formar part d’aquell
dia, tot i que de forma accidental.
I és que diumenge passat, el
nord-americà Wendell Davis, del
Club Bàsquet Pardinyes, va su-
perar el rècord de valoració en un
partit de bàsquet jugat a l’Estat es-
panyol gràcies a la seva actuació
individual contra l’equip de Ma-
rio Lousame. L’UBSA va perdre
al Barris Nord (106-80) i el ju-
gador, amb experiència en l’N-
CAA dels Estats  Units, va anotar
45 punts, va capturar 16 rebots i
va repartir sis assistències per
acabar amb un 67 de valoració.

L’anterior marca era d’Arvydas
Sabonis, amb 66, i Davis no ha-
via nascut quan es va establir.

Els adrianencs, que segueixen
tercers malgrat la derrota (el
Mollet també va perdre, en aquest
cas de forma sorprenent en la
seva visita a la UE Barberà) afron-
taran una nova jornada a domi-
cili demà passat, a la pista del
SESE de Barcelona.

El Sant Josep, per la seva
banda, va aconseguir una victò-
ria a casa contra el Palma (88-84)
en una jornada en la qual els qua-
tre equips de la zona baixa van
guanyar. Els badalonins, que se-
gueixen dotzens, visitaran l’A-
renys demà passat a la tarda.

» La derrota a Tudela deixa l’equip gairebé sense opcions de ‘play-off’
» Una història de superació: Borja Puerta debuta amb el sènior

L’Adrianenc afronta el tram
decisiu del curs en forma

Tres victòries en els
quatre darrers par-
tits. El sènior masculí
de l’Handbol Adria-

nenc de Lorenzo Rueda ha acon-
seguit un bon botí de punts i, a
més, de moral per afrontar el
tram determinant de la tempo-
rada en la Divisió de Plata de
l’handbol estatal.

Després de 23 jornades, el
conjunt lila és novè amb 20
punts, els mateixos que sumen
l’Antequera (el vuitè) i el Palma
del Río (el desè). Els de la Ver-
neda afronten ara el tram més

dur del campionat; els darrers
partits del mes seran demà pas-
sat a la Verneda contra el Puer-
to Sagunto, mentre que aquest
març arribarà a la seva fi amb el
desplaçament a la pista del segon
classificat, l’Alarcos Ciudad Real.

L’estrena de l’abril també
serà clau: serà el segon despla-
çament consecutiu, en aquest
cas a la pista del Santoña, un
equip que ocupa posicions de
descens. Després d’aquest en-
frontament, els de Rueda re-
bran l’Antequera, un dels seus
rivals directes.

L’equip va tornar de Castalia amb les mans buides. Foto: Eloy Molina

Foto: FEB
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Gonzalo Rodríguez de Tejeda és un an-
cià ric gràcies al comerç d’obres d’art
que vol deixar l’herència al seu amant,
un jove habitual dels cercles artístics. El
comissari Brunnetti torna amb un tre-
pidant thriller policíac que qüestiona la
decadència d’un sistema corrupte, uns
valors conservadors hipòcrites i la mo-
ralitat de la societat.

Llibres

En nom del fill
Donna Leon

El futur és aquella cosa que quan arri-
ba, deixa d'existir. Però, es pot fugir d'a-
llò que encara no existeix? Una noia
coneix un misteriós jove estranger que
intenta arribar a Estocolm per trobar
algú relacionat amb el seu passat fosc.
Helena Tornero, directora de l'obra, ex-
plora les idees de llibertat, veritat i re-
bel·lió a 'El futur'.

Teatre

El futur
Helena Tornero

El quartet de heavy metal barceloní es-
trena el seu tercer àlbum amb un so
més potent i dur. L'obra autoeditada
pel mateix grup combina la veu brutal
del vocalista i líder Marc Storm amb
una base contundent de guitarra, ba-
teria i baix. Les cançons del disc, canta-
des en català i anglès, tracten la violèn-
cia, la guerra i la crueltat humana.

Música

Jordan Peele dirigeix el seu segon film,
on una família torna a la seva idíl·lica
casa d'estiueig de la infància. Aviat,
descobreixen uns estranys individus
que terroritzaran els inquilins. El terror
psicològic, la tensió i les escenes per-
torbadores estan assegurades en la
continuació espiritual de 'Déjame salir',
l'anterior pel·lícula de Peele.

Pelis i sèries

Nosotros
Jordan Peele

Saga
Icestorm

Pianos a l’aire lliure
Barcelona torna a ser la capital mundial del piano amb l’a-
rribada del Concurs Internacional de Música Maria Canals.
Del 24 de març al 4 d’abril, el Palau de la Música acollirà els

millors pianistes joves del planeta. Però un dels atractius
més destacats de la celebració d’aquesta reunió musical

és que la ciutat s’omplirà de pianos. La Pedrera, el Born,
Plaça Catalunya o el Liceu seran alguns dels llocs on es po-

saran els pianos. En aquests escenaris improvisats, tota
mena d’aficionats podran demostrar les seves habilitats

davant les tecles de l’instrument més clàssic i elegant.  

T E R R Y  G I L L I A M

ÉS FAMÓS PER... Haver format part dels Monty Python 
També ha dirigit films com ‘Doce monos’ i ‘Brazil’ 

Inaugurar una exposició a Barcelona
Es pot visitar fins al 12 d’abril a la Filmoteca

Es recorden les seves millors pel·lícules
També es comparteixen moments mítics dels Monty Python

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis
'Un visionari quixotesc'. Aquest és el títol de l'exposició a la
Filmoteca de Catalunya dedicada a Terry Gilliam, un gran
del món del cinema i l'humor britànic. Gilliam va aterrar a

Barcelona per inaugurar la mostra i explicar el seu punt de
vista cinematogràfic, sempre únic i identificable. Malgrat
haver estat famós per formar part dels Monty Python, el

nord-americà ha destacat àmpliament pel seu ves-
sant com a director de cinema. Les seves pel·lícules
sempre han buscat qüestionar els límits de la reali-

tat, criticar la societat i entreveure un futur sovint
molt fosc, tal com mostra Gilliam a 'Brazil'. El film
distòpic de l'ex-Python va passar a ser una obra

de culte que explora un futur pròxim al '1984' de
George Orwell. També ha dirigit 'Doce monos' i

'Por i fàstic a Las Vegas'. Amb 78 anys, Terry Gilliam
encara conserva una imaginació sense límits, un

humor àcid i punyent i un sentit de l'humor que ha
fet riure tothom en algun moment de la seva vida. L’ex-

posició és una oportunitat única per redescobrir-lo.

Famosos
| Tropico 6

La darrera entrega del simulador d'estratègia política torna amb la sàtira del neocolonialisme i els
països llatinoamericans. Sigues el líder que mereix el teu país, o com a mínim el que li ha tocat.

QUI ÉS?
La fitxa



Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

23 | 

AVUI 21 DE MARÇ
17:00 El periodista Martí Gironell arriba a la ciu-

tat per presentar la seva darrera novel·la, ano-
menada La força d’un destí. També hi serà Jo-
aquim Molina. / Espai Betúlia.

AVUI 21 DE MARÇ
17:00 Una tarda per passar-s’ho d’allò més bé.

El grup Els Joves de la Tercera Edat del Casal
Albert Francàs ha preparat una tarda de
playback per a tothom que vulgui. / Biblio-
teca Singuerlín.

DISSABTE 23 DE MARÇ
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la vint-

i-tresena jornada de la Copa Catalunya fe-
menina entre el Bàsquet Draft Gramenet i el
segon, el Basket Almeda de Cornellà. / Pavelló
de la Bastida.

A PARTIR D’AVUI
Tot el dia Avui es posarà en marxa l’exposició

Arpilleres en acció, refugiats, que impulsa la
Fundació Ateneu Sant Roc i que es podrà vi-
sitar fins a finals del mes de maig. / Museu
d'història de la immigració de Catalunya.

DEMÀ 22 DE MARÇ
Tarda Doble proposta per demà a la tarda. Per

una banda es farà un nou taller de cosplay,
mentre que els més gamerspodran gaudir d’u-
na tarda de videojocs. / Centre de producció
cultural i juvenil Polidor.

DEMÀ 22 DE MARÇ
18:00 Estimada Susi, estimat Paul serà el nom

de la pròxima sessió del Club de lectura Tirant
Lo Roig. L’activitat està pensada per a nens
i nenes que tinguin entre 8 i 9 anys. / Sala Jo-
sep i Pere Santilari.

DIMECRES 27 DE MARÇ
17:30 José Ramon Ubieto, psicoanalista i pro-

fessor de la UOC, inaugurarà les Jornades d'E-
ducació a Montgat i Tiana amb una confe-
rència. / Sala Pau Casals.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Continua en marxa la mostra Fets do-

nats, de l’artista Harald V Uccello, que s’em-
marca en el programa d’actes del 8 de març.
/ Biblioteca Can Baratau.

Dilluns s’inaugurarà Montgat 1933-
1950, Retrat d'una època. Recuperem
la memòria a través de l'arxiu munici-
pal. / Biblioteca Tirant lo Blanc.

Una mostra repassa gairebé 
dues dècades d’història de la vila

Dimarts 26 de març a les 19:00

Figuretes de vidre, l’adaptació un text
original de Tennessee Williams, s’a-
comiada després de gairebé un mes de
representacions a la ciutat. / Teatre La
Colmena.

‘Figuretes de vidre’ diu
adeu al Teatre La Colmena
Diumenge 24 de març a les 19:00

Partit de futbol corresponent a la
trentena jornada del grup 3 de Sego-
na Divisió B entre el Club de Futbol Ba-
dalona i el Club Deportivo Alcoyano.
/ Municipal de Badalona.

El CF Badalona, a punt per
rebre la visita de l’Alcoyano
Diumenge 24 de març a les 17:00

Un dels clàssics de l’escriptora francesa
Gabrielle-Suzanne Barbot, La Bella i la
Bèstia, es representarà al poble en els
pròxims dies. / Sala Albéniz.

‘La Bella i la Bèstia’
arriben a la Sala Albéniz
Demà 22 de març a les 22:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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