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L’Hospital Germans Trias i Pu-
jol de Badalona no és només un
referent en l’atenció mèdica, sinó
també en la innovació en l’àmbit
de la salut. I així ho ha demostrat
Laura Tarrats, llevadora d’aquest
centre, que ha inventat un cin-
turó tèrmic que permet alleujar
el dolor durant el part i calmar la
ciàtica i altres malestars que
apareixen a partir del tercer tri-
mestre d’embaràs.

“La idea va venir del dia a
dia”, explica a Línia Nordaques-
ta llevadora de l’hospital bada-
loní. Tarrats assenyala que la
calor sempre s’ha fet servir per
alleujar el dolor durant el part,
però que fins ara es feia d’una

manera molt rudimentària, en la
qual no es permetia el movi-
ment necessari del cos de la
dona per afavorir un bon part.

En canvi, aquest nou cinturó
tèrmic s’abraça a la cintura de la
mare i es manté fix gràcies a un
tancament amb velcro, que per-
met que la dona pugui moure’s
lliurement i canviar de posició
durant el part. El cinturó aplica
calor a dues zones del cos on la
dona sent més les contraccions,
la suprapúbica i la lumbar, grà-
cies a dos coixins de llavors que
s’escalfen al microones o al forn
i que s’introdueixen a les butxa-
ques del cinturó.

UN LLARG CAMÍ DE RECERCA
Tarrats, però, explica que el camí
per poder fer que aquest cinturó
sigui una realitat no ha estat fà-
cil. La llevadora hi porta treba-

llant des del 2015, quan va par-
ticipar en un curs d’introducció
a la innovació que va organitzar
l’Institut de Recerca Germans
Trias i Pujol (IGTP).

A partir de llavors, va co-
mençar a treballar-hi en el seu
temps lliure per poder fer un pri-
mer prototip del cinturó i poder
patentar-lo. Va ser després de tot
això que el 2017 Tarrats va rebre
la beca Sapiens d’intensificació
a la recerca, que la va alliberar
durant 6 mesos del 50% de la
seva jornada laboral per dedicar-
la a acabar l’assaig clínic per
testar l’invent.

L’assaig va ser tot un èxit: van
participar-hi 134 dones, des del se-
tembre de 2017 fins al març de
2018. El 95% de les dones que van
utilitzar el cinturó durant l’assaig
van dir que era molt pràctic i el
grau de satisfacció va ser del 81%.

Innovació ‘made in’ Can Ruti
» Una llevadora de l’Hospital Germans Trias crea un cinturó per reduir el dolor durant el part

» L’invent proporciona calor a les zones afectades per les contraccions i permet una major mobilitat

Aquest cinturó tèrmic l’ha creat la llevadora de l’Hospital Germans Trias Laura Tarrats. Fotos: Hospital Germans Trias

SALUT4“L’hospital fa molt
temps que està molt bolcat
en la recerca. La beca va ser per
a mi un al·licient”, destaca la
llevadora, que reconeix la fei-
na important que es fa des de
Can Ruti per promoure la in-
novació en salut.

Tant és així que l’invent de
Tarrats va despertar l’atenció
de l’empresa catalana Kusi
Wawa, que fins ara desenvolu-
pava un sistema de cinturó
semblant al creat per la lleva-
dora del Germans Trias, però
enfocat a solucionar els còlics
dels nadons. Des del gener,
aquesta empresa comercialitza

la patent que va crear Tarrats
sota el nom de Wawa Mom. De
fet, l’hospital badaloní ja ha
fet un encàrrec del cinturó per
fer-lo servir al seu centre.

Tarrats va poder presentar
el seu invent al quart Congrés
Europeu Intrapartum Care,
que es va celebrar a Torí (Itàlia)
fa dues setmanes. “L’acollida va
ser molt bona”, destaca la lle-
vadora de l’Hospital  Germans
Trias, que apunta a més que va
poder fer una demostració de
com funciona aquest cinturó al
congrés, un dels més impor-
tants a Europa pel que fa a l’a-
tenció mèdica del part.

El cinturó ja és una realitat i 
es comercialitza des del gener

Augusto Magaña
BADALONA
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Esta semana hará dos
años que el Parlament

aprobó los últimos pre-
supuestos de la Generalitat. ¡El Go-
vern ni ha presentado unos nuevos este
año, ni tiene previsto hacerlo! Me sor-
prende (es un decir) que esto no sea
uno de los temas fuertes en el debate
político catalán.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El número 1 de Vox
por Albacete es Fer-

nando Paz, un señor que
no se corta en dejarse fotografiar con
la bandera franquista; que cree que hay
que curar la homosexualidad y que el
bombardeo de Guernica es un inven-
to de los ingleses. Ese es el nivel. Fas-
cismo, ignorancia e infamia.

@GloriaElizo

Cayetana Álvarez de To-
ledo acusa al indepen-

dentismo de que no la
queremos porque es madrileña, medio
argentina y no habla catalán. Sra., no la
queremos porque pertenece a la FAES,
porque lidera el partido más corrupto
de Europa y porque son ustedes los que
no respetan la constitución.

En El Bosque de Night
Shyamalan, un pueblo

cree vivir en armonía pro-
hibiendo un color y demonizando a
unos monstruos a los que llaman
“aquellos de los que nunca hablamos”.
En realidad, es un pueblo aislado en el
que los monstruos son ellos mismos y
la cobardía se premia.

@gabrielrufian@saralidiaester@apuente

Mireia Belmonte
La badalonina torna a demostrar que,
sense molèsties, és una de les millors
del món. Diumenge passat va aconse-

guir la millor marca mundial de l’any en
la prova dels 800 lliures a Marsella. La
seva pròxima gran cita serà a Sabadell. 

pàgina 20

La lupa

per Andreu Escobar Tejada, cap de llista de Podem Badalona 

Aturar l’odi, guanyar la ciutat
Falten pocs dies per conèixer com es de-
finiran les candidatures de cara a les
eleccions municipals del maig. Unes
eleccions que suposaven el tret de sor-
tida d’un nou cicle electoral, ple d’o-
portunitats i riscos, dins un context on
la pèrdua de drets i llibertats és present
en cada àmbit de les nostres vides. La
convocatòria d’eleccions generals ha
truncat els plantejaments i dinàmi-
ques de les diferents propostes i podem
observar una desorientació manifesta
des de fa uns mesos en pràcticament
tots els espais polítics.

Per a algunes, aquesta desorientació
s’està transformant en un replegament
dins dels aparells de partit, sense capa-
citat de veure més enllà. És
esgotador veure autoprocla-
mades veus autoritzades,
com fars de l’esquerra que
marquen el camí a recórrer,
amb esquemes i estratègies
que fa molts anys que fra-
cassen. 

Aquest cicle que obrim ha de tenir
respostes a la realitat que estem vivint,
amb reflexions profundes que fugin de
sortides còmodes, i permetin elaborar
projectes superadors i no petits refugis.
Cal reconèixer-nos les unes a les altres,
iguals o diferents en els nostres posi-
cionaments, per parlar i debatre des dels
projectes que volem tirar endavant.
Està clar que les diferents eleccions que
vindran estan condicionades per la llui-
ta per aturar un feixisme i racisme que
va més enllà de les proclames incendià-
ries de certs personatges. Per sota del seu
discurs ranci i sorollós, s’amaguen qües-
tions materials i atacs a la sobirania dels
pobles i les persones que podem veure
als programes del PP, Cs, i a Badalona
fins i tot del PSC.

Aquestes realitats materials, aquest
empobriment generalitzat de totes, te-
nen una causa i és el neoliberalisme que

des de fa dècades està fent retrocedir els
drets de les classes populars. Reformes
laborals, lleis educatives, pactes d’estat,
modificació de l’article 135, aplicació del
155. Tot condueix a qui ha patit el pit-
jor de la crisi del sistema capitalista, a
la precarietat i a tenir cada cop més por
a lluitar per una vida digna. Tots aquests
atacs no han estat obra d’un sol partit
o govern, sinó que hem vist com els go-
verns tant del PP com del PSOE, els con-
vergents (amb el seu ventall de noms)
i fins i tot els Tripartits han aplicat les
receptes d’austeritat marcades des dels
bancs i la Troika.

Per això, a Badalona, davant la ne-
cessitat d’un projecte de ciutat, no val au-

toenganyar-nos dient que és línia ver-
mella pactar amb la CUP, Guanyem Ba-
dalona en Comú, ERC o els comuns, per
després fer-ho sense contradiccions
amb un PSC que fa anys que sosté al-
caldies convergents a tota Catalunya i ac-
tualment actua com a titella d'Albiol a la
ciutat. No val afirmar que la ciutat ha per-
dut vuit anys si, durant tres d’aquests,
s’ha format part del govern municipal,
ja que això redueix la teva acció a ocu-
par una cadira i cobrar a final de mes.
Això no és canvi, no arribaria ni a recanvi
d’un règim que articula i s’adapta per
protegir els seus privilegis.

Siguem conseqüents, no es tracta de
pactes bons o dolents. Es tracta de gua-
nyar un projecte per blindar drets, per
transformar i tenir un model de ciutat
sostenible amb la vida de les veïnes. Un
projecte que s’ha de fonamentar en els
punts de trobada, on decidim plegades,

on ens tractem com iguals. Consensos
per defensar i recuperar drets socials i
drets nacionals alhora, sense que cap
qüestió quedi per més endavant, unitat
d’acció com va ser el 3-O. És a través de
les reivindicacions de les veïnes on de-
finim aquests punts, més enllà dels es-
pais on militem, lluites transversals
com la de les pensions, les concentra-
cions per la llibertat de les preses polí-
tiques, així com les accions de la PAC, la
PAH o Sant Roc Som Badalona, impe-
dint desnonaments. Defensa del nostre
entorn, com la lluita pel Turó de l’Enric,
i del patrimoni cultural com Ca l’Andal.
Les companyes el 8M teixint espais de
cures i feministes per situar el sosteni-

ment de la vida al centre de
l’acció política i social. I una
comunitat educativa viva i
combativa, farta de prome-
ses incomplertes.

Per aturar el feixisme i les
dretes calen accions supera-
dores. Encara que no ens hi

sentim del tot a gust. Assumint totes les
contradiccions però lluitant per superar-
les i no pas posant-nos còmodes en elles.
Albiol i la seva política d’odi no és pro-
ducte de l’independentisme, és un pro-
ducte de laboratori que cerca fer assaigs
a una de les ciutats cabdals del país, per
això cal confrontar-lo a Badalona amb
una aliança d'iguals on trobem llocs
comuns. Cal explorar les eines que cons-
truïm plegades a cada territori, a cada
lluita; fugint de lògiques establertes
fora de Badalona que no ens serveixin. 

Reflexionem sobre què ens va per-
metre construir una alternativa el 2015
i obrim un debat sincer per decidir no
tant que voldríem sinó que és necessa-
ri fer. Lluitar contra l’odi de cara, deixant
clar que qui es posi de costat pot ser còm-
plice d’aquesta foscor, ja que la nostra
responsabilitat és amb les veïnes i amb
elles ens hi deixarem la pell.

No val autoenganyar-nos dient que és 
línia vermella pactar amb la CUP, Guanyem

Badalona en Comú, ERC o els comuns

Els semàfors

Álex Pastor
La Junta Electoral de Zona ha hagut

d’advertir diverses vegades l’alcalde de
Badalona per considerar que ha vulne-
rat la llei en publicar i distribuir “im-

presos publicitaris amb el segell de l’A-
juntament per atribuir-se èxits”.

pàgina 8

Aj. de Santa Coloma
La Defensora de la Ciutadania adverteix
al seu primer informe de “les dificultats
trobades en alguns casos amb el Padró

Municipal” i recomana a l’Ajuntament fer
una revisió del procés d’empadronament

per garantir el dret de la ciutadania.
pàgina 14
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Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

El passat dissabte 16 de març, els
catalans vam omplir Madrid.
Vam denunciar les violacions
contra els drets fonamentals. Un
dels clams era “Això no és un ju-
dici, és una farsa”. Mai accepta-
rem que els nostres dirigents si-
guin presos i acusats de rebel·lió
per organitzar un referèndum
d’autodeterminació. El procés in-
dependentista català precisament
destaca pel seu tarannà cívic i pa-
cífic, però sempre ens trobem
amb un mur repressiu. El món ja
coneix les agressions que vam pa-
tir l’1 d’octubre, tothom sap que
som davant d’un judici injust i
que no ens podem expressar lliu-
rement. A més, en la manifestació
a Madrid, van intentar dificultar
el nostre objectiu: la policia atu-
rava els autocars, grups anticata-
lanistes van trencar vidres i van
posar claus sota les rodes i, més
greu encara, van agredir física-
ment a algun manifestant. Volem
exercir el dret a decidir, ho recla-
mem amb seny i civisme, i ens
trobem amb una verdadera vio-
lència, que l’estat espanyol per-
met. Per sort, no estem sols. Hem
d’agrair els col·lectius de l’es-
querra espanyola que ens van do-
nar suport. També a tothom que,
a través de les xarxes, van des-
muntar alguns diaris espanyols
que asseguraven poca afluència,
publicant fotografies d’unes 50
persones, quan vam ser desenes
de milers de manifestants: 520
autocars, 15 trens, centenars de
cotxes i diversos avions. Em pre-
gunto si no senten vergonya d’as-
sumir el paper de la no veritat en
la seva tasca. Què no saben que el
món els mira i comença a criticar
la manca de professionalitat?

No és un delicte
per Lola Salmerón

Les millors
perles

Un home gairebé arrenca el nas a un altre d’una mossegada
durant una baralla a bord d'un avió. Va passar durant un vol
de Ryanair des de Glasgow (Escòcia) fins a Tenerife. Els involu-

crats, presumptament beguts, van mantenir una llarga discussió
des de l'enlairament de l'aeroplà fins a la trifulga final.

Adrián Beovides, l’únic nen del poble asturià Yernes y Ta-
meza, es fa famós després de declarar a LaSexta Colum-
na: “Estic molt a gust sol, sense que ningú em toqui els

pebrots”. Les paraules han sacsejat les xarxes socials i el noi s’ha
convertit en tota una icona de la vida solitària a l’Espanya rural.

Neixen ovelles a partir de semen congelat des de fa 50 anys.
Els animals estan en bona forma i no presenten cap anoma-
lia. Són descendents de Sir Freddie, un carner nascut el 1959

del qual es va extreure l’esperma. Aquesta operació suposa tota una
gesta en el camp de la inseminació artificial en animals.

La Guàrdia Urbana de Tarragona arresta un home que es
feia passar per policia i exigia consumicions gratis a un
pub de la Rambla Vella de la ciutat. El detingut duia cinc

bosses amb marihuana i dues amb cocaïna, a més de la falsa
identificació de la Policia Nacional.

Un gos pastor confon un tren amb un animal que havia de
pasturar i causa el caos al Regne Unit. El cànid es va situar da-
vant d’un tren a Exeter i no es va moure fins que el conductor

va baixar. Finalment, l'animal va fugir. La xarxa ferroviària britànica
va patir retards de dues hores a causa de l'incident.

per Alex Suárez

A les xarxes

@gerardotc: Miles de niñatos manifes-
tándose porque el planeta se va a la
mierda. A ver si maduran de una vez y se
olvidan de lo importante.

@gallifantes: Hola @guardiacivil. Me
llamo Cris. Tengo 49 años. 1,61m, 54 kg. Yo
os grité el 20S. Siento mucho haberos
asustado. Tormenta.

#YoSoyLaTormenta

@norcoreano: Dice el Supremo que pro-
híbe el Toro de la Vega porque los animales
sufren en la fiesta. Pues mira que a mí me pa-
recían bastante felices pegando palos al toro.

#CrueltatAnimal #CanviClimàtic

Aire fresc

Ciutat intel·ligent?
per Estanis Alcover i Martí

La propagació del concepte
de smart city (ciutat intel·li-
gent, en català) ha portat a
molts a buscar la solució als
reptes de les ciutats en la tec-
nologia. Els tecnòlegs, proba-
blement de manera interessa-
da, han imposat un relat de la
ciutat intel·ligent determinat
per indicadors d'acompliment
en la gestió de serveis munici-
pals. Jo entenc que la ciutat,
entesa com un projecte de
convivència en un territori, és
intel·ligent quan les condi-
cions de vida dels seus ciuta-
dans són òptimes.

Segons l’estudi ‘Smart cities.
Ranking of European medi-
um-sized cities’, la ciutat in-
tel·ligent es classifica en sis ca-
tegories; és a dir, govern in-
tel·ligent, medi ambient in-
tel·ligent, economia intel·ligent,
mobilitat intel·ligent, ciutadans
intel·ligents i manera de vida in-
tel·ligent. Davant les eleccions
municipals que vénen, Bada-
lona necessita aquest "govern

intel·ligent" que gestioni les
mesures i polítiques que facili-
tin la transparència i la partici-
pació ciutadana en la presa de
decisions, obrint la porta al
"medi ambient intel·ligent". És
a dir, la reducció de l'impacte
mediambiental i les mesures
d'eficiència energètica. 

Quant a economia, cal una
major inversió en administra-
ció electrònica que redundaria
a llarg termini en estalvis de
costos. Fent ús dels models de
negoci innovadors sorgits de les
noves tecnologies, la Badalona
Smart City demana també un
sistema de transport innovador
i limitar l'ús del vehicle privat.

Un consistori que ens dugui
a una Badalona intel·ligent, de
ment oberta i compromesa
amb la millora de la seva co-
munitat, representa avui l'es-
perança d'un futur prometedor.
Continuar incentivant l'educa-
ció i la inclusió digital és es-
sencial per crear un ecosistema
pròsper a la nostra ciutat.

La clau
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Badalona

El temps vola i l’anomenat “front
comú d’esquerres” encara no
acaba de tancar les seves files. El
que ha quedat clar ja, però, és
que els comuns es presentaran
en solitari a les eleccions muni-
cipals sota la marca de Badalo-
na en Comú, com van acordar
divendres passat a l’assemblea
local que va celebrar la formació.
Ni tan sols comptaran amb el su-
port de Podem: el partit violeta
va emetre un comunicat en el
qual manifestava la seva volun-
tat de sumar-se a l’acord previ
que havien tancat Guanyem Ba-
dalona en Comú i ERC.

“Hem estat intentant fer al-
guna cosa conjuntament, però,
com que s’han allargat molt les
converses, hem pres la nostra
pròpia decisió de concórrer a les
eleccions com a Badalona en
Comú”, explica a Línia Nord la
cap de llista de la candidatura
dels comuns, Aïda Llauradó.

Des de Guanyem critiquen
que Badalona en Comú no va vo-
ler ni tan sols asseure’s a nego-
ciar la seva participació en el
front comú. Però els comuns
sembla que tenen clar que la pre-
sència d’ERC a la coalició els farà
perdre vots. “Si anem sota la
marca d’ERC i sota un paraigua
que es pugui vincular molt amb
l’independentisme, perdrem una
part important de l’electorat. Si
pensem que fent un front millo-
rem els resultats, jo crec que ens
estem equivocant”, afirma, con-
tundentment, Llauradó.

RES TANCAT, PERÒ TOT CLAR
El cap de llista de Podem, Andreu
Escobar, assegura que la presèn-
cia d’ERC al front comú no és el
seu “projecte polític”, però desta-
ca que “existeix una excepciona-
litat a Badalona” que fa necessà-
ria aquesta coalició. “Podríem in-
tentar estar en un projecte en el
qual potser estaríem més còmodes
però, al final, no assoliríem els ob-
jectius”, ressalta Escobar.

El que és cert, però, és que a
dos mesos de les eleccions en-
cara no hi ha res decidit. D’arri-
bar a un acord, les assemblees lo-
cals de Podem, Guanyem i ERC
seran les que tindran l’última pa-
raula. Les formacions tenen dues
setmanes (fins al 12 d’abril) per
fer efectiu l’acord i presentar
formalment la coalició, segons
els terminis marcats per la Jun-
ta Electoral de la zona. 

Des de Guanyem i Podem as-
senyalen que no tancaran la
porta als comuns fins a l’últim
moment. De la mateixa manera,
Llauradó subratlla que estan “a
l’espera que Podem s’acabi de
decidir”. Però per part de la for-
mació violeta sembla que tenen

clar que “el mandat que va sor-
gir de les primàries” (com ells
mateixos apunten) és sumar-se
a la coalició de Guanyem amb
ERC, no a la candidatura de Ba-
dalona en Comú.

PACTES AMB EL PSC?
El que no descarta, en cap cas, Ba-
dalona en Comú és poder arribar
a pactes postelectorals per formar
govern. Fins i tot amb el PSC. “No-
saltres el que hem d’intentar és
arribar també a un acord amb el
PSC, amb Guanyem i amb ERC.
És la nostra prioritat: governar ple-
gada l’esquerra a Badalona”, ma-
nifesta Llauradó.

Des de Podem, però, consi-
deren que aquesta proposta és
“una mica contradictòria”, te-
nint en compte que va ser el
PSC el que va fer fora l’anterior
govern liderat per Dolors Sa-
bater. La número 3 a la llista de
Guanyem, Carme Martínez, no
és tan contundent i assegura
que “no serà Guanyem qui di-
gui que no al PSC”, però deixa
clar que “és el PSC qui ha dit
que no votarà mai la Dolors Sa-
bater”. Queda tot per veure.

Andreu Escobar i Aïda Llauradó, junts en un acte. Foto: Badalona en Comú

Podem aposta pel front comú 
i els comuns se’n desmarquen

» Podem negocia per presentar-se juntament amb Guanyem i ERC
» Badalona en Comú diu que concorrerà en solitari a les eleccions

L’Ajuntament investigarà 
els casos de nadons robats

POLÍTICA4El Ple de Badalona
va aprovar dimarts la creació
d’una Comissió Informativa Es-
pecial que s’encarregarà d’in-
vestigar els arxius d’Històries Clí-
niques dels centres sanitaris de
Sant Cosme, Sant Damià i el
Carme de Badalona, els quals ja
estan extingits, per estudiar la
possibilitat que hi hagi hagut ca-
sos de sostracció o desaparició de
nounats.

La creació d’aquesta comis-
sió arriba després que la presi-
denta de l’associació SOS Bebès
Robats Catalunya, Adelina Ruíz

Santos, denunciés a la sessió
plenària de febrer que faltaven
registres en alguns centres sa-
nitaris de Badalona als quals
creien que s’havien donat casos
de nadons robats als anys 60.

BADALONA CAPAÇ, APROVAT
A la sessió del Ple de dimarts
passat també es va aprovar defi-
nitivament el conveni urbanístic
entre l’Ajuntament, Incasòl i la
Fundació Badalona Capaç per tal
de fer possible la construcció del
nou centre de la fundació i l’ope-
ració d’habitatges socials.

L’alcalde Pastor, advertit per
fer publicitat en campanya

POLÍTICA4La Junta Electoral de
Zona ha advertit diverses vega-
des l’alcalde Álex Pastor en con-
siderar que ha vulnerat la llei en
publicar i distribuir “impresos
publicitaris amb el segell de l’A-
juntament per atribuir-se èxits”. 

Tot va sorgir arran d’una pri-
mera demanda presentada per la
formació local d’ERC, que va avi-
sar la Junta Electoral que l’Ajun-
tament va distribuir “un fulletó de
propaganda sobre els mèrits del
govern del PSC en diversos habi-
tatges de la ciutat”. A aquesta
primera denúncia s’hi van afegir

després dues més, presentades pel
PP i Badalona en Comú.

La Junta Electoral, després
d’examinar la documentació
aportada per aquestes forma-
cions, va donar la raó a aquestes
denúncies i va demanar a l’A-
juntament que “s’abstingui de
continuar publicitat els seus
èxits durant el període electoral”.

Des del govern, però, com va
avançar Badalona Comunica-
ció, han presentat un recurs al
tercer requeriment de la Junta,
en considerar que fa referència
“a qüestions ja corregides”.

Augusto Magaña
BADALONA

Política | Albiol omple el Teatre Blas Infante  
L’exalcalde i candidat del PP, Xavier García Albiol, va omplir el Teatre Blas Infante
dissabte passat en l’acte de presentació del seu programa electoral. Albiol competi-

rà per l’alcaldia a les eleccions municipals sota el lema “Recuperem Badalona”.
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Dimarts els nens i nenes de Ba-
dalona no van anar a l’escola per
intentar salvar-la. Pels carrers de
la ciutat van desfilar alumnes de
més d’una vintena de centres pú-
blics municipals amb cartells
on es podien llegir consignes
com “governi qui governi, l’es-
cola pública que no perdi”, “no
més bolets” o “prou improvisa-
ció”, entre altres. Tot precedit per
una pancarta gegant darrere la
qual hi havia més de 600 per-
sones i on es llegia el missatge
que ho englobava tot: “Badalo-
na diu prou”.

“L’administració fins ara no-
més ha posat pegats, però ja no
se’n pot posar cap més”, de-
nuncia la presidenta de la Fe-
deració d’Associacions de Mares
i Pares d’Alumnes de Badalona
(FAMPAS), Mireia López. El
principal retret de la comunitat
educativa continua sent que per
part del departament d’Educa-
ció i de l’Ajuntament no hi ha
cap planificació per al present i

el futur dels centres educatius
municipals.

La manifestació va ser se-
cundada per CCOO, UGT i CGT
i va acabar omplint la plaça de la
Vila, on l’alcalde Álex Pastor i el
regidor d’Educació Jordi Subi-
rana es van trobar amb els ma-
nifestants, minuts abans que
comencés la sessió del Ple. 

La presidenta de FAMPAS va
apuntar que als representants
municipals no els va agradar la
convocatòria, perquè precisament
el dia abans havien mantingut
una reunió tripartida entre co-
munitat educativa, Generalitat i
Ajuntament per tractar la situació
dels centres públics de la ciutat.

Però López afirma que van
sortir de la reunió igual que com hi
havien entrat. “Ens diuen que es-
tan treballant, però ens diuen això
des de fa 13 anys i ja en tenim prou”,
subratlla. FAMPAS va deixar clar
que es continuaran manifestan,t si
cal, fins a aconseguir solucions.

UNA REUNIÓ ESPERADA
Fa sis mesos que la comunitat edu-
cativa demanava la reunió que es
va celebrar dilluns amb el depar-
tament d’Educació i l’Ajuntament.

Tot i que des del govern munici-
pal es va dir que a la reunió es van
reafirmar els compromisos de la
Generalitat i del consistori de se-
guir treballant en les construccions
d’escoles pendents, des de FAM-
PAS asseguren que portaven nou
punts a la reunió i que no es va
aclarir cap ni un.

López critica que l’Ajuntament
va anunciar la setmana passada
que es farien càrrec de la cons-
trucció de l’escola Ventós Mir,
però que a la reunió van deixar
veure que el conveni amb la Ge-
neralitat per fer-ho possible no es-
tarà firmat abans que acabi aques-
ta legislatura. “Queda tot un altre
cop en l’aire”, afirma López.

Pel que fa a l’escola Badalo-
na Port, l’Ajuntament està a
punt d’adjudicar l’estudi sobre la
contaminació del solar. Els tre-
balls, però, trigaran entre 3 i 4
mesos i la Generalitat ja va dei-
xar clar que fins que això no es-

tigui fet ells no faran res, segons
López.

Però el que més molesta
FAMPAS és la sensació que la Ge-
neralitat actua amb improvisació
i sense cap planificació, sobretot
pel que fa a la manca de places. Al
Ple, FAMPAS va denunciar que a
la ciutat hi ha “20 bolets” a l’escola
pública i que 46 grups sobrepas-
sen la ràtio d’alumnes fixada pel
departament d’Educació. Però
des del departament, segons Ló-
pez, afirmen que fins que no tin-
guin els números de la preins-
cripció no decidiran si cal o no
obrir més línies públiques.

La comunitat educativa diu prou
» Més de 600 alumnes, mestres, pares i mares de l’escola pública es van manifestar dimarts a Badalona

» Demanen solucions per als centres educatius que fa més de deu anys que són en barracons

La comunitat educativa va omplir els carrers de la ciutat per denunciar que estan farts. Foto: A.M.

Augusto Magaña
BADALONA

“L’administració fins
ara només ha posat
pegats”, critica la
presidenta de FAMPAS
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Xirriquiteula Teatre 
guanya un premi de la crítica
CULTURA4La companyia ba-
dalonina Xirriquiteula Teatre
s’ha endut aquesta setmana el
premi a millor espectacle fami-
liar per la seva obra Laika als
XXI Premis de la Crítica d’Arts
Escèniques. 

L’espectacle guardonat ex-
plica la història de la gossa Lai-
ka, que sobreviu als carrers de
Moscou en plena Guerra Freda
i, enmig de la cursa espacial en-
tre la Unió Soviètica i els Estats
Units, és escollida per viatjar a
l’espai dins de l’Sputnik 2. Lai-
ka va passar a la història per ser
el primer ésser viu en orbitar als
voltants del planeta Terra.

En aquesta obra, la com-

panyia badalonina fa servir di-
verses tècniques, com les retro-
projeccions, collages, titelles,
autòmats i el teatre de gest.

L’espectacle ja va guanyar
l’any passat els premis a millor
espectacle del jurat infantil i a
millor escenografia a la Fira de
Teatre de Titelles de Lleida.

ANNA MOLINER, GUARDONADA
La badalonina Anna Molinar tam-
bé va posar el toc badaloní a la gala
dels Premis de la Crítica. Moliner
va rebre un premi pel seu paper a
l’obra Els Jocs Florals de Can-
prosa, del Teatre Nacional de Ca-
talunya, una de les produccions
més celebrades per la crítica.

CULTURA4L’Ajuntament de Ba-
dalona ha anunciat noves in-
corporacions al cartell musical de
les Festes de Maig. Aquesta set-
mana s’han fet públics els noms
dels artistes que actuaran des del
3 fins al 6 de maig al parc de Ca
l’Arnús i als teatres Blas Infan-
te i Zorrilla, entre els quals des-
taquen el compositor mallorquí
Joan Miquel Oliver i el cantant
barceloní Antonio Orozco.

CA L’ARNÚS ÍNTIM
Els concerts al parc de Ca l’Arnús
arrencaran el 3 de maig amb Es-
teve Genís, que actuarà acom-
panyat de l’Egt Band i Games of
Tones. Genís és un vocalista ba-
daloní de llarga trajectòria com
a solista, a més de ser professor
de cant de l’Escola de Música
Moderna de Badalona.

Divendres actuarà també la
banda encapçalada per la can-
tautora Judit Nedderman: The
Gramophone Allstars Big Band.
L’agrupació presenta el seu nou
disc Maraca Soul.

El 4 de maig, l’escenari de Ca
l’Arnús es convertirà en El Racó
Íntim, una activitat que combi-
na la lectura de relats i poemes
de caràcter eròtic amb actua-
cions musicals. Hi participaran
aquest any el compositor Ferran

Palau i el grup Sommeliers, que
farà un joc musical.

El 5 de maig, el compositor i
guitarrista del grup musical ma-
llorquí Antònia Font, Joan Mi-
quel Oliver, serà l’encarregat de
tancar la programació musical de
Ca l’Arnús. Abans d’ell, actuaran
al mateix escenari la cantant
Mireia Feliu i el pianista badaloní
Ismael Dueñas, que presentaran
un viatge en el temps a través de
cançons de jazz, cuplet i fado.

També actuaran el 5 de maig
la Balkan Paradise Orchestra i els
col·lectius teatrals PSIRC i Xi-

rriquiteula Teatre, amb els seus
espectacles Acrometria i Contes
del cel, respectivament.

OROZCO AL ZORRILLA
L’artista barceloní Antonio
Orozco actuarà al Teatre Zorri-
lla el 6 de maig, amb un concert
en el qual farà un recorregut
pels 9 àlbums que ha publicat al
llarg de la seva carrera. Un dia
abans, el 5 de maig, la compo-
sitora de música flamenca May-
te Martín presentarà al teatre
Blas Infante la seva nova pro-
posta musical: Memento.

Joan Miquel Oliver actuarà al parc de Ca l’Arnús. Foto: Wikimedia 

La companyia va rebre el premi per l’obra Laika. Foto: Xirriquiteula

Joan Miquel Oliver i Antonio
Orozco, a les Festes de Maig
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4Molts pensem en el romànic
com un art auster i senzill, dis-
cretament integrat amb la natu-
ra. I això és ben cert, especialment
a les petites esglésies que es van
construir durant els segles XI i XII
en els poblets de muntanya. Però
el romànic també és un art ric i
complex que reflecteix la sensi-
bilitat aristocràtica dels monjos
que vivien als monestirs en aque-
lla època. T'agradaria compro-
var-ho? Fes una ruta per les joies
romàniques de les comarques
de Barcelona i podràs apreciar
aquests contrastos.  

BERGUEDÀ
Pots començar al Berguedà, on
el llegat romànic es troba es-
campat per tot arreu. El trobem
a l'església de Sant Jaume de

Frontanyà, amb un cimbori de
dotze costats que és únic a Ca-
talunya. Al monestir de Sant
Llorenç, a prop Bagà, on els di-
buixos en baix relleu que deco-
ren un arc dovellat són, com a
mínim, curiosos. I al pont del Far
de Cercs, l'única infraestructura
d'aquest estil que es conserva a
la comarca. Situat sobre el riu
Llobregat a un engorjat entre
penyals, es va construir per fa-
cilitar el pas del camí ral que unia
Berga amb Bagà, la Pobla de Li-
llet i la Cerdanya. 

OSONA
El patrimoni romànic d'Osona
té tres tresors a destacar. El pri-
mer és el campanar de la catedral
de Vic, un mirador de 46 metres
d'alçada que permet gaudir d'u-

nes vistes impressionants de la
capital de la comarca. A poques
passes, el Museu Episcopal de Vic
custodia una col·lecció d'art ro-
mànic molt envejada, que in-
clou el frontal de l'altar de l'es-
glésia de Sant Andreu de Sagàs,
la Mare de Déu de Santa Maria
de Lluçà i una lipsanoteca pro-
cedent de l'església romànica
de Santa Eugènia de Berga, a
més de tot un seguit de pintures
murals, tan brillants i acolorides
que costa d'imaginar-les deco-
rant les parets d'uns temples
que avui se'ns mostren amb les
parets pràcticament nues. El ter-
cer tresor d'Osona s'alça sobre un
meandre del riu Ter, a la vora del
pantà de Sau. Ens referim, evi-
dentment, al monestir benedic-
tí de Sant Pere de Casserres, una

singular construcció que segueix
els cànons del romànic, però
amb màniga ampla: la seva plan-
ta mesura menys de llargada
que d'amplada i el campanar
només té dos pisos d'alçada. 

BAGES
Al Bages, no en manquen pas de
monuments romànics de pri-
meríssim nivell. Hi ha el Món
Sant Benet, una icona medieval
d'història agitada que guarda
en el seu interior un claustre
amb 64 capitells ricament es-
culpits amb temàtiques molt va-
riades. També l'abadia de Mont-
serrat, especialment la seva por-
talada i la popular Moreneta,
una marededéu de fusta poli-
cromada que és la patrona de Ca-
talunya. I no ens oblidem de la

col·legiata del castell de Cardo-
na: amb més de dinou metres
d'alçada, queda molt clar que no
va ser construïda per fomentar la
introspecció entre els fidels. De-
mostrar la magnificència de Déu
era el que es buscava!  

VALLÈS OCCIDENTAL
Unes altres terres amb emprem-
tes romàniques ben marcades
són les del Vallès Occidental. A Te-
rrassa, per exemple, l'església
de Santa Maria conserva unes ex-
traordinàries pintures murals de-
dicades al martiri de l'arquebis-
be de Canterbury. I a Sant Cugat,
el claustre del monestir atraparà
la teva mirada: els seus 144 ca-
pitells mostren un món tan ric en
simbologia que millor que t'a-
puntis a una visita guiada! 

Els contrastos de l’art romànic
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Santa Coloma

URBANISME4La Plataforma Sal-
vem la Ciutat Vella de Santa Co-
loma de Gramenet continua amb
les seves protestes contra el pro-
jecte de transformació del centre
del municipi. La més recent va ser
diumenge passat a la plaça de la
Vila i va acabar amb una acció con-
tundent: l’entitat va retirar les
tanques que protegien els edificis
a mig enderrocar i les va deixar to-
tes a la façana de l’Ajuntament. 

La Plataforma defensa la
decisió de retirar les tanques
perquè considera que l’Ajunta-
ment estava incomplint l’orde-
nança d’ocupació de la via pú-
blica amb el manteniment d’a-
questes tanques al centre de la
ciutat. “Les tanques provisionals
d’obres es retiraran una vegada
hagi conclòs l’obra o estigui
aturada per termini superior a
un mes”, estableix l’ordenança
a l’article 120. Les obres fa més
d’un mes que estan paralitzades
per l’Ajuntament.

La protesta va començar amb
un “concert-vermut” a la porta
de l’antiga oficina de la Caixa de
la plaça de la Vila, que ara és un
centre social ocupat. Enmig de
les actuacions musicals, els
membres de la plataforma van
fer consignes per reivindicar
una solució negociada i definiti-

va al que ells consideren que és
“un conflicte” per la transfor-
mació del centre de la ciutat.

Des de la plataforma de-
manen al govern municipal que
segui a una taula per negociar
un projecte alternatiu al pla
urbanístic plantejat actualment
per l’Ajuntament.

Van deixar les tanques a la porta de l’Ajuntament. Foto: Salvem Ciutat Vella

Salvem la Ciutat Vella retira les
tanques de la plaça de la Vila

» L’entitat deixa les tanques a la porta de l’Ajuntament com a protesta
» Creu que el consistori ha incomplert l’ordenança d’espai públic

La Defensora demana
garantir el dret al padró

PLE4La Defensora de la Ciuta-
dania de Santa Coloma, Pepa
González, va presentar el seu pri-
mer informe sobre la seva ac-
tuació a la sessió del Ple muni-
cipal que es va fer dilluns. 

A l’informe, la Defensora
destaca “les dificultats trobades
en alguns casos amb el Padró
Municipal” i recomana a l’A-
juntament que “caldrà revisar les
dificultats detectades” per tal
de garantir el dret de tota la ciu-
tadania a estar empadronada.

González va assenyalar a la
seva intervenció al Ple que les di-
ficultats per obtenir el Padró
Municipal poden significar greus
conseqüències i restriccions so-

bre els drets bàsics de la ciuta-
dania, ja que en alguns casos pot
significar la manca d’accés a la
sanitat i la impossibilitat d’ac-
cedir als recursos i ajuts de “la
xarxa normalitzada de serveis”.

L’informe ressalta també la si-
tuació de l’accés a l’habitatge. Se-
gons González, l’encreuament de
competències i responsabilitats de
les diverses administracions
agreuja aquest problema. La De-
fensora va destacar que és l’ad-
ministració local la que normal-
ment ha de resoldre les situacions
d’emergència sobrevingudes pels
desnonaments, pels quals tenen
uns recursos “sovint insuficients
per la manca de finançament”.

COMERÇ4L’Agrupació del Co-
merç i la Indústria de Santa Co-
loma va encetar el cap de set-
mana passat la campanya La
bossa o la vida, amb la qual pre-
tenen sensibilitzar la ciutadania
i el col·lectiu de comerciants so-
bre l’efecte que té sobre el medi
ambient l’ús de bosses de plàs-
tic d’un sol ús. 

La campanya es va iniciar
dissabte passat i continuarà els
tres pròxims dissabtes al mercat
ambulant del barri de Fondo, als

voltants de la plaça del rellotge.
En aquell recinte, l’agrupació
de comerciants instal·larà un
punt d’informació on també es
recolliran bosses de plàstic. Les
persones que lliurin diverses
bosses d’un sol ús rebran, a can-
vi, una bossa ecològica per po-
der-la fer servir durant les seves
compres al mercat.

La idea és que aquesta cam-
panya sigui itinerant i pugui
arribar també a altres punts de
la ciutat en un futur pròxim.

Des de l’agrupació desta-
quen que el paper dels comer-
ciants de la ciutat és fonamental
perquè aquesta campanya sigui
efectiva. Per aquest motiu, els di-
versos establiments comercials
rebran una circular informativa.

ACTIVITATS PARAL·LELES
Com a part de la iniciativa, l’a-
grupació de comerciants orga-
nitzarà el 7 d’abril un taller de re-
ciclatge de plàstics per a nens i ne-
nes a la plaça del Rellotge.

La Defensora va presentar l’informe de balanç al Ple. Foto: Twitter (@defensorasac)

Contra les bosses de plàstic

Política | Acte contra la precarietat laboral
La CUP - Gent de Gramenet organitza avui un acte contra la precarietat laboral al Cen-
tre d’Art Contemporani de Can Sisteré. L’esdeveniment comptarà amb la presència del

diputat de la CUP al Parlament, Vidal Aragonés, a més de representants sindicals.
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Sant Adrià

POLÈMICA4El col·lectiu anti-
feixista de Sant Adrià de Besòs va
convocar diumenge una con-
centració de rebuig a la presèn-
cia de membres de la formació
d’ultradreta VOX, els quals fi-
nalment van poder muntar una
paradeta a la plaça de la Vila.

Des dels col·lectius antifei-
xistes adrianencs asseguren que
hi havia fins a tres brigades mò-
bils dels Mossos d’Esquadra
protegint la paradeta de VOX.
Els agents policials van col·locar
una cinta protectora, per tal d’e-
vitar l’enfrontament entre la
vintena de manifestants anti-
feixistes i els membres de VOX.

Els antifeixistes es van limitar
a posar música des d’uns altaveus
i a fer càntics en contra de la for-
mació ultradretana.

TENSIÓ AMB ELS MOSSOS
L’activista antifeixista Alba Cano,
que era present a la concentració,
assenyala que dilluns passat van

presentar una denúncia al jutjat
de guàrdia contra un dels agents
dels Mossos d’Esquadra, ja que
asseguren que va identificar un
membre del col·lectiu antifeixis-
ta quan aquest feia fotografies de
la concentració. Segons Cano,
aquest agent hauria trencat el
DNI del manifestant antifeixista

que feia les fotografies quan
aquest el va treure per mostrar-lo
a l’agent que el volia identificar.

Des dels col·lectius antifei-
xistes alerten que VOX tornarà a
posar una paradeta, aquesta ve-
gada a la plaça del Mercat, aquest
diumenge, i ja estan organitzant
una nova concentració de rebuig.

Els policies van protegir la paradeta de VOX. Foto: Twitter (@pedrosaro75)

VOX munta una paradeta 
tot i la concentració antifeixista

» Un ampli dispositiu policial va protegir la paradeta de VOX
» Els col·lectius antifeixistes denuncien la presència de neonazis

Les entitats volen solucions
contra el mercat de la droga

PLE4La Plataforma d’Entitats
de La Mina i diverses entitats de
Barcelona van llegir un manifest
sobre els greus problemes que
generen els mercats de les dro-
gues als barris dilluns passat a la
sessió ordinària del Ple munici-
pal. En aquest manifest, les en-
titats denuncien que “les admi-
nistracions utilitzen els barris de
l’extraradi per desplaçar uns
problemes que només aborden
quan perjudiquen els seus inte-
ressos urbanístics i econòmics”.

Al document, les entitats exi-
geixen a les administracions que
“facin un esforç seriós per clau-
surar els punts de venda, amb
actuacions judicials i policials
contundents”, que “augmentin el
nombre d’agents que vetllin pel
control dels espais”, que “es des-
centralitzin els serveis de veni-
punció i els punts d’intercanvi de
xeringues, perquè els proble-
mes no es concentrin sempre als
mateixos barris” i que s’ampliï
l’horari de la Sala de venipunció.

POLÍTICA4Els partits polítics
de Sant Adrià han fet un pas en-
davant en la definició de les se-
ves llistes i programes electorals
per a les eleccions municipals del
maig aquesta darrera setmana.

CONVENCIÓ SOCIALISTA
El PSC va presentar dissabte
passat a l’Edifici Fiveller no no-
més la seva llista definitiva per a
Sant Adrià, sinó també tots els
seus candidats i candidates del
Barcelonès Nord. L’acte va comp-

tar amb la presència de la minis-
tra de Política Territorial i Fun-
ció Pública, Meritxell Batet; a
més dels candidats de Santa Co-
loma, Núria Parlon; Badalona,
Álex Pastor; Montgat, Andy Ab-
sil; Tiana, Albert Sales; i Sant
Adrià, Joan Callau.

ERC PRESENTA PROGRAMA
La secció local d’ERC va presen-
tar dissabte en una conferència
municipal oberta a la ciutadania
els 20 principals punts progra-

màtics amb els quals concorreran
a les eleccions municipals. Entre
les principals mesures destaquen
la lluita contra la contaminació i
el tanatori, l’impuls econòmic
de la ciutat i la neteja.

SUPORT DE PUIGDEMONT
Junts per Catalunya va fer servir
un vídeo de l’expresident de la
Generalitat, Carles Puigdemont,
per presentar el seu candidat a
Sant Adrià, Joel López, en un acte
celebrat dissabte passat.

Les entitats van reclamar solucions al Ple. Foto: Ajuntament

La ministra Batet va donar suport a l’alcalde Callau. Foto: PSC Sant Adrià

Preparant la campanya

Cultura | 5è concert pedagògic de l’escola de música
Els instruments de vent protagonitzaran el cinquè concert pedagògic de l’Esco-
la Municipal de Música Benet Bails. L’esdeveniment se celebrarà demà al Casal

de Cultura de la ciutat sota el nom “Cel, mar i vent...”. L’entrada és gratuïta.
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Montgat | Tiana

Montgat recorda la seva
història a través de l’arxiu

CULTURA4L’Ajuntament de
Montgat va inaugurar dilluns
passat l’exposició Montgat 1933-
1960: retrat d’una època, que es
podrà visitar fins al 28 d’abril a
la Sala Pau Casals. La mostra re-
cupera la memòria del poble
des de la seva independència
com a municipi, el juliol de 1933,
fins als anys seixanta a partir de
fotografies i documents de l’ar-
xiu històric municipal.

L’exposició explora, sobretot,
el trànsit des de la segregació de

Tiana en època de la Segona
República fins a la postguerra. La
inauguració de l’exposició va
anar a càrrec de l’historiador
Jordi Albadalejo i la periodista
Núria de José. La mostra va ser
comissariada per Jordi Rodrí-
guez i Abelard Chimisanas Julià.

Els documents que formen
part d’aquesta exposició roman-
dran conservats a l’arxiu munici-
pal de l’Ajuntament per a la seva
preservació i estaran disponibles
per consulta per a tota la població. 

SUCCESSOS4La temporal tran-
quil·litat que vivien els veïns del
barri de Les Costes de Tiana es
va tornar a trencar la nit de diu-
menge passat, quan una casa i
un pis van patir robatoris durant
altes hores de la nit mentre els
veïns dormien a dins.

L’Associació de Veïns de Les
Costes ha informat que els roba-
toris van tenir lloc a la ronda Er-
nest Lluc i al carrer Verge de la
Mercè. La Policia Local ja està in-
vestigant per intentar descobrir
els autors dels robatoris i treba-
lla amb la hipòtesi que els dos fets
delictius van ser comesos per un
mateix grup de lladres.

Com han relatat des de l’as-
sociació de veïns, en un dels
habitatges sinistrats van entrar
a robar pel balcó i els lladres es
van dur fins i tot un cotxe. La Po-
licia Local està immersa en la re-
cerca del cotxe robat.

“La veritat és que portàvem
uns mesos amb calma i tran-
quil·litat i això s’ha trencat. Des
de l’octubre que estàvem més
tranquils”, apunta la presidenta

de l’Associació de Veïns de Les
Costes, Ester Puget. 

L’entitat veïnal es va posar
en contacte immediatament
amb la Policia Local i l’Ajun-
tament  després que tinguessin
lloc els fets. Des del consistori
han reafirmat el seu compro-
mís de treballar per intentar so-
lucionar aquesta situació que
afecta des de fa temps part de
la població de Tiana.

Reunió dels veïns de Les Costes amb la Policia Local el 2018. Foto: Ajuntament

L’exposició es podrà visitar fins al 28 d’abril. Foto: Ajuntament de Montgat

Roben en dues cases de Tiana
mentre els veïns dormien

Educació | Jornades d’Educació a Montgat i Tiana
Ahir va començar una nova edició de les Jornades d’Educació a Montgat i Tia-

na. Avui continuen les activitats amb la conferència “Les emocions, part integral
de l’aprenentatge”, que tindrà lloc a la Sala d’Exposicions del Casal de Tiana.

Els lladres van entrar en
un dels pisos pel balcó
de la matinada i van
robar fins i tot un cotxe



19 | 

línianord.cat28 de març del 2019Montgat - Eleccions municipals 2019

De l’1 al 10, com valora la gestió del go-
vern municipal aquest mandat?
Crec que aquest govern ha fallat en hores
de dedicació, projecte de poble i diàleg.
Montgat s’ha aturat, literalment.

Si després del maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
El 2015 el meu equip va deixar l’Ajuntament
en superàvit, amb molts diners al banc i
sense deute financer, per més que el govern
actual hagi insistit a enviar missatges catas-
trofistes. El juny de 2019 necessitarem co-
nèixer l’estat econòmic de l’Ajuntament i
com estan els diferents departaments. Els
treballadors municipals ja avisen que tenen
molts problemes per falta de personal i
excés de burocràcia. Ordenaré una auditoria
econòmica i una anàlisi departamental.

Què proposa per millorar l’espai públic i
la seguretat, dos dels grans temes de
debat al municipi?
Proposo el que feia entre 2011 i 2015: cami-
nar molt per Montgat, sense presses, escol-
tant els veïns i comerciants i actuant
ràpidament. Cal gestionar bé els equips de
treball i tornar a reforçar la brigada municipal
d’obres, que des de 2015 gairebé ha des-
aparegut. En l’àmbit de seguretat, hem de
tornar a centrar-nos en el contacte directe
amb els veïns i comerciants, la policia ha de
ser professional, però també atenta i servi-
cial amb els ciutadans. Escoltar els agents
policials és una altra assignatura pendent del
govern actual. Cal aconseguir que deixin de
marxar de Montgat a altres municipis que els
ofereixen millors condicions de futur.

Està disposat a pactar amb alguna altra
formació per entrar al govern municipal?
Per gestionar bé un municipi s’ha de tenir la
capacitat de parlar amb tots els grups polí-
tics, centrar-se en la política local com a eix
de diàleg i evitar la crispació. Proposarem
mesures concretes que permetin a tots els
grups participar en la gestió local.

Francesc García (JxCAT)

“Necessitarem conèixer
l’estat econòmic de 

l’Ajuntament: ordenaré
una auditoria”

Montgat: parlen els partits
» Les formacions de govern destaquen la dificultat d’aquest mandat per la feina que hi havia pendent

» L’oposició critica el govern per “inacció” i creu que s’hauran de revisar els comptes de l’Ajuntament

De l’1 al 10, com valora la seva gestió du-
rant aquesta legislatura?
Hem treballat molt junts amb els treballadors
de l’Ajuntament per posar ordre a la situació
administrativa complicada que vam trobar.
Amb tot, s’han dut a terme un bon nombre
de plans i projectes que ens permeten abor-
dar el futur immediat amb moltes ganes i
il·lusió. Si haig de posar un número al man-
dat, seria un 7.

Si després del maig torna a ser alcal-
dessa, quina serà la primera decisió que
prendrà?
En l’àmbit operatiu intern, la primera deci-
sió serà adequar el nombre de treballadors
i treballadores a les necessitats del municipi
per tal de poder dur a terme totes les ac-
cions necessàries per aconseguir fer tots els
projectes que estan en marxa.

Quins projectes li han quedat pendents
aquest mandat?
Més que pendents, són projectes que ja
estan embastats. El Passeig Marítim, el parc
de la Riera d’en Font, el clavegueram de di-
ferents zones, la pacificació de la carretera
de Tiana... Tots aquests projectes estan en
marxa i pròximament seran licitats i execu-
tats.

Ara mateix el govern municipal, a més
d’ERC, està integrat per diversos partits
com ICV, MES i PRE. Si guanyen, seguiran
en aquesta línia de buscar pactes per for-
mar un govern més ampli?
La diversitat en un equip de govern és im-
portant. Governem per totes les persones.

Si es queda a l’oposició després dels co-
micis, quina serà la seva línia de treball?
ERC sempre ha tingut una línia de treball:
treballar pel poble, pel desenvolupament,
la igualtat i la cohesió social. El nostre ob-
jectiu és avançar en la qualitat de vida dels
veïns i veïnes. Sempre estarem al costat de
les propostes que ajudin el poble.

Rosa Funtané (ERC)

“S’han dut a terme
projectes que ens
permeten abordar
el futur amb il·lusió”

De l’1 al 10, com valora la gestió del go-
vern municipal aquest mandat?
Un 5 sembla més que generós per a un go-
vern que no ha desenvolupat projectes re-
llevants per al municipi, al qual se li han
caducat els contractes de neteja i manteni-
ment i que ha aprovat al final de la legisla-
tura, de cara a la galeria, projectes que no es
poden implementar sense dotació econò-
mica, com l’Administració Electrònica.

Si després del maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Reconnectar amb els empleats municipals,
ja que creiem que s’ha instal·lat un senti-
ment de desmotivació durant les últimes le-
gislatures. Obrir vies de diàleg amb els
treballadors en forma de taules mixtes, amb
representants de tots els grups municipals.
I revisar en profunditat l’estat dels comptes
municipals.

Què proposa per millorar l’espai públic i
la seguretat, dos dels grans temes de
debat al municipi?
Dotarem la Policia Local amb més recursos
econòmics i humans i perseguirem l’inci-
visme que castiga el nostre espai públic.
També estudiarem la viabilitat i legalitat
d’implantar càmeres de seguretat a la via
pública.

Està disposat a pactar amb alguna altra
formació per entrar al govern municipal?
Definitivament, sí. Fins i tot plantejaríem el
debat sobre un govern de concentració
obert a totes les forces municipals.

Si es queda a l’oposició després dels co-
micis, quina serà la seva línia de treball?
Ens esforçarem igualment des del primer
dia a defensar els interessos dels nostres
veïns; exigirem feina i dedicació a l’equip
de govern; col·laborarem fins a on ells vul-
guin la nostra ajuda; aportarem les nostres
propostes i intentarem millorar les pro-
postes dels altres.

Andy Absil (PSC)

“Dotarem la Policia
Local amb més recursos
i estudiarem implantar
càmeres de seguretat”

De l’1 al 10, com valora la gestió del go-
vern municipal, del qual han format part
aquest mandat?
Valoro la gestió del govern municipal amb un
8. Ha estat un mandat molt complicat per la
situació en la qual vam trobar l’Ajuntament.
S’ha hagut de fer el doble de feina: la pen-
dent i la corrent. El llistat de qüestions a mo-
dificar ha estat inacabable, però malgrat tot
hem fet molta feina. Feina interna necessària
per adequar l’Ajuntament a les exigències le-
gals del segle XXI, però també feina externa
com la construcció de l’embrió de la nova es-
cola, la inversió en el clavegueram del poble...

Quins projectes li han quedat pendents
aquest mandat?
No s’ha pogut acabar el Passeig Marítim ni
el parc de la riera d’en Font. De fet, ambdós
projectes han trobat diferents obstacles per
poder-se materialitzar, però cada vegada
estem més a prop d’aconseguir-ho. Restarà
pendent continuar amb la inversió al barri
de les Costes, continuar les obres de clave-
gueram, l’adequació dels terrenys per a la
construcció de l’edifici de la nova escola
(quan la Generalitat iniciï les obres), l’ade-
quació del Parc de les Bateries al Pla d’Usos
establert en aquest mandat i d’altres en els
que estem començant a treballar.

*Sanllehy és la portaveu del grup municipal
d’ICV. El partit ha decidit no tornar-se a 
presentar a les eleccions municipals.

Montse Sanllehy (ICV)

“Ha estat un mandat
complicat. S’ha hagut
de fer el doble de feina:
la pendent i la corrent”

Línia Nord ha ofert 
a Cs aparèixer en aquest
espai, però des del partit
han declinat la proposta.
També s’ha posat en 

contacte amb MES i PRE,
però no ha obtingut 

resposta.
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De mica en mica, prova a prova,
Mireia Belmonte comença a re-
cuperar la seva versió més òpti-
ma. La badalonina va brillar amb
llum pròpia diumenge passat a
Marsella, aconseguint la victòria
en la prova de 800 metres lliures
en l’FFN Golden Tour, organitzat
per la Federació Francesa. Bel-
monte, que s’havia classificat per
a la final el matí del mateix dia, va
completar la prova amb un temps
de vuit minuts, 27 segons i 12 cen-
tèsimes (la millor de l’any); el
triomf, però, va haver de treba-
llar-se’l de valent, ja que la sego-
na classificada, l’australiana Ma-
deleine Gough, va ser segona
amb una marca només 28 cen-
tèsimes pitjor. Jimena Pérez, del
Gredos San Diego i companya
d’entrenaments de Belmonte a

Sant Cugat, va pujar al tercer
esglaó del podi.

Belmonte va completar la
seva actuació a la ciutat de la Cos-
ta Blava amb una actuació nota-
ble en la prova dels 1.500 lliures,
amb una marca de 16 minuts, 19
segons i 94 centèsimes, també la
seva millor marca en aquesta
prova en la temporada (millorant
en nou segons el temps que va

aconseguir a Itàlia fa unes set-
manes). En aquesta prova, Gough
li va guanyar la partida.

Sigui com sigui, aquestes ac-
tuacions demostren que la bada-
lonina està a punt per al pròxim
gran repte: l’Open d’Espanya ab-
solut de primavera, que es dis-
putarà entre els dies 6 i 10 del mes
que ve a les instal·lacions del
Club Natació Sabadell.

La badalonina està recuperant la seva millor versió. Foto: S.Kempinaire / FFN

Belmonte brilla a Marsella amb
una gran marca als 800 metres
» La nedadora aconsegueix la millor marca de l’any en la distància

» La badalonina es reivindica setmanes abans de l’Open de Sabadell

El Seagull defensarà la seva
condició de líder a Saragossa

FUTBOL4Molt probablement,
el campió del grup 3 de Segona
Divisió femenina sortirà del par-
tit que el Seagull i el Zaragoza
Club de Fútbol Femenino juga-
ran aquest diumenge a les 12 del
migdia a l’estadi Pedro Sancho de
la capital aragonesa. Després
d’aquest enfrontament, només
faltaran dos més abans que la lli-
ga arribi a la seva fi.

El conjunt de Jordi Ferrón
torna a liderar la taula després de
la derrota que el conjunt arago-
nès va patir en la darrera jorna-
da contra el Barça B (2-0), men-

tre que elles van fer els deures i
va superar per 2-0 el Pardinyes
al Municipal de Badalona.

El Sant Gabriel, per la seva
banda, continua amb el seu bon
moment de forma i va aconseguir
la seva tercera victòria consecu-
tiva diumenge passat al Ruiz
Casado amb una maneta contra
l’Igualada (5-0) que fa que les de
Sant Adrià mantinguin vives les
seves opcions d’atrapar el cinquè,
el Collerense, que té quatre punts
més que elles. El Sangra posarà
el punt final al mes diumenge al
camp del Sant Pere Pescador.

L’UBSA se situa segon i el
Sant Josep cau a la promoció
BÀSQUET4La darrera va ser
una jornada de contrastos. L’UB-
SA va fer els deures contra el
SESE i, gràcies també a la sego-
na derrota seguida del CB Mollet,
es va situar segon a la taula. El
Sant Josep, en canvi, va perdre a
Arenys i torna a ocupar una de les
dues places de la promoció.

Els de Mario Lousame van
derrotar l’incòmode conjunt bar-
celoní (69-79) en un partit que
van dominar a la perfecció durant
els tres primers períodes. Bernat
Camarasa, amb 21 de valoració,
va ser el millor del matx. L’equip

defensarà el segon lloc, per pri-
mera vegada, demà passat al Ri-
cart contra el filial de l’Andorra.

Per la seva banda, la derrota
del Sampep a Arenys (80-55)
combinada amb el triomf del
Martinenc faria que els de Bada-
lona juguessin la promoció de
permanència si la lliga s’acabés
avui. L’equip, però, té marge per
capgirar aquesta situació, ja que
encara falten quatre jornades
per disputar-se en la recta final
del curs. La més imminent serà
demà passat, una final contra la
Unió Esportiva Barberà.

Les Tucans afronten dissabte
el primer partit del ‘play-off’

Ha arribat l’hora de
la veritat. El sènior
femení de les Tu-
cans jugarà, demà

passat, el primer partit del play-
offde la Liga Elite. Les de Ramon
Marty, que van tancar la fase re-
gular de la competició en la se-
gona plaça (a dos punts del cam-
pió, el Tres Cantos), viatjaran a
Valladolid per jugar contra les
Panteras a partir de dos quarts de
set de la tarda.

De moment no hi ha fixades
les dates per al segon enfronta-
ment (i, si calgués, el tercer par-
tit de la sèrie), però sigui com si-
gui, es jugaran a la Pau.

SUBCAMPIONS DE LLIGA
En canvi, el primer equip masculí
ha tornat a quedar-se a les por-
tes de l’ascens després de ser sub-
campió de la Liga Oro. Els adria-
nencs han acabat amb 29 punts,
a cinc dels BCN Tsunamis.

Santa Coloma | Derrota dolorosa de la Fundació contra el Figueres
Un gol encaixat al minut 77 va condemnar la Fundació Grama a perdre un partit molt important

contra el Figueres. Els colomencs segueixen a set punts de la salvació, que marca la Unió Esportiva
de Sants, i aquest diumenge visitarà el camp d’un dels equips de la zona de play-off, l’AE Prat.

Pau Arriaga
BADALONA

Foto: Marcelino Díez
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Un cop més, l’In-
dustrias Santa
Coloma d’Óscar
Redondo va ex-
hibir la seva mi-

llor versió contra un dels grans.
Va ser diumenge passat, al derbi
contra el Barça Lassa (2-3) en una
nova jornada amb un gran am-
bient a l’Olímpic de Badalona i en
la qual els colomencs van estar a
punt de tornar a fer mal al con-
junt d’Andreu Plaza. L’equip va
merèixer més del que va obtenir
i, fins i tot, va tenir una ocasió per
empatar gairebé sobre la botzina.

El partit va començar amb els
blancs mostrant el seu suport a
Pablo del Moral (que va tornar a
passar pel quiròfan dilluns pas-
sat), però sobre el parquet es va
tornar a veure una molt bona ver-
sió dels de Redondo des del co-
mençament. De fet, la proposta
constant de joc per part dels co-
lomencs va obligar els visitants a
carregar-se de faltes ben aviat. En

canvi, l’efectivitat va estar del
costat blaugrana, i Arthur i Fe-
rrao, poc abans del descans, van
poder veure porteria.

Però l’Industrias no va abai-
xar els braços i Uri Santos va re-
tallar la distància només sortir
dels vestidors. L’1-2 va esperonar
l’equip, però vuit minuts des-
prés, Ferrao tornaria a veure
porteria, de manera que Redon-
do va situar Ximbinha de porter
jugador. Albert Cardona va donar

esperances a l’equip amb el 2-3 i,
gairebé amb el temps exhaurit,
Ximbinha va tenir l’empat, però
la seva rematada va topar amb el
pal després del refús de Dídac.

CAP A SEGÒVIA
Els colomencs continuen mirant
endavant, tot i que virtualment
no tenen opcions de ser vuitens.
Demà passat, l’equip afrontarà el
penúltim desplaçament de la lli-
ga, a la pista del Segovia.

Ximbinha va tenir una ocasió claríssima per empatar. Foto: ISC

Derrota tot i el bon paper
de l’Industrias al derbi

Penúltima bala: l’Snatt’s
Sant Adrià visita l’Uni Ferrol

L’Snatt’s Sant Adrià
de César Aneas afron-
tarà, demà passat,
l’últim desplaçament

de la temporada i el penúltim
partit de la Liga Dia, un matx a
A Malata contra l’Uni Ferrol,
l’únic equip que, de moment, ja
sap que el curs que ve jugarà a la
Lliga Femenina 2.

El plantejament del despla-
çament a Galícia és idèntic al de
la prèvia de la setmana passada
contra l’Ensino: cal guanyar i es-
perar que el Zamarat, que rebrà
la visita del Cadí La Seu, perdi a
l’Ángel Nieto de Zamora. L’equip
és conscient que no guanyar a la
província de la Corunya podria
significar el descens de forma

matemàtica ja que, per primer
cop en la temporada tots els
partits es jugaran de forma uni-
ficada: a les set de la tarda.

ACTUACIÓ SÒLIDA
Sigui com sigui, l’equip lila va de-
mostrar diumenge passat que hi
creu, i que mentre hi ha vida, hi
ha esperança. Després del cop
que havia suposat el triomf del
Zamarat a Extremadura, l’Snat-
t’s va exhibir una versió molt sò-
lida contra l’Ensino (70-60).

Mariam Coulibaly va tornar a
ser el referent a la pintura (16
punts i 19 rebots) i va estar acom-
panyada en l’aspecte anotador
per Minata Keita (11) i Laura
Peña i Meighan Simmons (10).

El Divina Joventut, a punt
per rebre el Breogán de Lugo

La lluita per la quarta
plaça de la taula, i per ser
cap de sèrie en el play-
off, torna a Badalona. El

Joventut de Carles Duran re-
brà, demà passat a les sis de la
tarda, la visita del Breogán de
Lugo, un conjunt immers en la
pugna per un objectiu radical-
ment diferent del dels verd-i-ne-
gres: evitar el descens, ja que ara
mateix té una victòria menys
que l’UCAM i el Gran Canaria. 

El matx contra el conjunt de
Natxo Lezkano serà el primer de
la vint-i-cinquena jornada de
l’ACB, ja que es disputarà demà
passat a les sis de la tarda. L’en-
frontament significarà el retorn

a l’Olímpic de dos jugadors ex
Penya: Sergi Vidal i Henk Norel.

COL·LAPSE A LA FONTETA
Per tenir opcions de triomf, però,
els verd-i-negres hauran de mos-
trar una imatge millorada a la
que van exhibir després del des-
cans a la Fonteta contra el Va-
lència Basket (93-80).

I és que després de dominar
de forma clara el matx durant els
dos primers períodes (l’avantat-
ge va superar els 10 punts), en poc
més de 10 minuts el resultat va
passar del 41-51 al 77-61. Matt
Thomas va liderar el conjunt ta-
ronja, mentre que el millor ba-
daloní va ser Nico Laprovittola.

» El resultat deixa l’equip virtualment sense opcions d’acabar vuitè
» Els d’Óscar Redondo visitaran la pista del Segovia demà passat

La vuitena BDN Running
aplega 4.000 corredors

ATLETISME4Petits i grans, afi-
cionats i de més nivell. La vuite-
na edició de la Màgic BDN Run-
ning va reunir uns 4.000 atletes
diumenge passat pels carrers de
la ciutat. Com és habitual, la
cursa oferia els atletes la possi-
bilitat de triar entre dues dis-
tàncies: 5 i 10 quilòmetres.

José Manuel Vieito va ser el
vencedor en la prova de quart de
marató. El corredor de l’Atletis-
mo Sar va completar el recorre-
gut en 31 minuts i 49 segons, i va
estar acompanyat al podi per
Pol Guillén i Xavier Badia. Pel

que fa a la categoria femenina, la
victòria va ser per a Montse Ca-
razo, que va completar el reco-
rregut en 38 minuts, mentre
que més enrere van acabar Cris-
tina Silva i Laura Sánchez.

Pel que va a la distància cur-
ta, la medalla d’or va ser per a
Faissal El Meziani, amb la seva
marca de 17 minuts i 50 segons,
guanyant l’esprint contra Mo-
hamed Azrouf. El tercer va ser
Zakariae Bourihou. La més rà-
pida, en canvi, va ser Kristina
Krentzien, que va completar la
prova en 20 minuts i 30 segons.
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L'any 1990, Ryoei Saito va comprar un
famós quadre de Van Gogh. Indignat
pels impostos que el govern japonès li
exigia per la compra, va anunciar en
una roda de premsa que desapareixe-
ria juntament amb el quadre. Des de
llavors, no se n'ha tornat a saber res. La
cerca de l'obra d'art és el centre de la
nova novel·la de Matilde Asensi.

Llibres

Sakura
Matilde Asensi

Recordant el 80è aniversari del gran
poeta Federico García Lorca, Pep Tosar
explora la vida de l’autor d’una forma
íntima i apassionant. El misteri capti-
vant de l’andalús més universal el re-
cull aquesta obra que busca retratar
Lorca com no s’havia fet fins ara. 

Es pot veure al Teatre Goya de Bar-
celona fins al 28 d’abril.

Teatre

Federico García
Pep Tosar

Leiva torna amb el seu característic
rock lleuger que continua l’estil dels
anteriors discs. A més, s’ha proposat
recompensar aquells que comprin el
seu disc en format físic amb un extra
molt personal: les notes de veu grava-
des amb mòbil que recullen les prime-
res gravacions del disc crues i sense
cap mena d’edició. Pura música.

Música

El reconegut director es treu de la mà-
niga el seu millor cinema a ‘Dolor y
gloria’. El film ha estat valorat pels crí-
tics com una de les seves millors obres.
Un espectacle emocional sobre un di-
rector de cinema en els últims anys de
la seva carrera. Antonio Banderas tam-
bé s’ha endut l’aplaudiment de la críti-
ca pel seu rol protagonista.

Pelis i sèries

Dolor y gloria
Pedro Almodóvar

Nuclear
Leiva

Barcelona animada
Torna el festival més important de cinema d’animació. La

desena edició del NonStop Barcelona Animació serà al MAC-
BA i a l’Arts Santa Mònica fins al 31 de març. Tallers, xerrades,
classes magistrals, projeccions... Tota mena d’activitats adre-
çades als fanàtics i aficionats de l’animació. Enguany el festi-
val continua aposant per noves formes d’animació cinema-

togràfica i de videojocs. Un dels grans atractius d’aquesta
edició és que hi haurà una sessió d’Elevator Pitch, que consis-

teix en la presentació de projectes en 5 minuts davant d’un
grup d’experts, artistes i professionals diversos. 

La cantautora i compositora Rozalén ha tornat a ser
protagonista pel seu activisme social. Aquesta vegada

ha pujat a bord d’un vaixell de l’ONG Open Arms a Bar-
celona per denunciar l’abandonament d’immigrants al

mar Mediterrani. Rozalén va afirmar que li sembla “un
problema enorme que estiguin morint persones a l’ai-
gua i ningú faci res”. Durant la seva visita a l’embarcació
de rescat, va anunciar que vol crear una cançó dedica-
da a les vides perdudes al fons del mar. La denúncia de

l’artista se suma a altres reivindicacions, com quan va
dir que donaria un zascaals polítics que parlen de femi-

nisme rodejats de dones a les quals tracten com a ob-
jectes. Rozalén sempre té en compte el vessant de de-
núncia social a les seves cançons i espectacles. Un dels

exemples a l’hora de crear concerts inclusius és que
sempre actua acompanyada d’una intèrpret en el llen-
guatge de signes. Combinant una música íntima i que

barreja gèneres, ja és un gran nom de la música d’autor
a tot l’estat. A més, actuarà al Festival de Cap Roig 2019.

R O Z A L É N
Ser una cantautora reconeguda

Combina el talent musical amb l’activisme social

Famosos

Visitar un vaixell d’Open Arms
Ha denunciat la indiferència amb les morts al mar

Aplaudeixen la implicació de la cantant
Agraeixen la seva solidaritat amb els problemes socials

QUÈ HA FET?

| Yoshi’s crafted World
Un retorn als jocs de plataformes clàssics amb l’entranyable Yoshi. Un dels grans atractius és la pos-
sibilitat de superar els nivells de formes diferents segons la direcció en la qual es decideixi avançar.Viu en línia

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

QUI ÉS?
La fitxa



Viu en línia

agenda@comunicacio21.com
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A PARTIR D’AVUI
17:00 Amb motiu de l’exposició Bacus, les

màscares del déu, que el Museu inaugura avui,
es podrà veure per primera vegada un mo-
saic figuratiu únic a Baetulo. / Museu.

DEMÀ 29 DE MARÇ
20:00 El títol seleccionat per a la projecció del

Documental d’aquest mes de març és Bob-
bi Jene, la història d'una ballarina que lluita
per la seva independència. / Biblioteca Sin-
guerlín - Salvador Cabré.

DIUMENGE 31 DE MARÇ
12:00 Partit de futbol corresponent a la vint-i-

setena jornada del grup 4 de la Segona Ca-
talana entre la UD Atlètica Gramenat i el fi-
lial del Centre d’Esports Sabadell. / Camp de
futbol Besòs Trajana.

AVUI 28 DE MARÇ
Tarda Aquesta tarda, com és habitual els dijous,

hi haurà una doble proposta al Polidor: un ta-
ller de gralla, per aprendre a dominar aquest
instrument, i un altre de manga. / Centre de
producció cultural i juvenil Polidor.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Continua en marxa l’exposició Arpi-

lleres en acció, refugiats, que impulsa la Fun-
dació Ateneu Sant Roc i que es podrà visitar
fins a finals del mes de maig. / Museu d'his-
tòria de la immigració de Catalunya.

AVUI I DEMÀ
Matí-Tarda Conferències, tallers, taules rodo-

nes i jornades participatives conformen la pro-
gramació de les Jornades d'Educació a Mont-
gat i Tiana que van arrencar ahir. / Diferents
escenaris de la vila.

DISSABTE 30 DE MARÇ
Matí-Tarda Demà passat es farà la Festa Ko-

morebi, amb exposicions, xerrades i la pre-
sentació del fanzine, amb la col·laboració d’a-
lumnes del Manga Espai Jove. / Espai Jove.

DIUMENGE 31 DE MARÇ
12:00 i 18:00 Darreres dues representacions de

la Bella i la Bèstia, l’obra que, en aquesta oca-
sió, ha adaptat la Societat Recreativa Els
Nou Pins. / Sala Albéniz.

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

Una mostra recupera dues
dècades del passat del poble

Tota la setmana

Dins del cicle Diari de Viatges pot vi-
sitar la mostra fotogràfica Àfrica en fe-
mení, amb fotografies de Toni Arnau,
Clara Roig i Guillem Trius. / Centre Cí-
vic del Riu.

Continua en marxa la 
mostra ‘Àfrica en femení’

Tota la setmana

Partit de bàsquet corresponent a la
vint-i-cinquena jornada de la lliga
Endesa ACB entre el Divina Seguros Jo-
ventut i el Cafés Candelas Breogán. /
Pavelló Olímpic.

La Penya tanca el mes
rebent el Breogán gallec
Dissabte 30 de març a les 18:00

For one more day, de Mitch Albom, serà
el nom de la sessió d’aquesta tarda del
Book’s club, el club de lectura en an-
glès. / Biblioteca Can Baratau.

El mes es tanca amb 
una sessió del Book’s club
Avui 28 de març a les 19:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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