
OJD-PGD: 11.158 exemplars - publicació setmanal | redacció: 93 458 87 80 - linianord@comunicacio21.com | anuncia’t:  93 530 96 22 - publicitat@comunicacio21.com

10 anys

4/4/2019 · Núm. 292 · linianord.cat L’únic setmanari del Barcelonès Nord
línianord  

BADALONA pàg 10

Jose Téllez, absolt 
pel cas dels cartells
requisats de l’1-O

TIANA pàg 18

Aprovat el conveni de gestió
urbanística dels Vessants II

TENDÈNCIES pàg 3

El consum de drogues
noves disminueix

ELECCIONS pàg 19

Parlen els partits 
de Tiana: fan balanç 
i apunten cap al 26-M

pàg 16

BÀSQUET NORD-AMERICÀ pàg 20

El badaloní Xavi López
classifica les Ducks per a
la Final Four de l’NCAA

Tensa espera

El constructor del Dimoni es
planteja marxar de Badalona
El seu taller a la Mobba perilla i això podria implicar un canvi en les condicions per les quals feia la figura pàg 8

Aire Net denuncia que s’ha 
endarrerit l’auditoria de Tersa



| 2

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 224 d’abril del 2019



3 | 

línianord.cat4 d’abril del 2019Reportatge

Les drogues tradicionals conti-
nuen regnant malgrat la irrupció
de noves substàncies. MDMA,
cocaïna, speed, ketamina i LSD
són els estupefaents preferits
de la gran majoria de consumi-
dors, principalment per la faci-
litat de compra. Així ho confirma
l’informe d’Anàlisi de Substàn-
cies a Catalunya. Aquest estudi
del projecte Energy Control, de
l’ONG Associació Benestar i Des-
envolupament, va analitzar
2.428 mostres de drogues ob-
tingudes de consumidors vo-
luntaris durant el 2018. 

El consum de droga dels ca-
talans és de substàncies tradi-
cionals i més pures, ja que la ma-
joria de mostres analitzades estan
menys adulterades que en estu-
dis anteriors. Concretament, l’a-
dulteració ha caigut de mitjana en
un 69% en els dos darrers anys,
i l’amfetamina ha superat la co-
caïna com a substància menys
pura. L’adulteració o ‘tallar la
droga’ és una pràctica molt peri-
llosa, ja que el consumidor no no-
més fa front als efectes de la ma-
teixa substància, sinó també als
de l’element per adulterar-la.

DROGA NOVA, PERILL NOU
El consum de drogues noves
ha caigut considerablement a tot
Catalunya, al contrari que pas-
sa a altres països europeus. Con-
cretament, des del 2011 la pre-
sència de mostres de les ano-
menades ‘NSP’ (Noves Subs-
tàncies Psicoactives o ‘drogues
de disseny’) han disminuït en un
67%. Un dels grans perills de l’a-
parició d’aquest tipus de subs-
tàncies és que sovint s’utilitzen
per adulterar les drogues tradi-
cionals, fet que dispara encara

més els efectes i riscos per a la
salut del consumidor. Les mos-
tres on s’han trobat més drogues
noves per tallar són les d’èxtasis
(MDMA) i LSD. 

Per la seva part, la Coordi-
nadora del Servei d'Anàlisi de
Substàncies d'Energy Control,
Mireia Ventura, creu que mal-
grat el baix consum de noves
drogues, cal vigilar l’aparició de
substàncies més potents: “L'in-
terès per algunes noves drogues
ha caigut, però al mateix temps
estem observant com la seva
producció està girant cap a subs-
tàncies més perilloses, com
opioides i cannabinoides sintè-
tics”. També considera essencial
prendre l’exemple d’altres estats
europeus: “Veient tots els pro-
blemes que estan provocant al-
gunes d'aquestes noves drogues
en altres països, com és el cas

dels opioides, la nostra prioritat
en els pròxims anys serà vigilar-
ne l’aparició”. 

COCAÏNA A L’AIGUA
Un estudi recent de l’Observatori
Europeu de la Droga i les Toxi-
comanies (EMCDDA) ha situat
Barcelona com la cinquena ciu-
tat de la Unió Europea amb
més cocaïna a les aigües resi-
duals. La investigació es va fer a
73 ciutats europees de 20 països
diferents.

La publicació també indica
que la capital catalana ja no és la
ciutat europea on es consumeix
més cocaïna. Bristol (Regne
Unit) i Amsterdam (Països Bai-
xos) han superat Barcelona, tot
i que l’agència afirma que la
tendència general de consum
d’aquesta droga a la Unió Euro-
pea està augmentant.

La droga nova no interessa
» Un estudi del projecte Energy Control apunta que el consum de drogues noves disminueix

» Els estupefaents clàssics continuen consumint-se, però tenen menys adulteració i més puresa

En altres països, el consum de noves drogues, com els opiacis, és una tendència preocupant. Foto: Pexels

SALUT4El subdirector gene-
ral de Drogodependències de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Colom, destaca la im-
portància que hagi disminuït
l’adulteració de la droga pels
riscos per a la salut dels con-
sumidors. Colom assegura que
“quan una persona sap el que
està prenent, la seva concen-
tració, i si hi ha adulte-
rants –malgrat es tracti d’un
mercat il·legal–, té una apro-
ximació al consum de la dro-
ga més segura i amb menys
risc”. En aquest sentit, Colom
assenyala que cal ser realista i
considera que pensar en una

societat sense consum de dro-
ga és una utopia, per la qual
cosa veu més viable treballar
per assolir una societat més
crítica amb el consum de subs-
tàncies il·legals. 

D’altra banda, Colom des-
taca que a Catalunya no exis-
teix un consum massiu de no-
ves drogues, com els opiacis i
cannabinoides sintètics, uti-
litzats de forma perillosa per a
adulterar. En altres països,
en canvi, es tracta d’una ten-
dència preocupant i un tema
greu per a la salut pública es-
tatal, com és el cas del fenta-
nil als Estats Units.

Menys adulteració 
comporta menys riscos

Alex Suárez
BARCELONÈS NORD
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El faristol que recor-
dava les tortures fran-

quistes a l'edifici de Via
Laietana va ser malmès ahir a la nit. Un
grupuscle ultra ha reivindicat l'atac. És
inútil que intentin silenciar la memòria.
Restaurarem la placa i investigarem els
responsables de l’atac. A Barcelona, no
callarem.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ahora mismo Rocío
Monasterio (Vox) en los

Desayunos de TVE, Ana
Rosa entrevistando al n°1 de Vox en Va-
lencia (Telecinco) y Susanna Griso de-
batiendo sobre Vox y las armas (Ante-
na 3). El 29 de abril dirán: ¡Cómo ha
subido la extrema derecha! ¿A qué se
deberá?

@Konspyrenayko

Vecinos de Madrid re-
tiran los lazos amari-

llos que aparecieron en
los árboles de la zona creyendo que se
trataba de un gesto en favor de los po-
líticos catalanes. En realidad eran cin-
tas colocadas para combatir una plaga
de orugas. Lo que te estás perdiendo,
Berlanga.

Sáenz de Santamaria
truca al TC i no passa

res; Casado intimida el
president Torrent i no passa res; el mi-
nistre de Justícia avança resolucions ju-
dicials i no passa res. Aquesta vergo-
nyosa normalitat hauria de remoure
l’estómac a qualsevol demòcrata es-
panyol, però NO PASSA RES!

@miquelsamper@PabloMM@G_Pisarello

La lupa

La llei orgànica 3/2007 per a la igualtat
efectiva entre dones i homes assenyala
en l'exposició de motius que l'article 14
de la Constitució espanyola proclama el
dret a la igualtat i a la no-discriminació
per raó de sexe.

Per la seva banda, l'article 9.2 con-
sagra l'obligació dels poders públics de
promoure les condicions perquè la igu-
altat de l'individu i dels grups en què s'in-
tegra siguin reals i efectives.

De fet, la igualtat entre dones i ho-
mes és un principi jurídic universal re-
conegut en diversos textos internacionals
sobre drets humans, entre els quals
destaca la Convenció sobre l'eliminació
de totes les formes de discriminació con-
tra la dona, aprovada per
l'Assemblea General de les
Nacions Unides el desembre
de 1979 i ratificada per Es-
panya el 1983.

La igualtat és un princi-
pi fonamental a la Unió Eu-
ropea. Des de l'entrada en vi-
gor del Tractat d'Amsterdam, l'1 de
maig de 1999, la igualtat entre dones i
homes és un objectiu que s'ha de res-
pectar i s'ha d'integrar en totes les po-
lítiques i accions de la Unió i dels seus
membres.

Ara bé, malgrat totes aquestes dis-
posicions i normatives, la realitat és que
les dones continuen patint violència de
gènere, discriminació salarial i en les
pensions de viudetat, més desocupació
i escassa presència en llocs de respon-
sabilitat política, cultural i econòmica. A
més, són les que més pateixen els pro-
blemes de conciliació laboral.

Tot això i més, demostra que som
molt lluny d'aconseguir la igualtat real.

En el cas de les pensions, la mitjana
dels homes supera en més de 421 euros
la de les dones, quantitat que s'incrementa
si ens cenyim estrictament a les pensions
que perceben en concepte de jubilació.

Segons dades de l'INE d'octubre de
2018, la quantia de la pensió mitjana de
jubilació d'un home és de 1.175,84 euros,
mentre en el cas de la dona se situa en
754,84 euros. Respecte a les pensions
contributives, l'any 2018, hi havia 10 ve-
gades més dones que homes cobrant
pensions de viudetat i el que percebien
les dones era 653 euros inferior a la mit-
jana. La pensió de les dones per inca-
pacitat permanent és de 940 euros,
dues terceres parts del que cobren els ho-
mes. Finalment, el nombre de dones que
perceben pensions entre 300 i 700 eu-
ros mensuals duplica al nombre d'ho-
mes. En total, el 76,55% de les dones co-
bren pensions no contributives.

Hi haurà qui al·legui que aquestes di-
ferències són degudes a diferents factors
com el menor nombre d'anys cotitzats
per les dones i també l'accés a feines amb
una remuneració inferior. També, que
l'administració no té en compte a l'ho-
ra de la jubilació les tasques de cura que
tradicionalment han desenvolupat les
dones sense rebre cap compensació
econòmica.

En comptes d'avançar cap a una pro-
gressiva, necessària i urgent reducció de
la bretxa salarial per posar fi a aquestes
diferències i discriminacions, les últimes
reformes que han aprovat els governs del
PSOE i sobretot del PP, només han ser-
vit per perjudicar més a les dones.

El govern de Rodríguez Zapatero,
amb la llei 40/2007, va ser pioner amb
les reformes per avançar cap a la igual-
tat efectiva entre dones i homes. Tan-
mateix, quatre anys més tard va aprovar

una nova llei que va fixar l'edat de jubi-
lació ordinària a 67 anys. Això va supo-
sar una penalització a tots els treballa-
dors i en especial a les dones, ja que te-
nen menys anys cotitzats, encara que
tota la seva vida hagin estat treballant.

La guinda a tot plegat la va posar el
govern del PP que va aprovar diverses
reformes legislatives per aprofundir,
encara més, en la precarització de totes
les pensions.

Entre altres, un dels canvis que ac-
centuen la discriminació cap a les dones
és el nou càlcul de la base reguladora de
la pensió. Si abans de la reforma de 2011
es tenia en compte els darrers 15 anys
cotitzats, amb la nova llei els anys co-

titzats s'elevaven a 25 anys,
el que suposa que moltes do-
nes no arribin a cobrar el
que els correspon, ja que en
molts casos no arriben a
aquests anys. El resultat
serà que la majoria de les
dones rebran -de fet ja re-

ben- una pensió de misèria.
Tothom reconeix que les dones són les

que s'ocupen de les tasques de la llar, la
cura dels fills i dels pares, per un rol im-
posat pel sistema capitalista i masclista. A
més, per la mateixa feina perceben menor
salari que l'home. Doncs bé, res d'això es
té en compte a l'hora de la jubilació. Com
a conseqüència tenen pocs anys cotitzats
i baixes cotitzacions i la seva pensió és, per
tant, molt inferior a la de l'home.

Per tot això, i més, el 8 de març les
pensionistes van sortir al carrer per
denunciar d'una manera rotunda les in-
justícies i les discriminacions que con-
tinuen patint. Ser diferents no vol dir de-
siguals en drets i llibertats.

Cal continuar treballant per cons-
truir un món millor, amb unes noves
masculinitats lliures, sense prejudicis
i cap mena de jerarquies ni exclusions
presents avui en dia.

Les últimes reformes que han aprovat els
governs del PSOE i sobretot del PP només
han servit per perjudicar més les dones

per Pedro Jesús Fernández

Les pensionistes
Els semàfors

Aj. de Badalona
Una notícia bona i una de dolenta. Final-
ment s’ha signat el conveni amb Adif per
millorar la seguretat de les vies del tren.

Però el constructor del Dimoni alerta que
deixarà la ciutat si no l’ajuden a trobar
un nou espai per traslladar el seu taller. 

pàgina 8

Incineradora Tersa
L’empresa assegura que és l’Ajuntament
de Barcelona qui ha demanat l’auditoria

que des d’Aire Net denuncien que s’ha en-
darrerit. Però tant el consistori com l’enti-
tat veïnal afirmen que qui ha encarregat
l’estudi al Col·legi d’Enginyers és Tersa. 

pàgina 16

Aj. de Santa Coloma
El consistori colomenc ha impulsat jun-
tament amb Termcat i el CNL L’Heura

un vocabulari d’acollida per als seus tèc-
nics municipals. L’objectiu és donar 
eines als treballadors per garantir la

convivència i fugir dels lèxics racistes.
pàgina 14
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Les claus

La primavera es presenta mo-
guda a Catalunya i, per extensió,
a Espanya. El 28 d'abril, les elec-
cions al Parlament espanyol ser-
viran per comprovar si les dre-
tes podran repetir el pacte
d'Andalusia, on dos partits de
dreta van pactar amb l'extrema
dreta que ha pogut entrar al
Parlament andalús gràcies a una
gran hostilitat envers els parti-
daris de la independència de Ca-
talunya. A les municipals del 26
de maig, el clàssic intercanvi de
cromos entre partits antagonis-
tes promet emocions fortes. I,
per acabar-ho d'adobar, el ma-
teix cap de setmana, votarem en
clau europea: Als 27 estats de la
Unió Europea s'escolliran 705
diputats per al nou Parlament
Europeu. El ministre d’Exte-
riors espanyol, Josep Borrell, va
manifestar en un acte celebrat el
26 de febrer al Club Suís de la
Premsa a Ginebra, que els su-
ïssos són raríssims pel costum
de votar per tot, deixant entre-
veure que Espanya no pensa
deixar votar els catalans en un
referèndum d'autodeterminació
com van poder fer els escocesos
o quebequesos. Ara que deixarà
el càrrec, amb el dubtós honor
d'haver provocat una tempesta
política cada cop que obria la
boca, serà més lliure d'expressar
el que realment pensa. Per tot
això, i mentre no puguem votar
en un referèndum d'autodeter-
minació, els catalans hem d'anar
a votar a totes les eleccions que
se'ns presentin i deixar en evi-
dència a personatges com Bor-
rell que volen amagar el multi-
tudinari suport que té la
independència de Catalunya.

La primavera
per Roger Valsells

Els arbres i el bosc
per Teresa Calveras

Vaig seguint atentament el judici
del procés amb estats d’ànim
que van variant. Pateixo, m’en-
rabio,  m’escandalitzo. Tots es-
tem pendents d’un fil processal
que de vegades esdevé molt tèc-
nic; comentem si diuen això o
allò,  si els vídeos es veuen o no,
si els advocats defensors fan o no
poden fer, si la imparcialitat
mostrada és o no és la que s’es-
pera d’un tribunal, etc.

Però res d’això importa.
Aquest judici s’ha bastit sobre
una mentida i s’alimenta de la
injustícia i la repressió. No im-
porta si els guàrdies civils van te-
nir por, ni si es van trobar més
o menys urnes, ni si algú es va
rebel·lar o no. 

A la base del judici hi ha una
negació de drets fonamentals
col·lectius; hi ha una sèrie d’ac-
tuacions policíaques poc clares
des del punt de vista legal enca-
minades a espiar un govern elec-
te;  hi ha una destitució i empre-
sonament del govern legítim del
nostre país; hi ha una jornada de
repressió als ciutadans de Cata-
lunya, pacífics, que només volien

votar de la qual ningú es res-
ponsabilitza. I, tot això continua
ara mateix, continuen les res-
triccions de drets fonamentals,
prohibició de símbols i empre-
sonaments puntuals de persones
que s’han significat en alguns mo-
ments. S’intenta de totes les ma-
neres possibles  atemorir la po-
blació seguint un estil que és ha-
bitual  a estats que no són preci-
sament democràtics. Tot això
portat a terme per un poder
opac que s’amaga darrere jutjats
completament parcials.

Recordem-ho quan el fil del
judici quotidià ens vulgui dis-
treure del que és fonamental i
portar-nos per camins legalistes
que no fan res més que amagar
la realitat. Els nostres gover-
nants pot ser que en algun mo-
ment s’equivoquessin però van
seguir un camí legítim, intentant
forçar una petita obertura en un
mur opressor que no es va
moure ni un mil·límetre. El
dret a la llibertat existeix i els qui
haurien de ser jutjats són els que
la limiten només per mantenir
els seus privilegis.  

Les millors
perles

Pamela Anderson s’ha trobat amb l’exconseller de Sanitat, Toni
Comín. La reunió va ser a Brussel·les, durant un acte polític on
l’actriu va tornar a expressar el seu suport al moviment inde-

pendentista català. Comín va compartir l’experiència amb una foto
a les xarxes socials, on assegurava que tot va ser imprevist.

Detenen un treballador a Missouri (EUA) per drogar els
seus companys de feina amb LSD. El detingut, que ja ha
estat posat en llibertat, va posar la droga a les ampolles

d’aigua dels dos col·legues. Més tard va assegurar que ho va fer
perquè “els veia molt tensos i necessitaven energia positiva”.

La NASA tornarà a la Lluna l’any 2024. Així ho ha anunciat el vi-
cepresident dels Estats Units, Mike Pence. 50 anys després de
l’arribada de l’Apol·lo 11 al satèl·lit, l’agència espacial s’ha mar-

cat un termini de cinc anys per tornar-hi. Aquesta vegada una dona
formarà part de la tripulació i trepitjarà l’astre per primer cop.

Alberto Carlos Rivera Díaz. Aquest és el nom del líder del
partit taronja que figura a la llista de Ciutadans per a les
eleccions espanyoles del 28 d’abril. El fins ara conegut

com a Albert Rivera ha rebut les burles de les xarxes socials, des
d’on s’afirma que sembla un nom de telenovel·la.

Troben 62 porcs a la part del darrere d’un cotxe mentre el con-
ductor els transportava a un poble xinès. Els animals es mo-
vien en els seients anteriors d’un vehicle, fet que va captar l’a-

tenció de la policia local. Els passatgers humans del turisme feien
contraban de marrans per vendre’ls a l’est de la Xina.

A les xarxes

@SenoritaPuri: Bricomanía, ese pro-
grama que te enseña que con 80.000€ en
herramientas de bricolaje puedes ahor-
rarte 50€ en un mueble de Ikea.

@QuimMonzo: Gràcies, pares, per haver-
me ensenyat a canviar de vorera cada cop
que passava per davant d'un col·legi de
capellans.

#Maristes

@Xuxipc: Madre mía el nivel de los pe-
riodistas alemanes... Entrevistan a Borrell,
¡Y LE PREGUNTAN COSAS! Qué falta de
profesionalidad.

#EntrevistaBorrell #Briconsell

per Alex Suárez
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Badalona

El constructor del Dimoni podria
marxar de Badalona. L’artista
badaloní Ramón de los Heros, co-
negut per donar vida cada any a
la mítica figura que es crema a les
Festes de Maig, assenyala que la
vintena d’artistes que tenen els
seus tallers a l’antiga fàbrica de la
Mobba, la qual està pendent de
ser enderrocada, no troben espais
a la ciutat on poder instal·lar els
seus projectes culturals.

L’artista explica a Línia Nord
que van demanar a l’Ajuntament
que, si finalment es decidia tirar
a terra la fàbrica, se’ls ajudés a tro-
bar un lloc alternatiu on poder
mantenir la dinàmica que fa més
de 14 anys que desenvolupen a l’e-
difici de la Mobba.

De los Heros assegura que
des de l’Ajuntament se’ls va pro-

metre que tindrien un espai de
l’antiga fàbrica de mobles Rojas.
Però, finalment, a aquest edifici
s’ha instal·lat la Fundació Épica de
la Fura dels Baus i no s’ha reser-
vat cap espai per als artistes de la
Mobba, segons l’artista badaloní.

“Els polítics de la ciutat parlen
molt, però no veiem que hi hagi
cap moviment. El que volem és
que el que hi ha dins de la Mob-
ba no es perdi”, destaca De los He-
ros. L’artista apunta que ja està
buscant opcions per instal·lar el

seu taller fora de Badalona i que,
si no rep el suport de l’Ajuntament,
haurà de canviar les condicions
per les quals feia, fins ara, la figu-
ra del Dimoni. “Del Dimoni estan
vivint molts, menys la gent que
l’estem construint”, critica.

Des de l’Ajuntament assen-
yalen que són conscients de la si-
tuació que viuen els artistes de la
Mobba i que s’està treballant
per trobar “un espai on aquests
artistes puguin continuar amb
les seves tasques”.

Ramon de los Heros fa 14 anys que construeix el Dimoni. Foto: Twitter (@FMobba)

El pla es va presentar dimarts passat. Foto: Twitter (@AjBadalona)

El constructor del Dimoni
amenaça d’abandonar la ciutat
» L’artista té el taller a l’antiga fàbrica Mobba, que s’ha d’enderrocar
» Des de l’Ajuntament busquen solucions per als artistes de l’espai

La Taula per la Infància planeja
els seus pròxims quatre anys

SOCIETAT4La Taula d’Infància
i Adolescència de Badalona
(TIAB) va presentar dimarts pas-
sat a l’Espai Betúlia la seva pro-
posta de Pla estratègic per al pe-
ríode 2019-2022. A la sessió ple-
nària, la TIAB va proposar por-
tar aquest pla al Ple municipal per
dotar-lo del suport explícit de tots
els grups municipals.

El pla s’estructura sobre qua-
tre eixos: provisió, protecció, par-
ticipació i interès superior de l’in-
fant. En aquests eixos es recullen
les propostes de 21 mesures que
s’hauran de prioritzar a la políti-

ca municipal. Entre els punts a
prioritzar hi ha l’impuls d’un pro-
grama municipal d’atenció a la in-
fància, adolescència i família;
d’un projecte d’innovació d’a-
companyament d’adolescents;
un observatori d’informació; un
model d’atenció a la infància en
risc i una xarxa de serveis d’a-
tenció socioeducativa.

La sessió va servir també per
valorar els projectes desenvolu-
pats per la TIAB en els darrers dos
anys, com la iniciativa Cercles de
Coneixement i l’estratègia comu-
nicativa dels anys 2017 i 2018.

El Círcol reflexiona sobre 
la migració a través de l’art

CULTURA4El Círcol reflexiona
sobre les migracions i la realitat
que viuen les persones refugia-
des a la primera edició del cicle
d’arts escèniques Sóc Migrant,
que es farà del 6 al 14 d’abril al
teatre de l’entitat. 

L’objectiu és apropar la ciu-
tadania a la realitat de la migra-
ció a partir dels projectes i ex-
periències de persones migrades
i d’associacions que treballen al
voltant d’aquesta realitat, com
Open Arms, Stop Mare Mor-
tum, Ponts per la Pau o SOS Me-
diterrani, entre altres.

Al cicle hi haurà teatre, músi-
ca, documentals, cinema, col·lo-
quis, xerrades i una exposició
temporal que es podrà visitar una
hora abans de cada espectacle. 

La programació arrenca
aquest dissabte amb l’obra de te-
atre Li/ea/ving, de la compan-
yia Sargantana. El muntatge
parteix de la comprovació que la
necessitat de marxar és cada ve-
gada més intensa en les societats
actuals. Al final de la presentació
hi haurà un col·loqui amb els ac-
tors, en el qual parlaran del pro-
cés de creació de l’obra.

Un musical que explica la
vida de la gent sense sostre

CULTURA4La Fundació Arrels
fa servir el teatre per conscienciar
sobre la situació que viu la gent
que dorm al carrer. L’entitat pre-
senta aquest diumenge al Teatre
Principal de Badalona el musical
social Homeless, que s’ha elabo-
rat a partir de les experiències re-
als de persones sense llar.

L’obra explica la història d’un
músic que viu al carrer i ajuda
una jove que ha de passar la seva
primera nit sense sostre. L’es-

pectacle el dirigeix José Luis
Sánchez, que també és membre
de l’Associació Activarte, i el
protagonitzen les actrius Africa
Romero i Maria García.

El muntatge forma part de la
campanya Ningú dormint al ca-
rrer, de la Fundació Arrels, i re-
correrà els teatres de trenta ciu-
tats catalanes. L’entitat ha mun-
tat també una exposició foto-
gràfica a Can Cabanyes, que es
podrà visitar fins al 8 d’abril.

Augusto Magaña
BADALONA

Mobilitat |Reunió de municipis afectats pel traçat de la B-500
L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, es va reunir ahir amb l’alcalde de Mollet del Vallès i
l’alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles per reafirmar el compromís d’exigir el des-
viament del trànsit de la carretera Badalona-Mollet fora del centre urbà de Sant Fost. 



9 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 4 d’abril del 2019



| 10

línianord.cat Badalona4 d’abril del 2019

POLÍTICA4L’Audiència de Bar-
celona va absoldre dilluns el re-
gidor de Guanyem Badalona en
Comú Jose Téllez pel cas dels
cartells sobre l’1-O que la Guàr-
dia Urbana va requisar a uns ac-
tivistes d’Òmnium Cultural dies
abans de la celebració del refe-
rèndum d’independència.

Com va recollir l’ACN, Téllez
havia estat condemnat anterior-
ment per un jutjat penal a pagar
més de 4.000 euros per un delic-
te de desobediència, ja que el jut-
ge va considerar que el regidor ha-
via retirat els cartells requisats d’un
cotxe de la Guàrdia Urbana sen-
se el permís dels agents. El regidor
va recórrer la sentència i finalment
va ser absolt per l’Audiència.

Téllez va agrair a les persones
i entitats el suport que li han do-
nat durant el procés judicial en
una concentració que es va fer di-
lluns a la plaça de la Vila. El re-
gidor va mostrar agraïment tam-
bé a través d’un missatge a Twit-
ter i de forma irònica a l’agrupa-
ció local del PP, la qual va posar
la denúncia davant la Fiscalia.

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
En declaracions a Badalona Co-
municació, el regidor popular
Miguel Jurado va assegurar que
acatarien la sentència, tot i que

no la compartien. “Jo mai no in-
tervindria en contra de l’autori-
tat d’uns policies que estan tre-
ballant”, va assenyalar Jurado.

L’Audiència, però, va consi-
derar a la seva sentència que els
policies no van fer cap “requeri-
ment exprés” cap a Téllez perquè
no agafés el material requisat
que hi havia dins el cotxe policial.
A més, a la resolució judicial s’es-
tableix que els cartells s’emmar-
caven dins de “l’àmbit de la lli-
bertat d’expressió” i, per tant, no
podien entrar dins els paràmetres
de les ordres que va fer la Fisca-
lia als cossos policials de retirar tot

el material preparatiu del refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017.

EL CAS, AL JUDICI DELS ‘PRESOS’
Els agents policials implicats en
aquest cas van haver de declarar
dimarts passat al judici que es fa
aquests dies als polítics i acti-
vistes independentistes al Tri-
bunal Suprem, a Madrid. Un
dels caporals va manifestar al ju-
dici que no van fer res per im-
pedir que Téllez recuperés els
cartells requisats que hi havia al
cotxe perquè “evitar-ho hauria
provocat una situació pitjor”,
segons va publicar l’ACN.

Téllez va declarar el novembre de 2017. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Jose Téllez, absolt pel cas 
dels cartells requisats de l’1-O

Guanyem i ERC oficialitzen 
la seva llista conjunta

POLÍTICA4Guanyem Badalona
en Comú i ERC van presentar ofi-
cialment ahir la seva llista electoral
per a les eleccions municipals, en
la qual l’exalcaldessa Dolors Sa-
bater serà la cap de llista i el re-
publicà Oriol Lladó anirà de nú-
mero 2. A l’acord s’hi suma tam-
bé Avencem MES Badalona, con-
tinuant així amb el pacte que
van fer amb ERC el 2015.

“Anem a guanyar perquè vo-
lem blindar els canvis dels 3
anys de govern de canvi a Ba-
dalona”, va assegurar la cap de
llista de la candidatura. Sabater
va afirmar que l’objectiu princi-
pal de la candidatura conjunta és
fer que Badalona sigui un bastió
que freni “l’auge de l’extrema
dreta” i per aquest motiu cal su-
mar tots els esforços possibles
“sense partidismes”. 

PODEM S’HI SUMA
Per la seva banda, l’assemblea lo-
cal de Podem va aprovar sumar-
se a la candidatura de Guanyem
i ERC, amb 37 vots a favor d’un
total de 45 assistents, ahir al ves-
pre. Però aquesta decisió porta-
rà cua: dimarts Badalona en
Comú, la candidatura encapçala-
da per Aïda Llauradó, va emetre
un comunicat on asseguraven
que Catalunya en Comú i Podem
Catalunya havien arribat a un
acord per concórrer junts a les
eleccions de Badalona.

El candidat de Podem Ba-
dalona, però, va explicar a Línia
Nord que es va assabentar d’a-
questa notícia per la premsa i
que esperen que la direcció na-
cional del partit respecti la de-
cisió que va prendre ahir l’as-
semblea local de la formació.

Sabater i Lladó encapçalaran la llista conjunta. Foto: Twitter (@GuanyemBDN)



11 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22 4 d’abril del 2019



| 12

línianord.cat 4 d’abril del 2019 Badalona

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Badalona i Adif han signat el con-
veni per netejar l’entorn de les
vies del tren i instal·lar les tan-
ques de seguretat als espais on
fins ara no n’hi havia. D’aquesta
manera, les dues administra-
cions responen a les demandes
dels veïns del barri de La Mora i
l’entorn del Port, que reclamaven
des de fa mesos la instal·lació de
noves tanques per protegir l’ac-
cés a les vies del tren, ja que
s’havien convertit pràcticament
en un abocador de brossa.

El conveni pretén, entre al-
tres aspectes, “garantir l’òptim
estat i integritat dels tancaments
per prevenir actes vandàlics i
trànsits indeguts per punts no
autoritzats”, així com “altres
afectacions al sistema ferrovia-
ri com robatoris o abocaments
continuats de residus”.

UN KILÒMETRE DE TANQUES
Des d’Adif s’assenyala que s’ins-
tal·larà un tancament d’alta se-
guretat i més resistència, que en
total cobrirà un perímetre d’un
kilòmetre, tant pel costat mun-
tanya com pel costat mar. L’a-
cord, a més, preveu la neteja i el
sanejament de l’espai comprès
entre el tancament actual i les
vies de la línia d’ample conven-

cional Barcelona-Mataró-Ma-
çanet, per la qual habitualment
circulen els serveis de les línies
R1 i RG1 de Rodalies.

La retirada dels residus que
actualment hi ha al voltant de les
vies del tren anirà a càrrec d’A-
dif, així com el finançament i l’e-
xecució de les obres del nou
tancament. Tot aquest procés es
farà en un termini màxim de 12
mesos, segons l’administració
ferroviària.

Per altra banda, l’Ajunta-
ment es compromet al docu-
ment signat a comunicar im-

mediatament a Adif qualsevol
defecte en el tancament. El con-
sistori haurà de vetllar, també,
pel compliment de les normes de
civisme per tal d’impedir i san-
cionar els actes vandàlics.

Adif invertirà 383.000 euros
per a l’execució de les actuacions,
dels quals 305.000 corresponen
a les obres dels nous tancaments
i els 78.000 euros restants a les
tasques de neteja. A més, Adif des-
tinarà anualment una partida de
7.000 euros per a manteniment.
L’Ajuntament aportarà una par-
tida de 38.000 euros.

El voltant de les vies s’havia convertit en un abocador. Foto: Twitter (@lamoraBDN)

Llum verda a la neteja i les noves
tanques de les vies del tren

Desmantellen un casino
il·legal a una nau de la ciutat

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van desmantellar el 22
de març passat un casino il·legal
que hi havia a Badalona. Els
agents van intervenir més de
4.000 euros en efectiu i gran
quantitat de fitxes i altres ins-
truments electrònics per facilitar
les partides de joc il·lícit.

Els Mossos van identificar
vuit persones que estaven jugant
a un tipus de dominó xinès i re-

alitzant apostes il·legals en el
moment que els agents van
irrompre a la nau on hi havia
aquest casino il·legal. També
van identificar una altra perso-
na com a responsable del local,
que feia la tasca de control del joc
i d’intercanvi de moneda per
fitxes.

Els denunciats s’enfronten a
multes d’entre 30.000 i 600.000
euros per infraccions molt greus. 

Albiol vol una sala d’estudi 
a l’antic Mercat de l’Estrella

POLÍTICA4El candidat del PP a
l’alcaldia de Badalona, Xavier
García Albiol, vol construir una
sala d’estudi a l’antic edifici del
Mercat de l’Estrella, al barri de
Llefià. L’exalcalde va presentar
dimarts passat el projecte d’a-
quest equipament, d’aproxima-
dament 1.000 metres quadrats,
que assegura que farà si torna a
ser escollit alcalde.

Durant la presentació del pro-
jecte, Albiol va recordar que
aquest antic mercat fa més de 14
anys que està tancat i que els veïns
“estan farts de la brutícia que es
genera en aquell edifici abando-
nat”. A més, assegura l’exalcalde,
aquest equipament complirà amb

la reclamació dels estudiants del
barri, el qual no té en aquests mo-
ments una sala d’estudi.

Segons Albiol, la rehabilitació
integral de l’edifici es podria fer
amb un pressupost aproximat
de 700.000 euros, per tal d’equi-
par l’espai amb aparells d’última
tecnologia i per poder-lo mante-
nir obert cada dia de l’any.

L’exalcalde va criticar que
“l’Ajuntament ha oblidat com-
pletament aquest barri” i va as-
senyalar que ara mateix els vol-
tants de l’antic mercat només
provoquen “problemes de salu-
britat i seguretat als veïns”, per-
què considera que ningú es fa cà-
rrec del seu manteniment.
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Santa Coloma

SOCIETAT4Santa Coloma vol
acabar amb els rumors i les in-
formacions falses referents als
col·lectius estrangers. Per aquest
motiu, l’Ajuntament ha impulsat
la creació del Vocabulari d’Acolli-
da per a la Interculturalitat, amb
la col·laboració del Centre de Ter-
minologia de la Llengua Catalana
(Termcat) i el Centre de Norma-
lització Lingüística l’Heura (CNL).

Aquesta eina consta de di-
versos recursos lingüístics que
han de servir perquè el Servei de
Convivència de l’Ajuntament
pugui tenir un lèxic comú en ca-
talà per al seu equip tècnic i per
a tots els agents que treballen en
l’acolliment de persones a la
ciutat, amb l’objectiu final de ga-
rantir una millor acollida de les
persones estrangeres.

Entre els recursos que dis-
posa aquest Vocabulari d’Aco-
llida hi ha el diccionari en línia
del Termcat, amb una cinquan-
tena de termes relacionats amb

l’acollida, la convivència i les
diversitats, i uns documents que
mostren la diversitat de països i
gentilicis, llengües i diversitats de
creences i conviccions religioses
presents a Santa Coloma.

Com a part d’aquesta eina,
s’ha creat també un observatori
que es reunirà anualment i vet-
llarà per l’actualització dels ter-
mes inclosos al vocabulari en lí-
nia i en els altres documents.

UN MUNICIPI DIVERS
En els documents publicats per
l’Ajuntament es pot veure que
Santa Coloma és un municipi
molt divers. A la ciutat conviuen
persones procedents de més de
110 països diferents. Els més
representants són el Marroc
(2.406 persones) i la Xina (2.154
ciutadans). Per fer el llistat de
llengües oficials s’han fet servir
els estudis de la CIA. 

El vocabulari es va presentar dilluns passat. Foto: Twitter (@cnlheura)

Dues dotacions de bombers van haver d’apagar el foc. Foto: Twitter (@bomberscat)

L’Ajuntament impulsa un 
vocabulari per afavorir l’acollida
» Els tècnics disposen ara d’un lèxic comú per garantir la convivència
» Al municipi conviuen persones procedents de més de 110 països

Un incendi crema un autobús
al barri de Singuerlín

SUCCESSOS4Dues dotacions
dels bombers de la Generalitat de
Catalunya van haver d’intervenir
dilluns passat al vespre per apa-
gar un incendi al barri de Sin-
guerlín. El foc va afectar un au-
tobús de la companyia Tusgsal,
concretament de la línia B14, a
l’altura del número 53 del carrer
Santiago Rusiñol, com va avançar
El Mirall.net.

Els bombers van informar
que l’incendi va afectar parcial-
ment també tres vehicles esta-
cionats a la vora del lloc dels fets,
molt a prop del Centre d’Atenció

Primària de Singuerlín. En l’ac-
tuació van participar també
agents dels Mossos d’Esquadra i
de la Policia Local de Santa Co-
loma, així com efectius del Servei
d’Emergències, tot i que no va ha-
ver-hi cap persona ferida. 

Els equips d’emergència van
aconseguir controlar les flames
en pocs minuts. El conductor
del bus va desallotjar del vehicle
tots els passatgers que hi viatja-
ven abans que el foc es proga-
gués. Tot indica que l’origen va
ser un problema amb el sistema
elèctric de l’autobús.

Ciutadans porta al Parlament
l’ampliació de l’L1 de metro

MOBILITAT4El regidor i diputat
al Parlament per part de Ciuta-
dans (Cs), Dimas Gragera, ha
portat l’ampliació de l’L1 de me-
tro al legislatiu català. Gragera as-
segura que ha aconseguit el com-
promís del Govern per agilitzar les
obres de prolongació d’aquesta lí-
nia de transport públic per tal de
permetre la connexió entre Ba-
dalona i Santa Coloma.

Des de Cs defensen que la
connexió de l’L1 és urgent, ja que
uniria dues poblacions que re-
presenten un total de més de
350.000 habitants i que diara-

ment sumen més de 40.000
desplaçaments entre elles.

Gragera va exigir al Govern
que s’iniciïn immediatament les
licitacions per posar en marxa
unes obres que haurien d’haver-
se acabat el 2020, un termini que
serà molt difícil de complir. El re-
gidor va demanar que no torni a
passar el que va passar amb l’L9
de metro, “una infraestructura
que té més de 12 anys de retard”
i amb un sobrecost que “podria
haver permés la connexió entre
Badalona i Santa Coloma en fins
a vuit ocasions”.

L’AMB posa en marxa una app
per pagar els aparcaments

MOBILITAT4L’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) posa
en marxa una aplicació mòbil
per als aparcaments regulats en
superfície (com les àrees blaves
o verdes) de la metròpolis. 

Santa Coloma és un dels cinc
municipis a on ja està disponible
aquesta app, que permetrà als
usuaris dels aparcaments con-
sultar i abonar les correspo-
nents taxes a través del seu te-
lèfon mòbil. 

L’aplicació funcionarà a més
de 50.000 places de les zones re-
gulades de municipis com Hos-
pitalet de Llobregat, Sant Joan
Despí, Sant Just Desvern i, en les
pròximes setmanes, Badalona.
L’objectiu final d’aquest nou
servei és unificar el model d’a-
parcament regulat, que fins ara
el gestionava cada municipi a
través de la seva pròpia aplica-
ció, suposant un esforç extra
per al ciutadà.

Urbanisme | La transformació del nucli antic, a debat
El Centre Excursionista Puigcastellar organitza avui a Can Sisteré un debat sobre
el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del centre de la ciutat. Hi participaran,

entre altres, el regidor d’Urbanisme Jordi Mas i l’arquitecte Antoni Sancho. 
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Sant Adrià

L’entitat veïnal Aire Net consi-
dera que l’auditoria de la inci-
neradora Tersa s’hauria d’haver
acabat fa 14 setmanes. La plata-
forma demana al Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalun-
ya, que són els que estan ava-
luant la feina de la planta adria-
nenca, que acabi el seu informe,
ja que, segons l’entitat, s’havien
compromès a lliurar-lo abans
que acabés l’any passat.

La portaveu d’Aire Net, Silvi-
na Frucella, explica a Línia Nord
que en l’auditoria hi participen
també dos representants dels
veïns, contractats per l’Ajunta-
ment de Barcelona, els quals ja
haurien entregat els seus infor-
mes. “Esperem que d’aquesta
auditoria surti un únic informe
amb els aspectes a millorar de

Tersa o les irregularitats que van
cometre, si n’hi ha”, diu Frucella.

Des del Col·legi d’Enginyers
confirmen que hi ha un enda-
rreriment en el lliurament dels
informes, però assenyalen que
“els motius no són els que diu la
plataforma”. A més, també as-
senyalen que “és un encàrrec pri-
vat” i no es pot fer públic el seu
contingut fins que el seu client no
determini que es pot fer públic.

Fonts de Tersa, però, asse-
guren que l’estudi el va enca-

rregar la Comissió d’Ecologia
de l’Ajuntament de Barcelona i
que, per tant, no són ells els
que han fixat dates o terminis.
L’empresa insisteix que ells no-
més són un “subjecte passiu” d’a-
quests estudis i, per tant, només
esperen el seu resultat.

No obstant això, des de l’A-
juntament de Barcelona contra-
diuen Tersa i deixen clar que és
la presidència de la incineradora
qui ha contractat els auditors del
Col·legi d’Enginyers. 

Tersa està sent auditada arran de la denúncia d’Aire Net. Foto: Laura Figuls/ANC

Aire Net denuncia que s’ha
endarrerit l’auditoria de Tersa
» Creu que els informes s’haurien d’haver lliurat fa 14 setmanes

» El Col·legi d’Enginyers confirma el retard i Tersa llança pilotes fora

L’Ajuntament es tenyeix 
de blau per l’autisme

SOCIETAT4L’Ajuntament de
Sant Adrià va il·luminar la seva
façana de color blau dimarts a la
nit per commemorar el dia mun-
dial de conscienciació sobre l’au-
tisme, que se celebra cada 2
d’abril des del 2008.

Aquesta iniciativa es va acor-
dar al darrer Ple municipal amb
l’aprovació de la moció de suport
a la inclusió de les persones
amb diversitat cognitiva, con-
cretament a les persones amb
Trastorn de l’Espectre de l’Au-

tisme (TEA). La campanya for-
ma part d’una iniciativa inter-
nacional, coneguda com a Light
It Up Blue, promoguda per l’or-
ganització Autism Speaks, a la
qual s’ha sumat el moviment as-
sociatiu de l’autisme a tot l’Estat
espanyol.

L’autisme és un trastorn neu-
rològic que afecta la percepció i
el processament de la informa-
ció d’un 1% de la població. A Ca-
talunya hi ha prop de 75.000
persones afectades.

CULTURA4El concurs literari
Paraules d’Adriana ja té guan-
yadores. Marta Caron Peña es va
endur el primer premi, valorat
en 500 euros, per l’obra Siempre
hay un tiempo, que relata la
història d’una dona que des-
prés de renunciar a la seva vida
comença de nou per recuperar
tot allò que no va poder viure en
el seu moment.

El premi a la categoria Sant
Adrià, guardonat amb 300 euros,
va ser pel relat Amb el sol de cara,

de l’escriptora Carla Benavente
Gallifa. El relat defensa l’empo-
derament de les dones a través de
l’autoestima i proposa una anàli-
si generacional que reflecteix les
diferències en les relacions de
parella i la situació de les dones.

La finalista del primer premi
va ser Olga Cabrera Vivo, pel re-
lat Maldita Lavadora, en la
qual mostra la realitat d’una pa-
rella amb una filla que s’acaba de
separar a través d’una conversa
de Whatsapp.

ANTOLOGIA FEMENINA
Durant l’acte de lliurament dels
premis, que es va fer el 10 de
març passat, es va presentar
també el llibre en el qual es re-
cullen tots els relats premiats de
les 10 edicions del concurs que
s’han fet des del 2006 fins a l’any
passat, en les quals es van pre-
sentar un total de 862 relats de
576 autores.

A l’edició d’aquest any es
van presentar 55 treballs de 41
escriptores.

Augusto Magaña
SANT ADRIÀ

El consistori va il·luminar la seva façana dimarts passat. Foto: Ajuntament

Talent literari femení

Fe d’errades | La paradeta de VOX
A la notícia sobre la paradeta de VOX, publicada a la darrera edició, es deia que l’activista Alba Cano
va veure com un policia trencava el DNI a un manifestant. Cano ha volgut matisar que ella no ho va

veure personalment i que tampoc hi era quan es va interposar la denúncia sobre aquest fet.
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Montgat | Tiana

TIANA4L’Ajuntament de Tiana
fa un pas important pel futur de la
urbanització del sector dels Ves-
sants II. El Ple municipal va apro-
var dimarts passat el conveni de
gestió urbanística de la primera
fase de les obres d’aquest projec-
te. Els únics partits que hi van vo-
tar en contra van ser Junts per Tia-
na i la CUP.

En un missatge a Twitter, la
formació local de la CUP va jus-
tificar el seu vot perquè consi-
deren que es tracta d’un conve-
ni que “servirà per pagar les
despeses que una empresa pri-
vada pugui tenir en la construc-
ció de Vessants II, ja que aques-
ta empresa està en fallida”.

La regidora d’urbanisme, Nú-
ria García, va explicar a Línia
Nord que aquest conveni és ne-
cessari perquè el projecte no s’en-
calli. L’Ajuntament actua com a
avalador sobre les despeses ur-
banístiques d’una part dels te-
rrenys (que representa el 28% del
total) que pertanyien a un privat
que va fer fallida i ara estan en pro-
cés de passar a mans de la Sareb.

El consistori, però, només es
farà càrrec d’aquestes despeses
en el cas que el propietari es ne-
gui a pagar el gravamen dels te-
rrenys dins els terminis esta-
blerts pel projecte. García deixa
clar que “l’Ajuntament no rega-
la res a ningú” i que totes les des-
peses queden registrades i, per
tant, es poden fer servir per re-
clamar els pagaments al pro-
pietari i actuar per la via judicial,
si és necessari.

Al Ple també es va aprovar la
declaració d’especial interès o uti-
litat municipal de les obres dels 80

habitatges de protecció oficial que
es faran també als Vessants II. En
aquest cas, només la CUP va vo-
tar-hi en contra i Junts per Tiana
es va abstenir. Aquesta declaració
permet la bonificació del 50% de
la quota, tal com es preveu a l’Or-
denança Fiscal.

L’Ajuntament també va apro-
var la licitació del servei públic
d’Escola Bressol Municipal. A
més, també es va fer efectiu l’a-
germanament amb la Tiana de
Sardenya, a Itàlia, un projecte que
es va començar a tirar endavant
el desembre de l’any passat.

Projecte d’habitatges dels Vessants II. Foto: Cooperativa Fem Ciutat

Aprovat el conveni de gestió
urbanística dels Vessants II 

Política | Som de Montgat defineix la seva llista electoral
La candidatura encapçalada pel regidor no adscrit, Raül Abad, va escollir els 17 mem-
bres de la seva llista electoral dissabte passat a la seva assemblea. Des de la candida-
tura reivindiquen que són un grup de veïns que no segueix “cap ideologia establerta”. 

El coordinador d’EUiA serà el
candidat de Montgat en Comú
MONTGAT4El coordinador
d’EUiA a Montgat, Daniel Fuen-
tes Fuentes, serà el candidat de
Montgat en Comú a l’alcaldia del
poble. Fuentes és veí del muni-
cipi des de 1999, sindicalista de
CCOO i treballador de Seat.

La formació, que es presenta
per primera vegada a les elec-
cions municipals de Montgat,
ha presentat les directrius bàsi-
ques del seu programa electoral. 

Entre els principals eixos del
seu projecte de ciutat hi ha la cons-
trucció de l’escola Nora, l’amplia-
ció de places de llars d’infants pú-
bliques, reservar el 30% de les no-
ves construccions a lloguer social,
promoure la creació d’una resi-
dència per a la gent gran, destinar
el 3% dels impostos d’aigua i cir-
culació al manteniment de clave-
gueram i evitar la proliferació de
pisos turístics, entre altres.

ICV es desmarca de Montgat
en Comú i busca un altre espai
MONTGAT4ICV es desmarca de
Montgat en Comú i assegura que
treballen per “la construcció d’un
veritable espai d’esquerres ampli”.
Els verds ho van decidir així “pel
veto explícit de Podemos a què
ICV ocupés els llocs capdavanters
de la candidatura i per l’oferi-
ment posterior del segon lloc a la
nostra portaveu i primera tinen-
ta d’alcaldia, Montse Sanllehy”.

A la darrera edició de Línia
Nord es va assegurar, equivoca-

dament, que ICV no es presenta-
ria a les municipals, però des del
partit han deixat clar que ho faran
en un altre espai que “en cap cas
serà encapçalat per Montse San-
llehy, posant de manifest que la
motivació no és el lloc ni la cadi-
ra, sinó l’equip i el projecte”.

La intenció d’ICV és seguir
amb “la tasca de quatre anys de
govern de canvi” i els pròxims
dies anunciaran els detalls de la
seva candidatura.
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De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal del PSC
durant aquesta legislatura?
Ha sigut molt dur governar Tiana
amb quatre regidors però s’ha fet
un treball excel·lent, ho valoro amb
un 9. El sanejament i estabilització
de les finances, la millora dels ser-
veis i el compliment del Pla de Go-
vern demostren la bona feina feta.

Si és escollit alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Parlar amb els treballadors munici-
pals, que són la pedra angular dels
nostres projectes. Posarem en marxa
el Consell de la Vila per crear compli-
citat entre la institució i la societat
civil. Ens centrem en tres eixos: Ben-
estar, Seguretat i Transició Ecològica.

Quins projectes han quedat pen-
dents aquest mandat?
Potser alguns aspectes molt con-
crets i relativament petits en ma-
tèria de millora procedimental.

El PSC ha governat en minoria. Si
guanyen les eleccions, seguiran
en aquesta línia o pactaran?
Parlarem de tot i amb tothom per
arribar a acords. No posarem línies
vermelles si es tracta de la qualitat
de vida dels veïns de Tiana. El poble
que portem al cor és plural i divers,
sabem que té un potencial enorme
sumant esforços.

Si es queda a l'oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Un control exhaustiu per no tornar
a una situació deficitària i una opo-
sició constructiva i exigent, allu-
nyada del populisme. Treballarem
per esborrar la petjada ecològica, la
participació ciutadana, l’habitatge
social, la seguretat i l’educació local.

Albert Sales (PSC)

“Ha sigut molt 
dur governar 
Tiana amb 

quatre regidors”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal d’aquest
mandat?
Excepte la gestió de l’1 d’octubre,
valorem la resta amb un 7.

Si és escollit alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Parlar amb l’equip municipal i el
Secretari, per conèixer directa-
ment cada persona, la seva res-
ponsabilitat i  la seva funció. També
estudiarem l’actual pressupost per
veure les despeses i els ingressos.

Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat, dos grans
temes de debat al municipi?
Analitzar les despeses de manteni-
ment dels espais públics actuals i
veure com es poden millorar.
També analitzar projectes de nova
creació. Sobre seguretat, volem tre-
ballar amb la Policia Local per com-
pletar l’equip de Guàrdia Urbana
necessari i fer un seguiment dels
programes i experiències d’altres
municipis per si podem aplicar-los.

Estaria disposat a pactar per en-
trar al govern municipal? 
A banda dels partits que han donat
suport a l’article 155, estem dispo-
sats a pactar amb qui vulgui gover-
nar amb nosaltres i els programes
dels quals siguin compatibles amb
el nostre.

Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Donar suport a les iniciatives que
coincideixin amb el nostre pro-
grama i que són un benefici per a
Tiana. També plantejaríem pro-
postes per solucionar qualsevol
problema que es pugui presentar
al nostre municipi. 

M. Hernández (JxCat)

“Volem completar
l’equip de

Guàrdia Urbana
necessària”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal d’aquest
mandat?
Un 4. S’ha avançat en la urbanitza-
ció d’alguns carrers, però s’ha re-
trocedit en seguretat i eficiència. El
PSC ha deixat un Ajuntament que
escolta menys la ciutadania i inca-
paç de plantejar grans acords de
poble amb la resta de forces.

Si és escollit alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Activar tres plans urgents: el de se-
guretat, el de salut pública (per re-
clamar a CatSalut noves prestacions
al consultori local) i actualitzar el pla
d’habitatge per fer una aposta de-
cidida pel lloguer social. 

Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat, dos grans
temes de debat al municipi?
Que un professional de la segure-
tat pública catalana comandi la po-
licia local, el Pla Local de Seguretat
contra els robatoris i augmentar el
nombre d’agents. També volem
modernitzar la policia, formació
per als agents, aprovar un protocol
contra la violència masclista i crear
el Consell de Seguretat Ciutadana.

Estaria disposat a pactar per en-
trar al govern municipal? 
Estem oberts a pactar amb tothom,
però no investirem un alcalde del
PSC, el PP o Cs.

Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Hem treballat molt. L’objectiu ha
estat transformar el poble, i ho hem
intentat des de l’oposició, fent con-
trol de govern. També hem presen-
tat uns pressupostos alternatius, els
primers d’un grup de l’oposició.

I. Salvatierra (Junts)

“El PSC ha deixat
un Ajuntament

que escolta menys
la ciutadania”

Tiana - Eleccions municipals 2019

Tiana: parlen els partits
» El PSC diu que el seu govern ha fet un treball excel·lent, malgrat tenir només quatre regidors 

» L’oposició critica la inseguretat a Tiana i la manca de comunicació del govern amb la ciutadania

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal d’aquest
mandat?
Un 6, han fet coses bé. La primera
part del mandat formàvem part del
govern i vam treballar per aconse-
guir l’ampliació de l’INS Tiana per
tenir el nou Batxillerat. Sempre
hem apostat per polítiques socials.

Si és escollit alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Informar-me de l’estat de tot, con-
sultar la documentació disponible,
parlar amb els treballadors munici-
pals i l’equip del govern anterior. 

Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat, dos grans
temes de debat al municipi?
L’espai públic no és una part tèc-
nica de l’urbanisme sinó l’àmbit on
es genera convivència, respecte i
participació cívica. Cal incorporar
la perspectiva de gènere als car-
rers. La seguretat l’hem de treba-
llar amb una Policia Local propera
a la ciutadania i avançar en la seva
funció educativa i social.

Estaria disposat a pactar per en-
trar al govern municipal? 
Volem promoure un pacte entre les
forces polítiques d’esquerres i sobi-
ranistes de Tiana per arribar a grans
acords i treballar de forma conjunta
en pro del nostre poble. Qui vulgui
treballar per al poble pot ser un bon
company de camí.

Si es queda a l’oposició, quina
serà la seva línia de treball?
Constructiva. Presentem un pro-
grama pensat per al poble, i treba-
llarem segons aquest programa,
sigui des del govern municipal o
des de l’oposició, sempre sumant. 

Marta Martorell (ERC)

“Volem promoure
un pacte entre els
partits d’esquerres 
i sobiranistes”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Amb un 3. La majoria de decisions
s’han pres d’esquena al poble.

Si és escollit alcalde, quina serà
la seva primera decisió?
Iniciar els estudis per a la remuni-
cipalització dels serveis de l’aigua.

Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat?
Millorar l’eficiència i la professiona-
litat dels i les policies locals.

Estaria disposat a pactar per en-
trar al govern municipal?
Sí, però no amb les formacions que
van donar suport a l’article 155.

Salvador Bosch (CUP)

Si és escollit alcalde, quina serà
la seva primera decisió?
La redacció del pla de seguretat
local i nomenar un delegat a cada
una de les zones de Tiana.

Què proposa per millorar l’espai
públic i la seguretat?
Estabilitzar la plantilla de la policia
local, millorar la coordinació amb
els Mossos i continuar amb el des-
plegament de les càmeres.

Estaria disposat a pactar per en-
trar al govern municipal?
No hi tindríem cap inconvenient.
Són els altres els que els incomoda
pactar amb nosaltres.

Diego Parra (PP)
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Diumenge serà el Dia D. El futur
esportiu immediat del primer
equip de l’Snatt’s Sant Adrià es de-
cidirà en una jornada no apta per
a cardíacs al Marina Besòs (a les
set de la tarda) contra un dels
grans: el Perfumerías Avenida. 

Però si no fos prou repte ha-
ver de guanyar el conjunt de Sa-
lamanca (que arribarà a Sant
Adrià havent patit només una
derrota en tota la competició i
amb la primera posició de la lli-
ga assegurada), els mòbils esta-
ran pendents del matx que en-
frontarà el Zamarat i el Bembibre
a Lleó. L’única combinació vàli-
da perquè les de César Aneas no
perdin la categoria és el triomf
contra les de Miguel Ángel Orte-
ga (un equip pd’estrelles i amb
l’exlila Belén Arrojo i la montga-

tina Sílvia Domínguez) combinat
amb la derrota del Zamarat.

Qualsevol altra combinació
farà que les liles perdin la cate-
goria, de manera que, un cop
més, el pavelló haurà de conver-
tir-se en la sisena jugadora. El rit-
me de venda d’entrades, del qual
el club va informant gairebé al mi-
nut, és excel·lent, i el pavelló tor-
narà a omplir-se.

VICTÒRIA AL TEMPS EXTRA
L’equip ha arribat amb vida a l’úl-
tim partit gràcies al seu triomf de

dissabte passat a la pròrroga
contra el Ferrol (66-80).

Les gallegues, que fa setmanes
que van perdre la categoria, van
vendre cara la derrota. La primera
part va ser un monòleg lila (20-
40), però la reacció del conjunt lo-
cal va fer que el partit es decidís
al temps extra. En aquesta pròr-
roga, de nou, les d’Aneas van
superar clarament el Ferrol. Lau-
ra Peña, Mariam Coulibaly, Meig-
han Simmons, Mima Jovanovic
i Robyn Parks van ser les millors
jugadores adrianenques.

Més que mai, el Marina Besòs haurà de ser la sisena jugadora. Foto: FSA

Guanyar i esperar: l’Snatt’s es
juga la permanència al Marina
» El repte serà superlatiu: les liles rebran el Perfumerías Avenida
» Una pròrroga gairebé perfecta dona el triomf a l’equip a Ferrol

López classifica les Ducks 
per a la Final Four de l’NCAA

BADALONA4Un badaloní tindrà
l’oportunitat de contribuir a la
victòria del seu equip a la Final
Four de l’NCAA (la lliga univer-
sitària nord-americana) feme-
nina. És Xavi López, entrenador
assistent de les Ducks d’Ore-
gon, va aconseguir la classifica-
ció per a aquesta cita diumenge
passat, després de guanyar el
campionat Portland Regional en
la gran final contra Mississippi
State (84-88). El partit que va do-
nar el bitllet per a la gran final va
reunir més d’11.500 persones al
Moda Center de Portland.

La final es jugarà a l’Amalie
Arena de Tampa, a l’estat de
Florida, i enfontarà les Ducks
contra Baylor, mentre que l’altra
semi la jugaran Notre Dame i
Connecticut. Els primers par-
tits es jugaran la matinada de di-
vendres a dissabte, mentre que
les campiones es decidiran la
matinada de diumenge a dilluns.

López es va formar a les ca-
tegories inferiors del Minguella
i de la Penya, va arribar a debu-
tar a l’ACB i des de fa sis anys for-
ma part del cos tècnic d’aquest
equip de l’estat d’Oregon.

La Fundació Grama estrena 
el mes rebent el San Cristóbal

La Tercera Divisió
afronta ja el penúl-
tim mes de com-
petició i la Funda-

ció Grama encara ha de fer els
deures. El conjunt de Santa Co-
loma, que només ha sumat un
dels darrers nou punts que s’han
disputat, rebrà diumenge a tres
quarts de 12 del migdia el San
Cristóbal de Terrassa, catorzè
classificat amb 42 punts.

Els colomencs, per la seva
banda, són avant penúltims amb
26 punts, set menys que el Sants,
el primer dels equip que no bai-

xaria, ara que falten set jornades
perquè s’acabi el curs.

DERROTA AL SAGNIER
L’última derrota de la FEG va ser
diumenge passat a un dels esce-
naris més exigents de la catego-
ria, el Sagnier del Prat (1-0). Els
de Toni Romero van veure com
els locals dominaven de forma
clara i aconseguien el gol del
triomf dos minuts abans del des-
cans. Cristo i Ion Perelló, que
s’havien desvinculat del club, ja
no van formar part de la convo-
catòria al Prat.

Les Tucans s’avancen en 
la semifinal de la Liga Elite

Remuntada i vic-
tòria. El sènior fe-
mení d’hoquei lí-
nia de les Tucans va

fer un pas de gegant cap a la fi-
nal de la Liga Elite dissabte pas-
sat a Valladolid (4-5). Les de
Ramon Marty van patir al Poli-
deportivo Canterac, però van
encarrilar l’eliminatòria en un
partit emocionant.

La major part de l’activitat
ofensiva es va concentrar en el se-

gon temps; les Tucans es van po-
sar 1-3 al començament de la se-
gona meitat, però les vallisole-
tanes van remuntar en poc més
de set minuts. Ariadna Álvarez va
forçar el temps extra quan només
faltaven 48 segons per al final, i
Irene Recio va ser l’autora de la
diana de la victòria.

Així, les de Sant Adrià tindran
dues oportunitats a casa per clas-
sificar-se per a una nova final. Se-
ran entre el 4 i el 5 de maig.

Sant Adrià | Una final per a l’Adrianenc a la pista del Santoña
Després de dues derrotes seguides, l’Handbol Adrianenc de Lorenzo Rueda afrontarà, demà
passat, una final per la permanència a la pista del Santoña, el pavelló Tomás de Teresa de la
localitat càntabra. Després d’aquesta, només faltaran quatre jornades més de la competició.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ
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Primera de les darreres
cinc finals abans del
play-off. La Penya, que
encadena dues derro-
tes, visitarà diumenge a

les cinc de la tarda la pista de l’U-
nicaja de Málaga, el Martín Car-
pena, en un nou episodi de la llui-
ta per les posicions de la post
temporada.

De fet, després dels darrers
resultats de la lliga, no només
s’ha complicat la quarta plaça
(que ocupa el conjunt mala-
gueny) sinó que el novè classifi-
cat, el Tecnyconta Zaragoza, té
ara mateix un triomf menys que
el conjunt de Carles Duran. Els
verd-i-negres són sisens amb 14
victòries i 11 derrotes, però per
darrere seu hi ha l’Andorra, el
Manresa i els aragonesos amb un
balanç de 13-12.

El conjunt de la capital de la
Costa del Sol, que entrena Luis
Casimiro, continua en una posi-
ció de cap de sèrie tot i que diu-

menge passat va perdre en la seva
visita a Saragossa (72-70).

SORPRESA A L’OLÍMPIC
La visita a Andalusia arriba en un
moment delicat de resultats i
després d’una derrota sorpre-
nent a l’Olímpic contra un dels
equips de la zona baixa, el Breo-
gán de Lugo (81-88).

El dia del 89è aniversari de
l’entitat i el de l’estrena del nou

marcador va tenir un final amarg,
amb el triomf dels visitants, que
s’estan jugant la permanència.

Els de Duran van portar la ini-
ciativa durant el primer temps i
va tenir una màxima renda de
vuit punts, però els de Tito Díaz
no li van perdre la cara al matx i
gràcies al triangle d’Alec Brown,
Volodymyr Gerum i Ray McCa-
llum (que debutava) van deixar la
Penya amb un pam de nas.

Els badalonins van guanyar el partit de la primera volta. Foto: CJB

Batalla pel ‘play-off’: el Divina
Joventut visita l’Unicaja

Penúltima cita del curs:
l’Industrias rep el Levante

Ara ja sense op-
cions matemàti-
ques de classificar-
se per al play-off,

l’Industrias Santa Coloma d’Ós-
car Redondo afrontarà, demà
passat a dos quarts de set de la
tarda, el penúltim partit de la
temporada a l’Olímpic contra el
Levante, un equip que sí que ne-
cessita els punts de cara a asse-
gurar-se la seva posició en la post
temporada. El conjunt granota és
vuitè amb 39 punts, però té el Pe-
ñíscola a només dos punts.

Els colomencs van trencar
una mala dinàmica de sis jorna-
des seguides sense guanyar, i
afrontaran el partit contra els va-
lencians sense cap més objectiu

que intentar millorar la seva po-
sició final (ara mateix ocupen el
dotzè lloc) i Redondo podria do-
nar oportunitats a alguns dels ju-
gadors del filial.

REMUNTADA I VICTÒRIA
Aquest partit arriba després d’u-
na victòria a Segòvia (1-2) que va
trencar la mala dinàmica re-
cent i va servir per tornar a
guanyar lluny de casa després de
dos mesos. El matx al Pedro
Delgado, a més, es va posar
d’esquena al minut 5, amb un gol
del local Iago Rodríguez. A par-
tir del minut 25, però, el partit va
ser un monòleg de l’Industrias,
que va remuntar gràcies a un do-
blet de Ximbinha.

El Charlotte’s CTT Badalona,
campió de Tercera Divisió

Campions de lliga
quan encara falten
dues jornades per-
què s’acabi. El Char-

lotte’s CTT Badalona (el tercer
sènior masculí del club) porta
una nova copa a la sala de trofeus
de l’entitat, en aquest cas el de la
Tercera Divisió.

Els blaus van proclamar-se
campions de la lliga a la pista del
Bàscara, (el tercer classificat),
complint l’objectiu que s’havia
plantejat l’equip en el viatge a
l’Alt Empordà. El triomf del con-
junt format per Carrión, Boca-
negra, Serra i Martínez (1-5) i la
derrota del Ripoll va servir per-
què els badalonins puguin ser

campions amb dues jornades
d’antel·lació.

Quan acabi la temporada,
l’equip disputarà la fase d’as-
cens (que es jugarà el darrer cap
de setmana del mes en una seu
que encara s’ha d’anunciar) en la
qual sis equips lluitaran per tres
places per pujar de categoria.

TORNA LA DIVISIÓ D’HONOR
El primer equip, per la seva ban-
da, torna a la feina després d’u-
nes setmanes sense competir a la
Divisió d’Honor. Els badalonins
es desplaçaran a Muskiz (Biscaia)
per jugar a la pista del Peñaskal
(el penúltim) demà passat a par-
tir de les 11 del matí.

» Els malaguenys sumen una victòria més que el conjunt badaloní
» Els de Carles Duran cauen a l’Olímpic contra el Breogán de Lugo

Partidàs a la vista: els Dracs es
desplacen al camp dels Osos

El mes d’abril co-
mençarà amb un
dels partits més

atractius que es poden veure ac-
tualment en la Lliga Nacional de
Futbol Americà. Els Dracs d’Ós-
car Calatayud visitaran, demà
passat a les quatre de la tarda, el
camp dels Osos de Rivas (de la lo-
calitat madrilenya de Rivas-Va-
ciamadrid) per jugar el partit de
la vuitena jornada de la lliga. 

Els Dracs, grans candidats al
títol de lliga i invictes, es trobaran
cara a cara amb un dels pocs
equips que, si els guanyen, els

empatarien al capdavant de la
classificació general. Els Osos,
juntament amb els Coslada Ca-
mioneros i las Rozas Black De-
mons (a la Comunitat de Madrid
estan les grans alternatives a
l’hegemonia dels Dracs) han
guanyat sis dels seus partits i no-
més n’han perdut un.

DERROTA A POMAR
Per la seva banda, el sènior fe-
mení va perdre el partit de la si-
sena jornada diumenge passat
contra les Firebats (6-62) i con-
tinuen a la cua de la taula.

Foto: CTTB
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La llibreria Jaimes de Barcelona va aco-
llir el 2 d’abril la presentació del llibre
‘Barcelona Secreta’, del periodista i es-
criptor Xavi Casinos. El llibre dona con-
tinuïtat a ‘Barcelona. Històries, curiosi-
tats i misteris’, publicat el 2016. L’origen
de l’obra és la sèrie d’articles ‘Barcelona
Secreta’, que Casinos publica a La Van-
guardia des de l’any 2014.

Llibres

Barcelona Secreta
Xavi Casinos

Els tabús sobre la sexualitat humana i
l’erotisme són el centre d’aquest musi-
cal pop-rock. El jove Melchior desco-
breix un nou món gràcies als llibres, i
el seu company de classe, Moritz, co-
mença a sentir-se pertorbat pels som-
nis eròtics que acostuma a tenir cada
nit. Es pot veure fins al 28 d’abril al Te-
atre Victòria.

Teatre

El despertar de la primavera
Marc Vilavella

El grup maresmenc commemora el
80è aniversari del final de la Guerra Ci-
vil amb aquest EP. Les quatre cançons
del disc tracten sobre la lluita antifeixis-
ta republicana, el front popular i la me-
mòria històrica. Compta amb diverses
col·laboracions, com la de Gemma Hu-
met. Ebri Knight recorda així la caiguda
final de la Segona República.

Música

Un jove intel·lectual i doctor en filoso-
fia presencia un atracament fallit i tro-
ba dues bosses plenes de diners. El di-
lema que se li planteja és clar: abando-
nar-les o agafar-les. La pel·lícula tracta
sobre la corrupció del sistema, les des-
igualtats socials i la crisi econòmica
amb un toc filosòfic que planteja a l’es-
pectador preguntes incòmodes.

Pelis i sèries

La caiguda de l’imperi americà
Denys Arcand

La voz dormida
Ebri Knight

En honor a Stan Lee
La 37a edició del Còmic Barcelona (anteriorment Saló Interna-

cional del Còmic de Barcelona) arriba amb una duració am-
pliada; del 5 al 7 d’abril. Com sempre, hi haurà lloc per a expo-

sicions, xerrades i activitats diverses que han fet del Còmic Bar-
celona tota una referència internacional del sector. El principal

objectiu enguany és oferir activitats professionals per als tre-
balladors del món del còmic i propostes lúdiques per als afi-

cionats. Barbara Yelin, Daniel Clowes o Ana Galvañ són alguns
dels noms propis que assistiran a aquesta edició. Tot això re-

cordant al gegant de la indústria, Stan Lee, mort recentment. 

L’actor, director i guionista Santiago Segura és a Barce-
lona, on actua a l’obra ‘El sentido del humor. Dos tontos
y yo’, juntament amb els seus dos companys de profes-

sió i amics, Florentino Fernández ‘Flo’ i José Mota.
Amb el seu característic humor negre i sarcàstic, Se-

gura serà al Teatre Coliseum fins al 7 d’abril. L’obra
tracta sobre el sentit de l’humor i les diverses

branques des d’on es pot entendre i desenvolu-
par. Nascut al barri madrileny de Carabanchel,

Santiago Segura va saltar a la fama el 1998
amb ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’, on

encarnava un policia masclista, racista i fran-
quista. La seva particular visió d’una societat
espanyola casposa, rancia i antiquada va en-

amorar al públic i José Luis Torrente es va
convertir en tota una icona social.  La pel·lí-

cula va ser tot un èxit a les sales espanyoles i
n’ha arribat a estrenar fins a cinc parts. 

ÉS FAMÓS PER... Ser actor i director de ‘Torrente’
Critica la societat espanyola amb humor negre i sarcasme

Actuar en una obra al Teatre Coliseum
‘El sentido del humor. Dos tontos y yo’, fins al 7 d’abril

Els seguidors valoren positivament l’obra
L’artista agraeix l’èxit de l’espectacle i l’actitud del públic 

QUÈ HA FET?

| Steel Division 2
Aquest joc d’estratègia està centrat en les principals batalles del front oriental durant la Segona

Guerra Mundial. Comanda unitats soviètiques o alemanyes en multitudinaris combats. 

No t’ho perdis

Viu en línia

S A N T I A G O  S E G U R A
La fitxa

QUI ÉS?

Famosos

A LES XARXES...
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DEMÀ 5 D’ABRIL
19:30 Conferència especialitzada, per a adults,

sobre Simbolisme festiu. S’explicaran fets
com per què els alcaldes i les alcaldesses por-
ten vara. / Biblioteca Canyadó i Casagemes.

AVUI 4 D’ABRIL
19:00 Òscar Pérez, professor de la Universitat

Pompeu Fabra, serà l’encarregat d’impartir un
curs sobre cinc grans obres del cinema de tots
els temps. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca
Singuerlín.

DIUMENGE 7 D’ABRIL
17:15 Partit de bàsquet corresponent a la vint-

i-cinquena jornada de la primera fase de la
Copa Catalunya femenina entre el Basket Draft
Gramenet i l’Yvette Pons CB Igualada. / Pa-
velló de la Bastida.

AVUI 4 D’ABRIL
17:30 Aquesta tarda es farà una visita al refu-

gi antiaeri de Sant Adrià i la projecció del do-
cumental Al Aman, Barcelona-Beirut, de la pro-
ductora Fractal 7, premiat en el darrer Vi-
sualSound . / Refugi antiaeri.

TOTS ELS DIMARTS
19:00 Des d’abans-d’ahir està en marxa el

curs de guitarra per a adults que s’allargarà
durant 11 setmanes, fins a mitjans del mes
de juliol. Places limitades. / Centre Cultural
Besòs.

DISSABTE 6 D’ABRIL
Matí-Tarda La Sala Pau Casals serà l’escenari de

la fase comarcal del Fem Matemàtiques, un
concurs per a alumnes de secundària i bat-
xillerat. / Biblioteca Tirant lo Blanc.

DIMECRES 10 D’ABRIL
18:30 El professor d'Història Emili Muñoz co-

ordinarà la segona part de la xerrada Histò-
ria de Catalunya: Decadència i ocupació pel Reg-
ne de Castella, segles XVI-XVIII. / Escola d'a-
dults Timó.

AVUI 4 D’ABRIL
18:30 Aquesta tarda es farà la conferència

anomenada Picasso i les primeres avant-
guardes, a càrrec de Mariona Millà i Salinas,
pintura i escultora. / Sala Albéniz.

Lluís Martí serà l’encarregat de coor-
dinar l’Entre llibres, amb la novel·la Tor,
tretze cases i tres morts. / Biblioteca Ti-
rant lo Blanc.

‘Tor, tretze cases i tres morts’
a la biblioteca Tirant lo Blanc

Dimecres 10 d’abril a les 19:00

Dins del cicle Diari de Viatges pot visi-
tar 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

Va de Festes de Maig serà el nom d’a-
questa conferència que servirà per co-
mençar a escalfar motors de cara a la
gran celebració del mes que ve. / Es-
pai Jove Morera.

Tot a punt per a una xerrada 
sobre les Festes de Maig
Dimcres 10 d’abril a les 19:00

Aquest cap de setmana, el poble ce-
lebrarà com cal el Dia mundial del circ
amb diferents actuacions. / Diferents
espais de la vila.

El poble, a punt per celebrar
com cal el Dia mundial del circ

6 i 7 d’abril

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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