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SANT ADRIÀ pàg 16

BADALONA pàg 12

Detingut un membre
d’Arran per atemptat
contra l’autoritat

Nico Laprovittola substitueix
Jorge Javier Vázquez com a
pregoner de les Festes de Maig
10 anys
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Crit d’alerta del Raval de Santa
Coloma pels desnonaments
La PAH diu que la situació és insostenible després que ahir desnonessin una altra família amb menors al barri pàg 14

“Si Pastor fos
el meu titella,
Badalona
funcionaria
molt millor”
Xavier García Albiol
Candidat del PP a
l’alcaldia de Badalona

BARCELONÈS NORD pàg 3

Neix la Plataforma
Ciutadana Residu Zero
amb més de 30 entitats
TRADICIÓ pàg 16

Les entitats gitanes celebren
el seu dia a Sant Adrià
ESPORTS pàg 20
pàgs 8 i 9

Cinc ors de Belmonte
al Campionat d’Espanya
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La plataforma, que es va presentar ahir, està constituïda per més de 30 entitats. Foto: A.M.

Combatent els residus
» Neix la Plataforma Ciutadana Residu Zero per demanar una nova llei de tractament de residus
» Exigeixen respostes per l’estancament del reciclatge net a Catalunya: arriba només al 32%
Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD
La generació de residus creix any
rere any a Catalunya. Mentrestant,
la recollida selectiva s’estanca.
L’any 2017 la mitjana de reciclatge net va ser del 32%, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, molt per sota de l’objectiu d’arribar al 50% l’any 2020,
com es planteja el Programa de
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos a Catalunya (PRECAT 20).
“El model de gestió de residus
es troba en un estadi d’estancament”, explica Mercè Girona, fundadora del Centre d’Ecologia i
Projectes Alternatius (CEPA), una
de les més de trenta entitats que
ahir van crear la Plataforma Ciutadana Residu Zero, la qual apos-

ta per acabar amb els abocaments
i la incineració.
UNA NOVA LLEI
La plataforma neix amb una proposta clara: promoure una Llei
Catalana Residu Zero de prevenció de residus. “El millor residu és el que no es produeix”, assenyala Girona. Un dels principals canvis que hauria d’incloure aquesta nova normativa, segons l’entitat, és obligar els productors d’envasos a assumir els
costos de la gestió dels productes
que posen al mercat. “L’administració fa recaure la responsabilitat als ciutadans, però no fan
complir la responsabilitat als productors”, destaca Girona.
A més, la plataforma proposa
la prohibició dels productes d’un
sol ús, la revisió urgent dels programes de gestió de residus apro-

vats per la Generalitat, del programa de gestió de l’AMB (el qual
està en procés d’aprovació) i fixar
com a objectiu arribar al 70% de
la recuperació de residus el 2030.
INVERSIÓ PER EVITAR RESIDUS
Segons la plataforma, la Generalitat està incomplint la Directiva de
Residus europea, que ordena que
la recuperació de matèria dels residus és prioritària abans que la recuperació energètica.
A Catalunya, segons l’entitat,
el 81% de les inversions en gestió
de residus són destinades al tractament de la “fracció resta”, incineradores i abocadors. Només el
19% del pressupost es destina a
processos directes de prevenció i
recuperació material de residus. “A
l’administració parlen molt de residu zero, però fets i pressupost
diuen el contrari”, critica Girona.

Aposta clara pel tancament
de totes les incineradores

TERSA4Entitats del Barcelonès Nord, com Aire Net, Els
Verds de Badalona i l’Associació de Veïns de Sant Adrià del
Besòs, han decidit apuntar-se
a la plataforma amb un objectiu clar: acabar amb Tersa.
Una de les propostes més
importants que, segons la plataforma, hauria d’incloure la futura Llei Catalana de Residu
Zero és el compromís de tancar totes les incineradores de
Catalunya abans del 2030.
Des de la plataforma apunten que l’energia generada en
la incineració no es pot considerar energia renovable i, per

tant, les comercialitzadores
d’energia renovable, com Barcelona Energia, haurien de
desvincular-se totalment de la
incineradora de Sant Adrià.
A Tersa es produeixen més
de 360 tones anuals de CO2,
segons el registre estatal d’emissions i fonts contaminants.
A més, als “ecoparcs” només s’aconsegueix aprofitar
entre un 8% o un 9% de tots els
residus que hi entren, segons
els càlculs de l’entitat. En contraposició a aquesta dada, prop
del 6% dels gasos hivernacles
del territori s’atribueixen al
tractament per incineració.
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Els semàfors

Tribuna

L’educació com a motor del canvi
Segur que t’ha passat. Segur que en alguna conversa, on vas començar parlant
de qualsevol cosa, vas acabar teoritzant
sobre educació. I és normal... Perquè l’educació és el substrat que alimenta
una societat. I, com a tal, està present
en la creació i concreció de la nostra
identitat, individual i col·lectiva, i,
per tant, en allò que ens acaba definint. Per això, quan anem a buscar les arrels, topem amb l’educació. I quan volem avançar cap al futur tornem a topar amb l’educació.
Acostumem a encapsular l’educació dins les parets dels centres
docents. Acabem delegant aquesta enorme responsabilitat a un petit grup de professionals que, en
moltes ocasions, prou feina tenen
amb suportar el pes d’aquesta
càrrega. Quan, en realitat, hauríem de ser nosaltres els quals vetlléssim perquè ells poguessin desenvolupar la seva tasca amb tots
els mitjans necessaris, i amb el total compromís de qui ens governa. Malauradament, l’exigència de
compliment d’aquest compromís
monopolitza sovint l’acció de les
associacions de famílies i dels
equips docents més sensibilitats
amb la necessitat de revertir les retallades.
La política educativa de ciutat
és una oportunitat per articular accions transversals que connectin els
diferents àmbits i agents que han d’intervenir en la confecció d’una veritable
ciutat educadora; que converteixi Badalona en una gran escola. Una gran escola amb una planificació educativa
fonamentada en uns criteris i unes
prioritats consensuades, que siguin
context a l’hora d’elaborar propostes, i
que fomenti sinergies entre els diferents
departaments de l’Ajuntament.
Aquest és un procés lent, però hi te-

per David Guerrero

nim molt a guanyar. Sumar forces i concentrar l’acció és una garantia d’eficiència. Però, primer, caldrà trencar un
munt de microcosmos i generar una
barreja que, de ben segur, resultarà molt
enriquidora i ens permetrà començar
aquesta veritable transformació.

La segregació escolar que patim a
Badalona és, sens dubte, el repte més
gran que cal afrontar com a ciutat.
Però els problemes urgents en matèria
d’equipaments educatius, tant de construcció com de manteniment, fan que,
molt sovint, la segregació quedi abandonada i, fins i tot, agreujada, quan la
manca de planificació obliga a prendre
decisions que acaben consolidant-la.
Afortunadament, el conseller Josep

Bargalló ha posat aquests dos temes
com a prioritaris a sobre de la taula del
departament d’Educació.
Però cal avançar en la concreció i
cal que la veu de Badalona sigui ferma a l’hora de defensar els drets de l’alumnat, dels equips docents i de les famílies. I, per això, cal que ens posem a treballar, amb el convenciment i la determinació necessaris per esperonar la participació de les persones, les quals han
de ser les protagonistes, aportant
la veu de l’expertesa i el coneixement que dona el contacte diari
amb aquestes diferents problemàtiques. I aquestes veus no seran només les dels equips directius i docents, les de l’alumnat i
de les famílies. Seran també les
veus de professionals d’àmbits
molt diversos: serveis socials,
lleure, esport, cultura, urbanisme,
sanitat, entitats veïnals i molts
més! (segur que a tu ja se t’acudeix algú que em deixo).
En tot cas, l’aposta és per
convertir la política educativa en
un eix que sigui tracció d’accions
transversals orientades a l’eliminació de desigualtats. I això
passa per la consolidació dels
espais de treball conjunt, amb
atribucions clares de funcions, i
amb uns itineraris que permetin
una traça clara de la feina realitzada, evitant caure en la reiteració de
temes de debats que, després, no tenen cap recorregut.
Després de tants anys de lluita a
FAMPAS Badalona crec que cal fer
un pas Valent i sumar amb la candidatura de Dolors Sabater per consolidar la transformació de la nostra ciutat i aconseguir un canvi que
ens faci avançar eliminant desigualtats i construint futur.

Residu Zero

Més de trenta entitats veïnals i ecologistes s’han unit per exigir l’aprovació d’una Llei Catalana de Residu Zero. Consideren que la recollida selectiva s’ha estancat a Catalunya i cal acabar amb el
model d’incineració de residus.
pàgina 3

Podem Catalunya

La direcció nacional de Podem ha hagut
d’intervenir per evitar que la formació
local del partit es presenti a Badalona
amb Guanyem i ERC, quan l’assemblea
local havia votat per àmplia majoria sumar-se a l’anomenat “front d’esquerres”.
pàgina 10

Mireia Belmonte

La nedadora badalonina ha confirmat,
en el Campionat d’Espanya que s’ha disputat a Sabadell, que sense molèsties
continua sent gairebé imparable. La de
l’UCAM ha guanyat cinc ors i ha aconseguit dues mínimes per al Mundial.
pàgina 20

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@apuente

Me deja con la boca
abierta la condescendencia con la que se mira
al Reino Unido o Italia desde los medios
españoles. Somos un país de la periferia
europea incapaz de tener un debate de
mínimos sobre los fallos de diseño de
la UE y cómo nos impactan, pero qué
risa lo del “¡order!”.

@zuvielzirkus
La senyora marquesa
que ha disposat que
ara mateix s'estigui fent
un debat entre candidats catalans al
Congrés de manera pràcticament íntegra en castellà, entenc que també forma part de la cultura oprimida que
menja entrepans de xoriço a l'hora
del pati.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Ca-
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@crendueles
Hoy hace exactamente
100 años que el Conde
de Romanones firmó el
decreto por el que establecía la jornada laboral de 8 horas en España. ¡Un siglo! Y continuamos igual, aunque se
haya multiplicado la productividad.
Es como si fuera un límite físico infranqueable.

pellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran, Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca, Francesc Sevillano, Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel,
Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@Berrironaiz
La panadería de mi calle cierra porque convierten la finca en pisos
turísticos. Yo, en la finca de al lado, a
partir de mañana estoy oficialmente en
la calle con mi hija porque mi piso se
va a alquilar al doble de precio. Sí, con
mi hija, sin familia ni ayuda. Así nos tiran del barrio.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

per Alex Suárez

perles

l cantant colombià Juanes ha denunciat que s’hagi versionat la
seva cançó ‘A Dios le pido’ per a la campanya electoral de VOX.
Fa unes setmanes va començar a circular per la xarxa el vídeo
de la versió anomenada ‘A VOX le pido’. Davant la situació, Juanes
ha expressat “una enorme tristesa i indignació” a les xarxes socials.

E

abriel Aranda, seguidor del Racing d’Avellaneda, desenterra la calavera del seu avi per celebrar la Superlliga Argentina. L’aficionat va decidir obrir el nínxol on el seu familiar estava enterrat i passejar-lo per Buenos Aires per fer-li
‘viure’ la festa del campió de la primera divisió argentina.

G

n home salva un gos de morir ennuegat fent-li el boca a
boca. El cadell va empassar-se una salsitxa d’una botiga a
Turquia, fet que gairebé l’ofega. Omar Yilmaz no s’ho va
pensar dues vegades i va fer la maniobra per salvar l’animal. “Sé
què se sent en quedar-te sense aire, i l’havia d’ajudar”, va explicar.

U

l Parlament Europeu reconeix per primera vegada Gibraltar com una colònia britànica. L’Eurocambra va aprovar el
reglament d’exempció de visats en el qual anomena d’aquesta forma al Penyal. Aquest canvi semàntic és un nou front
obert de l’escenari europeu que hi haurà després del Brexit.

E

a vida de Jesús Gil arriba a HBO en forma de minisèrie. ‘El Pionero’ plasmarà la polèmica trajectòria del que va ser president de l’Atlètic de Madrid i alcalde de Marbella. Les ombres
de corrupció, pràctiques il·legals i l’estil de vida ostentós de Gil seran el rerefons de la sèrie, que mostrarà material personal inèdit.

L

El + llegit

línianord.cat

1

El constructor del Dimoni
es planteja marxar de Badalona

2

Guanyem Badalona i ERC
oficialitzen la seva llista conjunta

3

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

4

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

5

Santa Coloma impulsa
un vocabulari per afavorir l’acollida

Cap amunt!

El dolent de la pel·lícula

per Jordi Lleal

per Teresa Calveras

En política cal estar amatent a
com es reparteixen els llocs a les
llistes confeccionades pels seus
capitostos, del que se’n pot fer
una lectura prou significativa sobre per on van els trets. El PP envia a Dolors Montserrat, fins ara
portaveu al Congrés, com a cap
de llista per a les eleccions al Parlament Europeu. El PSOE desplaça a Josep Borrell, Ministre
d’Afers Exteriors, també a les mateixes eleccions. És casualitat o és
conseqüència de la seva nul·litat
en els respectius càrrecs anteriors? Sembla que no cal ser gaire
llest per arribar a la conclusió de
què a tots dos se’ls aplica la fórmula que s’empra des de fa molt
temps a qui destorba. I per uns
suposats mèrits, se’ls facilita una
sortida diguem-ne digna, amb un
càrrec ben remunerat i lluny dels
centres de decisió dels partits.
Així no faran nosa i quedaran
tranquils. Són personatges que
amb la seva trajectòria desafortunada s’han tornat incòmodes, no
aporten res de positiu. Casualment tots dos són catalans. Si
més no, d’origen, encara que en
els seus currículums no hi consten gaires elements de servei a
Catalunya, no ja per no ser independentistes. És natural i lògic
que no tots els catalans ho són,
sinó per no haver aconseguit algun benefici pel nostre país.
No és el cas del president Carles Puigdemont, candidat per
JxCat, ni d’Oriol Junqueras per
ERC. També es presenten a les
eleccions europees, sense que
ningú els hagi d’agrair els serveis
prestats, per fer front a la ignomínia d’unes acusacions falses i
una justícia forassenyada.

Quan les accions pròpies són
jutjades per una gran part de la
societat com accions injustes,
les persones que les defensen
no poden permetre que això sigui visible i manifest.
Aquesta premissa ens fa
entendre la bel·ligerància
que provoquen els llaços
grocs. Cada vegada que les
persones que defensen la repressió i les limitacions als
drets democràtics en veuen
un, se senten qüestionades
perquè saben que no estan situats al cantó correcte de la
polèmica. De cap de les maneres poden permetre que el
carrer i les persones els hi vagin recordant quina és la
seva actitud davant unes accions que una gran part de la

societat troba reprovables i
que ells defensen.
D’aquí tots els eufemismes,
les trampes lingüístiques que
s’inventen per tal que allò que
està mal vist no ho sembli tant.
Com a exemple només cal pensar en la impossibilitat que tenen de qualificar els membres
del govern empresonat de presos polítics. L’existència de presos polítics és un fet inacceptable per a les societats democràtiques. Ergo, si no en parlem, no n’hi ha. No es qüestiona el fet ni la democràcia espanyola, es canvien els termes i
problema solucionat.
La lluita contra els llaços
grocs no mostra res més que la
mala consciència dels qui la
porten a terme.

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

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

A les xarxes

#DebatCandidats

@soler_toni: Una mica trist per haver de felicitar @LauraBorras per una cosa tan simple
com usar la seva llengua en un debat de
candidats catalans celebrat a Catalunya.

#SalvadosPapa

@_ANAMILAN_: Si eres padre o madre
de un niño o niña homosexual y esto te
resulta un problema, la psiquiatría puede
ayudarte. A ti. No a tu hijo, pero sí a ti.

#ColauYoutuber

@JordiGraupera: Alcaldessa @AdaColau,
no facis cas als de màrqueting. No facis coses que ja es veu que no vols fer. Així et
degrades tu i degrades la ciutat.
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“No tinc cap dubte que el PSC
tornarà a pactar amb les esquerres”
Xavier García Albiol

Candidat del PP a l’alcaldia de Badalona
A. Nadeu / A. Magaña
Fotografia: L. Surribas
a nou mesos de la moció de
censura a Dolors Sabater i
que Álex Pastor és alcalde de
Badalona. En què ha millorat la
ciutat des d’aleshores?
Si parlem de gestió, la ciutat no ha
millorat. Però hem aconseguit que
l’Ajuntament es deixi d’utilitzar a
favor d’un projecte polític que no
té res a veure amb el servei als
veïns.

F

Precisament Pastor treu pit en
matèria de gestió.
L’Ajuntament està, probablement,
en una situació de més bloqueig
que fa alguns mesos. L’actual govern s’ha dedicat més a fer electoralisme que a intentar resoldre els
problemes.
Des de Guanyem Badalona en
Comú no han parat de repetir
que Pastor és un alcalde “titella”
del PP. Tenen raó?
Si Pastor fos el meu titella, Badalona funcionaria molt millor. El PSC
ha donat mostres evidents durant
aquests nou mesos que la seva voluntat és tornar a arribar a acords

amb Dolors Sabater. Prova d’això és
l’aprovació dels pressupostos.

condicions que garantissin el bon
funcionament de l’Ajuntament.

com crec que passarà a partir del
mes de maig.

Ara que cita els pressupostos,
costa d’entendre que vostès no
hi donessin suport, quan van
ajudar Pastor a arribar al poder.
Perquè són uns pressupostos molt
poc ambiciosos i no resolen els
problemes que té la ciutat en
aquests moments. És surrealista
que a Badalona les voreres estiguin
aixecades a la majoria dels barris i
que l’Ajuntament tingui un superàvit de 30 milions d’euros.

Per què no ho van fer aleshores?
Perquè en aquell moment l’Ajuntament estava immers en una dinàmica perversa d’utilització en favor
d’una causa política [l’indepen-

El 2015 ja va dir que estava segur
que obtindria una majoria “necessària” per tirar endavant projectes semblants a aquests i, en
canvi, va acabar perdent un regidor. Per què creu que aquesta
vegada sí que l’aconseguirà?
L’any 2015 vaig perdre un regidor
per la llei electoral. Vam pujar en
vots i en percentatge. Ara els veïns
han après que no es poden fiar de
determinats partits polítics. Aquelles persones que, per exemple, de
bona fe van votar el PSC a les darreres eleccions han vist com el seu
vot ha servit per donar el govern i
l’alcaldia a la CUP i ERC.

Més enllà de la moció de censura, no han tornat a treballar
conjuntament amb el PSC?
No.
L’únic objectiu era fer caure el
govern anterior?
No, no. L’objectiu que teníem era
que l’Ajuntament es deixés d’utilitzar com un instrument polític i millorar la gestió. Hem aconseguit el
50%. Hi ha una clara falta de capacitat de lideratge per part dels que
estan al capdavant de la ciutat. I
això Badalona ho està pagant.
Si fos ara, tornaria a donar suport a la moció de censura?
Segurament posaríem una sèrie de

“A Sabater li faria
il·lusió que no
em presentés,
però no li donaré
aquest plaer”
dentisme]. Ha estat força decebedora tota la legislatura, tant els tres
anys i mig de la CUP i ERC com
aquests mesos del PSC.
Les últimes setmanes l’hem vist
presentar diversos projectes com
si ja estiguessin aprovats, quan
són promeses electorals. Què els
dirà als veïns, si finalment no els
pot tirar endavant?
Jo el que faig és presentar els meus
projectes per si torno a ser alcalde,

Tothom estava expectant de quin
seria el seu eslògan d’enguany,
després del polèmic “Netegem
Badalona” del 2015. Finalment
ha estat “Recuperem Badalona”,
molt més convencional. Ha preferit evitar polèmiques, aquest
cop?
No... En aquell moment hi havia
unes circumstàncies molt concretes. Jo tinc clar que els veïns de Badalona em coneixen i saben quines
són les meves virtuts i també els
meus defectes.

Tots els partits del Parlament, inclòs el PP, van firmar fa poc un
pacte per no fer servir la immigració amb discursos que incitin
al racisme. Vostè va respondre a
Twitter que “el principal pacto al
que debería llegarse es a no vendarse los ojos frente a posibles problemas de convivencia”. Fer front
al racisme és “vendarse los ojos”?
No. Tots hem de lluitar contra el racisme, però no podem obviar la realitat. En algunes zones de Badalona
i de molts municipis de Catalunya hi
ha problemes de convivència, motivats per problemes d’integració.
Vull recordar que durant els meus
quatre anys d’alcalde ningú es va
sentir perseguit ni per l’ètnia, ni per
la religió, ni pel color de pell...
... I els pamflets que deien “no
queremos rumanos”?
No, no. Ningú es va sentir perseguit. Ara bé, quan hi havia un conflicte, nosaltres preníem mesures,
fossin persones d’aquí o de fora.
Per què va fer aquest tuit, doncs,
fa dies? Es va sentir al·ludit?
Perquè hi ha persones que no
volen que parlem de determinats
temes. No hem de posar en risc la
convivència, però tampoc amagar
el cap sota l’ala. Jo no ho faré.4
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“La situació de l’Ajuntament
és de total col·lapse”
3L’exalcaldessa Dolors Sabater
diu que vostè ha decidit tornar a
Badalona després del seu pas
per la presidència del PP català
perquè “ha fracassat”. Què li respon?
Que confon els seus desitjos amb la
realitat. El juny del 2017 vaig dir
d’una manera molt clara, quan encara no s’havien fet les eleccions autonòmiques, que em tornaria a
presentar a l’alcaldia de Badalona.
Entenc que a ella li faria il·lusió que jo
no em presentés a les eleccions, perquè així segurament tindria alguna
possibilitat de no quedar tan enrere
del PP. Però no li donaré aquest plaer.
Creu que va ser un error el seu
salt a la política catalana?
El gran error va ser apartar-me de
l’alcaldia quan Badalona començava a arrencar. A partir d’aquí, és
evident que, en un moment excepcional com el que estava vivint
Catalunya, si el partit em demanava que assumís una responsabilitat, jo no podia dir que no.
Si hagués pogut dir que no, potser hauria preferit no fer-ho, veient com ha anat tot.
No, de debò que no. A mi m’ha
tocat viure en primera persona un
moment històric de Catalunya. Per
tant, me’n sento molt orgullós.
Parlem de la ciutat. Vostè fa servir les xifres dels delictes comesos a Badalona per justificar la
seva proposta de tornar a implantar la Unitat Omega de la
Guàrdia Urbana. És necessària?
És bàsic que torni la unitat antiavalots per tenir presència a determinats barris i zones molt concretes.
I aquestes xifres en són una prova.
Quan la Guàrdia Urbana ha deixat
d’estar al carrer, les xifres de delinqüència han augmentat.
Però si mirem tota l’àrea metropolitana, a la ciutat els delictes
van augmentar el 7,2% l’any passat, mentre que a Santa Coloma
van pujar un 14,3% i a Barcelona
un 17,2%, per exemple. Per tant,
les de Badalona no semblen alarmants.
El fet que augmentin els delictes
em sembla ja de per si preocupant.
Però ho fan de forma generalitzada a l’àrea metropolitana.
Ni quan era alcalde ni ara em preocupen els altres municipis. Em preocupen els problemes de seguretat
dels veïns de Badalona en general i
especialment dels de la Salut, Llefià,
Sant Crist, Sant Roc, Artigues...
Això té a veure amb els “problemes de convivència” que comentava abans?
En part sí. La immensa majoria de

persones que han vingut de fora
volen treballar i adaptar-se, però
també n’hi ha d’altres que sí que
estan generant conflictes. Però no
són els únics.
Ni són la majoria de les persones
que generen conflictes.
Bé... Jo no sé si són majoria o no. No
crec que sigui important. La immensa majoria d’immigrants que
han vingut a Badalona són persones molt honrades. La meva feina
com a alcalde no està centrada en
si són d’una nacionalitat o d’una
altra, sinó en resoldre els conflictes.
Però relaciona directament els
problemes de convivència amb
la gent vinguda de fora.
No. Estic dient que hi ha gent vinguda de fora que crea problemes,
que no són la majoria, i també dic
que hi ha persones d’aquí que creen
problemes. La majoria de les ocupacions a Sant Roc les provoquen persones nascudes aquí, per exemple.

“Els delictes han
pujat quan la
Guàrdia Urbana
ha deixat
d’estar al carrer”
Vostè està posant molt el focus en
les ocupacions en aquesta precampanya. A Badalona, però, hi
ha uns dos desnonaments cada
dia. Què proposa per solucionar
el problema de l’habitatge?
Destinar-hi la partida que ja té l’Ajuntament, des de fa dos anys, de 8
milions i de la qual no s’ha gastat ni
un sol euro.
Fa dues setmanes es van manifestar més de 600 persones per
exigir una millor planificació
educativa a la ciutat. Diuen que
no ve dels últims quatre anys,
sinó de sempre. Vostè assumeix
la seva part de culpa?
No ha estat culpa dels governs de
l’Ajuntament, sinó de la manca de
compromís de la Generalitat per invertir-hi el que s’havia compromès.
Tots els partits polítics de la ciutat
hem de pressionar la Generalitat
perquè doni resposta al centenar
de famílies d’alumnes que estudien
en condicions inadmissibles.
Es pot fer alguna cosa des de l’Ajuntament per agilitzar les construccions d’escoles pendents, com
el cas de la Badalona Port?
No es pot dir que no es fa una escola que està compromesa des de

fa 15 anys perquè hi ha una part del
terreny que possiblement podria
estar contaminada, quan hi ha centenars de famílies vivint en aquell
entorn. Si el govern municipal fos
com cal, es plantaria davant la Generalitat i diria que aquestes excuses de mal pagador no serveixen.
El que dic també ho defensen els
tècnics municipals.
Precisament, els treballadors municipals, en aquest cas els de
manteniment, denuncien que el
consistori està en situació de
“col·lapse”. És tan greu la situació?
La situació és de total col·lapse. La
falta de previsió ha portat que
aquests quatre anys l’Ajuntament
estigui frenant qualsevol mena d’iniciativa municipal.
Però els treballadors diuen que
aquesta situació de “col·lapse”
no ve de fa quatre anys, sinó de
molt més enrere.
El 2015 l’Ajuntament no estava
col·lapsat, ni de bon tros. El col·lapse
ve perquè aquests quatre anys la
ciutat ha tingut un Ajuntament més
preocupat pel que estava passant
fora de Badalona que per intentar
resoldre els problemes.
Quina serà la seva primera decisió si recupera l’alcaldia?
Recuperar la presència de la Guàrdia Urbana al carrer i reunir-me
amb els responsables de manteniment de la ciutat per intentar fer un
gir a la neteja i a l’estat dels carrers.
Tem que es pugui repetir la història i que un pacte de diversos partits el torni a deixar a l’oposició,
encara que guanyi les eleccions?
Des del PSC fins a la CUP i ERC, estic
segur que aquesta és la seva voluntat.
Creu que el PSC tornarà a pactar
amb les esquerres?
No en tinc cap mena de dubte.
Si es tornés a quedar a l’oposició,
suposem que ara podria assistir
a més plens municipals. Fins al
maig de l’any passat, només ho
havia fet íntegrament a 4 de
cada 10.
Un regidor ha de ser-ho al saló de
plens i també en el dia a dia al carrer. En la majoria dels casos era a
Badalona i puntualment en alguns
plens potser vaig arribar tard. Però
això tenia a veure amb el fet que
també era diputat i senador. No estava a casa veient la televisió. Les
prioritats en un moment donat són
les que són.
Per cert, ja ha cobrat els 10.000
euros en dietes que li van retenir?
Això està en mans de la justícia i
serà la justícia qui ho resoldrà.<

– Fer front al racisme
és “vendarse los ojos”?
– No. Tots hem de lluitar contra
el racisme, però no podem
obviar la realitat. En algunes
zones hi ha problemes
de convivència, motivats per
problemes d’integració.
– Relaciona directament els
problemes de convivència amb
la gent vinguda de fora...
– No. També hi ha persones
d’aquí que creen problemes.
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L’actual regidor de Ciutadans, Juan Miguel López, serà el cap de llista
de la formació taronja per a les eleccions municipals de Badalona, com
ha confirmat aquesta setmana el Comitè Executiu Nacional del partit.

El candidat de Podem i la
direcció nacional s’enfronten
» Des de la direcció tanquen portes: l’únic acord és amb els comuns
» El candidat, Andreu Escobar, reivindica la decisió de l’assemblea
POLÍTICA4El futur de Podem a
les eleccions municipals de Badalona segueix sent incert. El
candidat que va guanyar les primàries, Andreu Escobar, segueix
defensant que la decisió de l’assemblea local va ser la de presentar-se amb Guanyem i ERC.
Mentrestant, la direcció de Podem Catalunya argumenta que el
vot d’una assemblea de 45 persones no pot canviar la decisió
que va prendre el partit l’any passat de presentar-se a tots els
municipis amb “forces germanes”, la qual va comptar amb
280 vots a favor a Badalona.
El secretari de municipalisme
de Podem Catalunya, David Clarà, va explicar, en declaracions a
Badalona Comunicació, que ERC
és “un actor dissonant” i, per tant,
la formació lila no pot compartir
candidatura amb els republicans.
“Podem compartir govern? Sí,
però des de grups municipals separats”, va afirmar Clarà.

L’assemblea local va decidir dimecres passat anar amb Guanyem. Foto: Podem

UNA ASSEMBLEA SENSE CAP
Des de Podem Catalunya assenyalen que a les primàries que van
escollir Escobar no es votava “un
projecte polític”, sinó només l’equip de persones que es presentava a Badalona. A més, recorden
que, ara mateix, la formació local
de Podem no té direcció pròpia.
El candidat a Badalona, però,
pensa diferent. Escobar considera que a les primàries van sotme-

tre “un projecte polític”, en el
qual es plantejava clarament la necessitat d’arribar a un acord electoral amb Guanyem (tot i que
ERC encara no era a l’equació).
De moment, l’escenari de Podem a les municipals encara no
està tancat. Escobar assegura que
qualsevol decisió la prendran
col·lectivament. Però Clarà va deixar clar que no hi ha res a discutir: aniran amb els comuns.

Junts per Catalunya presenta
la seva proposta per a la ciutat

POLÍTICA4Junts per Catalunya
va presentar dilluns passat al Teatre Principal la proposta de la
seva candidatura electoral a Badalona, la qual està encapçalada
per David Torrents. A l’acte van
participar el portaveu de JxCat
al Senat, Josep Lluís Cleries, i les
membres de la llista per Barcelona al Congrés dels Diputats,
Míriam Nogueras (núm. 3) i
Laura Borràs (núm. 2).
“Necessitem guanyar el 28-A

i el 26-M per ser la veu alta i clara de totes les persones mobilitzades dia rere dia per la llibertat
de Catalunya”, va assenyalar
Nogueras a la seva intervenció.
Per altra banda, Borràs va
apuntar que les candidatures
de JxCat són “les del sí a la democràcia, a la llibertat i als valors
universals” i que, per tant, han
de fer tot el possible per “recuperar” els drets que consideren
que han estat retallats.

Els comuns, acusació popular
en el cas de les factures del PP

POLÍTICA4Badalona en Comú
es presentarà com a acusació popular en el cas de les factures falses en el qual estan imputats l’exregidor del PP David Gómez i
l’excoordinadora popular Júlia
Sánchez. El Jutjat número 3 de
Badalona ha desestimat aquesta setmana l’arxivament del procediment, que havia demanat la
part acusada, i, per tant, el procediment penal tirarà endavant.
El cas fa referència a unes
obres al domicili particular de
l’excoordinadora del PP, per un
import de quasi un milió d’euros,

les quals haurien estat adjudicades per Gómez, com si fossin
obres públiques, a una sèrie d’empreses, les quals també estan imputades. Tant Gómez com Sánchez van ser destituïts quan Xavier
García Albiol era alcalde, una vegada es va conèixer el cas.
Badalona en Comú considera “un encert” que la causa penal
vagi a judici i per aquest motiu
ha decidit presentar-s’hi com a
acusació popular. Els comuns
consideren que es tracta del “cas
de corrupció política més greu
que s’ha destapat a Badalona”.

Guanyem i ERC trien nom:
‘La Badalona Valenta’

Sabater es presentarà sota el nom de La Badalona Valenta. Foto: ACN / Jordi Pujolar

POLÍTICA4Guanyem i ERC es
presentaran conjuntament a les
eleccions sota la marca La Badalona Valenta. La candidata
Dolors Sabater (Guanyem) i el
número 2 de la llista Oriol Lladó (ERC) van presentar ahir el
nom de llista, que es va escollir
a través d’una votació entre els
simpatitzants dels dos partits.
La candidatura també ha presentat els primers catorze noms
de la seva llista per a les municipals, en la qual destaca la presència de l’expresident de FAMPAS Badalona, David Guerrero,

que ha entrat a la llista com a independent. En aquests llocs de
sortida de la llista hi ha set membres de Guanyem i sis d’ERC.

PRINCIPALS PROPOSTES
La candidatura de Guanyem i
ERC va organitzar diumenge passat una jornada per escollir les
principals propostes del seu programa. La creació de taules de seguretat amb participació ciutadana, aprofitar els pisos buits, IBI
social, ajuts al lloguer i la construcció de dues escoles bressol són
les propostes que prioritzaran.
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Els veïns posen deures en
habitatge als partits polítics
HABITATGE4La Federació d’Associacions de Veïns de Badalona
(FAVB) marca els mínims necessaris que hauran de tenir en
compte en matèria d’habitatge
els partits polítics que es presenten a les eleccions municipals.
En un acte celebrat dilluns
passat a la Casa de la Vila, les entitats veïnals de la ciutat van exposar els set punts d’urgència per
fer front a la pobresa i a la manca d’habitatge, que consideren
que s’han de dur a terme a partir de la pròxima legislatura. Van
explicar aquestes mesures als
representants de tots els grups
municipals (excepte el PDeCAT,
que celebrava la seva presentació
de candidatura el mateix dia i,
per tant, es va excusar).
EXIGÈNCIES MÍNIMES
Entre les propostes que va fer la
FAVB destaquen l’augment progressiu de les ajudes al lloguer,
amb l’objectiu d’arribar a un total de 600.000 euros a finals del
pròxim mandat (l’any 2023) i la
creació d’un parc d’habitatge
social de propietat i gestió municipal, amb l’objectiu d’atendre
casos d’emergència social.
El vocal d’urbanisme de la federació, Pepe Sánchez, explica a
Línia Nord que al debat que es va
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La FAVB va presentar les seves propostes. Foto: Twitter (@FAVBBadalona)

fer dilluns els mateixos partits
van defensar que era millor comprar pisos que fer-ne de nous. Tot
i que des del PSC i Cs van plantejar que també s’havia de fer habitatge, no només de lloguer, sinó
també de venda.
Per fer front a la pobresa, la
FAVB va proposar als partits crear “en el primer any de legislatura” un alberg obert les 24 hores per
a persones sense sostre des d’on es
doni cobertura a totes les necessitats d’aquest col·lectiu, des d’un
menjador social “en condicions”
fins a atenció psicològica.
COMPROMÍS POLÍTIC
El vocal d’urbanisme de la FAVB
assegura que “el 75% o 80% de les

propostes van ser acceptades per
tots els partits” i, per tant, considera que existeix un compromís
ferm per part de les formacions
polítiques de la ciutat en donar resposta a les necessitats plantejades
pel conjunt dels veïns i veïnes.
“Si en són conscients, volen fer
ciutat i no electoralisme, evidentment agafaran gran part d’aquestes condicions que hem donat
de guia”, destaca Sánchez.
La federació de veïns va anunciar que celebraran dues reunions més amb els grups municipals de la ciutat. El 2 de maig,
per tractar el futur de Can Ruti, i
el 9 de maig, per plantejar les necessitats de Badalona en matèria
de mobilitat i transport públic.

El bloc de l’incendi de Sant Roc
segueix esperant les obres

HABITATGE4Els afectats per
l’incendi de Sant Roc segueixen esperant que comencin les
obres. Ja fa tres mesos des del sinistre que va deixar tres morts i
una vintena de famílies al carrer
la vigília de Reis, però el bloc incendiat continua precintat, sense subministraments i amb els
habitatges pendents de reparació, com informen des de l’ACN.
Els veïns apunten a malentesos entre la propietat i les asseguradores com a causa d’aquest endarreriment de les
obres. Els afectats, però, critiquen la manca d’agilitat de les
administracions i les dificultats
burocràtiques que han viscut,
com tot el periple d’aquests mesos per ser reallotjats.
Des de l’Ajuntament admeten
que la situació d’aquests veïns és

“desagradable”, però defensen
que s’ha fet un “esforç” per acompanyar les famílies en tot moment
perquè no es quedessin “sense sostre ni atenció”.

UN PROCÉS ESTANCAT
Els veïns afectats denuncien que
fa un mes que des del consistori se’ls diu que les obres començaran en “dues setmanes”, però
tot i això no veuen moviment.
L’Ajuntament defensa que
s’han fet feines de mediació entre els diversos actors implicats
per agilitzar els treballs.
Actualment tots els pisos tenen ja les portes instal·lades i ja
es treballa per recuperar els subministraments. Els veïns han
d’esperar que això passi perquè
puguin fer les obres de reparació
de manera individualitzada.
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Nico Laprovittola serà el
pregoner de les Festes de Maig
TRADICIÓ4El jugador del Club
Joventut de Badalona Nico Laprovittola serà el pregoner de les
Festes de Maig de Badalona. El
base argentí de la Penya substituirà qui, en principi, havia de ser
l’encarregat del pregó: el presentador de televisió badaloní
Jorge Javier Vázquez. El popular director de Sálvame va haver
de renunciar al seu paper destacat a les festes badalonines
per raons de salut, després
d’haver patit un ictus el passat 16
de març.
Davant la malaurada situació, l’Ajuntament de la ciutat va
decidir escollir tot un símbol de
la Penya, com és Laprovittola,
per substituir Vázquez. Laprovittola va anunciar la notícia el
passat 9 d’abril, a través d’un vídeo a les xarxes socials on assegura que està “absolutament orgullós i agraït” pel seu nomenament com a pregoner.
El jugador de bàsquet va
arribar a Badalona després
d’haver passat per equips com els
San Antonio Spurs, el Zenit de
Sant Petersburg o l’Estudiantes argentí. Amb la seva arribada al Joventut, va aportar una
entrega total a l’equip i grans moments per als verd-i-negres, com
a la Copa del Rei de l’any passat.
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Dolors Sabater presenta una
tertúlia de feminisme literari

FEMINISME4L’exalcaldessa de
Badalona, Dolors Sabater, presenta avui a les 19 hores una tertúlia sobre feminisme i literatura
amb escriptores que combinen
l’activitat literària amb l’activisme
pels drets socials i que presentaran les seves obres més recents.
L’acte porta el títol de Santa Jordina, en referència a la celebració
de Sant Jordi, i se celebrarà a l’Ateneu Carme Claramunt.

L’activista i investigadora
en moviments socials, Esther
Vivas, presentarà el seu llibre
Mama desobedient. D’altra
banda, també hi serà Miriam
Hatibi, portaveu de la Fundació
Ibn Battuta i representant de la
comunitat musulmana amb el
seu nou llibre, Mira'm als ulls.
També l’escriptora i diputada
Jenn Díaz presentarà el seu llibre, Mare i Filla.

Amela explica el pas de Lorca
per Badalona al seu nou llibre

Nico Laprovittola pronunciarà el pregó. Foto: Ajuntament

El seu carisma dins i fora de la
pista, el lideratge i el compromís
amb l’equip li han valgut per representar els badalonins durant
les festivitats.

S’AMPLIA EL CARTELL
Per altta banda, la cantant Marta Sánchez serà el plat fort del
concert per celebrar el Dia Internacional contra l’Homofòbia,
la Transfòbia i la Bifòbia el pròxim 17 de maig. L’artista madrilenya va ser una de les grans veus
de la música pop als anys 80 i 90,
amb grans èxits com ‘Soy yo’ o

‘Desesperada’. A l’escenari de
la plaça del Centenari també hi
actuaran altres artistes de renom, com Ruth Lorenzo -participant d’Eurovisió 2014- i el darrer guanyador d’Operación
Triunfo, el cantant Famous.
Després del concert, hi
haurà una sessió especial de
DJ, amb l’espectacle de Javi
Reina. Més endavant, Brian
Cross li prendrà el relleu i
punxarà la música electrònica
que l’ha convertit en un dels
DJ més reconeguts a les discoteques d’Eivissa.

LITERATURA4L’escriptor i periodista Víctor Amela presentarà demà la seva darrera novel·la,
Jo hauria pogut salvar Lorca,
en la qual desvetlla el pas de l’escriptor andalús per Badalona.
L’acte es farà a l’Espai Betúlia i
serà l’alcalde de Badalona Álex
Pastor qui farà la presentació.
A l’obra, Amela explica que
Lorca va passar una temporada
a Badalona a casa de Margarida
Xirgu, al carrer Santa Madrona,
des d’on hauria escrit cartes als
seus pares i, potser, també alguna de les seves obres.
La novel·la reconstrueix la
història de l’avi de l’escriptor,
Manuel Bonilla, durant la Gue-

rra Civil. El protagonista del llibre va ser un pastor i llaurador
a l’Alpujarra, convertit en passador de persones durant el
conflicte espanyol. Al text, Amela explica que el seu avi es va dedicar a transportar exiliats d’un
front de la guerra a l’altre a la
zona de Granada.
El títol de l’obra fa referència a la relació de l’avi d’Amela
i protagonista de la història
amb Lorca, fet que juga un paper fonamental a la trama de la
novel·la. Amela, a més, posa la
mirada en l’afusellament de
Lorca, un dels moments més
tràgics de la història recent de
la literatura espanyola.
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LGTBI | Comença la ‘Primavera dels Drets’
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Ahir va arrencar la programació d’aquest cicle d’activitats que pretenen donar visibilitat al col·lectiu LGTBI a la ciutat i que se celebraran fins a finals de maig. L’actor Jorge
Alejandro Lento va presentar el conte El alma deseada a la Biblioteca Can Peixauet.

La PAH alerta del col·lapse
al Raval pels desnonaments
» Diu que la majoria de casos són d’habitatges de grans tenidors
» Els Mossos van desallotjar ahir una família amb menors al barri
HABITATGE4La PAH Gramenet alerta que la situació del
Raval s’està tornant insostenible
per culpa dels desnonaments.
L’entitat avisa que aquest barri
és el que pateix més desnonaments de tota la ciutat i que “la
gran majoria dels habitatges són
de grans tenidors”, com bancs i
fons “voltors” d’inversió.
Un dels casos més problemàtics d’aquesta situació és el
bloc de pisos del carrer Sant
Jordi número 36. Fonts de la
PAH expliquen que aquest edifici
no compta amb cèdula d’habitabilitat, però, tot i això, moltes famílies en situació de vulnerabilitat ocupen el bloc sencer.
Ahir, precisament, va haverhi un nou desnonament a aquest
edifici. Els Mossos van desallotjar al matí una família amb dos
menors i sense alternativa d’habitatge. Militants de la PAH Gramenet i de la PAC de Badalona
van intentar aturar-ho, però no

Nou recurs formatiu per a
alumnes amb discapacitat

EDUCACIÓ4La ciutat comptarà a partir del curs escolar 20192020 amb un nou itinerari formatiu específic (IFE), adreçat a
alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest recurs
s’ubicarà a l’Institut Ramon Berenguer IV i donarà resposta a
les necessitats educatives laborals i socials dels joves d’entre 16
i 20 anys amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada.
En total seran 12 places per
a alumnes que no es troben en
disposició de seguir la formació
professional ordinària. Fins ara

no hi havia un recurs adaptat a
aquest alumnat a la ciutat.
L’IFE té una durada de 4
anys i té l’objectiu d’afavorir la
inserció laboral de les persones
en situació de risc d’exclusió. Els
itineraris inclouen continguts
professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes.
Des de l’Ajuntament apunten
que l’especificitat d’aquest nou
itinerari formatiu encara està
per determinar pel Departament d’Educació.

Ahir va haver-hi un nou desnonament. Foto: Twitter (@JovesGramenet)

ho van aconseguir, ja que hi havia una forta presència policial.
EXIGEIXEN SOLUCIONS
Des de la PAH alerten que els
constants canvis de propietat d’aquest bloc i molts altres fan que sigui gairebé impossible trobar un
interlocutor amb qui negociar
una solució per a les famílies. En
el cas concret del bloc del carrer
Sant Jordi, el propietari registrat
és la Caixa d’Estalvis de Terrassa,
qui va posar la demanda va ser

UNNIM/BBVA i, en canvi, el propietari actual és el fons d’inversions americà Divarian.
Aquest bloc, segons l’entitat,
podria haver estat comprat per la
Generalitat o l’Ajuntament mitjançant el procediment de tanteig
i retracte. Des de la PAH demanen
a l’administració “la cessió obligatòria d’aquests habitatges”, segons el que estableix la Llei
24/2015. A més, exigeixen solucions per a les 160 famílies en llista d’espera a l’Oficina d’Habitatge.

En marxa un servei per
detectar pobresa energètica

POBRESA4El nou servei municipal de detecció i reducció de la
pobresa energètica es va posar en
marxa dilluns. Aquest punt d’atenció està ubicat a l’Oficina Local
d’Habitatge i té l’objectiu de garantir l’accés als subministraments a totes les famílies.
“Fins ara els serveis socials
municipals han donat suport a les
famílies en situació de vulnerabilitat per tal d’evitar talls en els subministraments de les seves llars,

en compliment de la Llei
24/2015”, expliquen des de l’Ajuntament. La idea, ara, és universalitzar aquest servei per adreçar-lo a tota la població.
L’Oficina podrà diagnosticar la situació de l’habitatge i
despesa energètica de les famílies, fer assessorament energètic,
intervenir en les llars en situació
d’urgència i fer gestions amb
les companyies subministradores, entre altres serveis.

Som Gramenet denuncia
traves per accedir a informació
POLÍTICA4La portaveu del grup
municipal de Som Gramenet,
Anna Pérez, critica que l’Ajuntament triga massa temps a donar
accés a la informació que sol·liciten. Segons Pérez, quan demanen
informació que no està a l’ordre
del dia dels plens, comissions informatives o juntes de govern,
aquesta triga una mitjana de 30,5
dies a arribar al seu despatx.
La portaveu explica a Línia
Nord que el cas extrem d’aquesta situació va ser quan va demanar informació sobre la cessió
d’uns terrenys de l’Ajuntament a
una entitat. El conveni s’hauria firmat el 2007 i, segons la regidora,
fa 8 anys que està caducat. Pérez
assegura que va sol·licitar la informació al desembre i que encara no ha rebut tot l’expedient.
La portaveu va denunciar al febrer aquest fet a la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública. Des de l’Ajuntament expliquen que es va cometre “una errada involuntària” i
que se’n van “presentar excuses”.

Pérez, però, assenyala que
arran de la denúncia (l’expedient
de la qual continua obert) va poder accedir només a part de la informació que va demanar, la qual,
a més, hauria estat “retinguda” durant 13 dies pel director de serveis
d’alcaldia (que és la persona que
ha d’aprovar l’accés a les informacions, segons la portaveu de
Som Gramenet) i no s’hauria “alliberat” fins que la portaveu no ho
va fer públic a les xarxes socials.
La regidora de Som Gramenet critica que, tot i que aquest
cas és extrem, la sensació que té
és “de no poder treballar”, ja que
“és normal que hagi d’esperar un
mes i mig per rebre una documentació que hauria d’estar
oberta a tothom”.
Des de l’Ajuntament asseguren que es limiten a “aplicar la
Circular aprovada per decret de
l’Alcaldia el 15 de novembre de
2011” i que “no és cert que tot es
gestioni pel director de serveis
d’alcaldia ni que el temps d’espera sigui de més d’un mes”.
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Sant Adrià
línianord.cat

Ple | Aprovat el pressupost municipal per al 2019

11 d’abril del 2019

El Ple va aprovar dimarts passat un pressupost de 40.760.440 euros per al 2019. Els comptes
van tirar endavant amb els vots favorables del PDeCAT, ICV-EUiA, MES, PSC i l’abstenció de
Cs. ERC i Sant Adrià en Comú van votar-hi en contra. Els regidors del PP no van assistir al Ple.

Detingut un membre d’Arran
per atemptat contra l’autoritat
» Els fets es van produir arran d’una baralla davant una carpa de Vox
» El militant antifeixista va ser deixat en llibertat dilluns passat
POLÍTICA4Un membre d’Arran
va ser detingut pels Mossos d’Esquadra diumenge passat a Sant
Adrià després d’una discussió
entre militants antifeixistes i
simpatitzants del partit d’ultradreta Vox, el qual havia instal·lat
una carpa a la plaça de la Vila.
Com va avançar l’ACN, la persona detinguda va ser acusada d’atemptat contra l’autoritat.
Els fets van passar al voltant
de les 13 hores, quan els agents
dels Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir en una discussió
davant la carpa de Vox. La policia va informar que el detingut
hauria agredit, presumptament,
un dels agents i li hauria causat
lesions lleus.
Segons la versió dels col·lectius antifeixistes de Sant Adrià,
però, hauria estat un militant de
Vox el que hauria començat la
baralla i hauria agredit l’activista d’Arran, que finalment va
acabar sent detingut.

El militant d’Arran quan va ser deixat en llibertat. Foto: Twitter (@sanadriantifa)

L’assemblea d’Arran Pla de
Besòs, de fet, va publicar al seu
compte de Twitter un vídeo on es
veu com una persona amb una
samarreta blanca (i que ells
identifiquen com el militant de
Vox) corre i s’escapa dels policies
per agredir una altra persona, la
qual es tractaria del militant antifeixista que va ser detingut.
Col·lectius com Alerta Solidària, Arran i Unitat contra el

Feixisme i el Racisme van convocar una manifestació dilluns al
matí davant els Jutjats de Badalona, on havia de declarar
l’activista detingut. El militant
d’Arran finalment va ser posat en
llibertat al migdia.
Aquesta va ser la segona vegada en dues setmanes que Vox
instal·la una paradeta a Sant
Adrià, però va ser la primera que
va acabar amb detinguts.

La Policia Local incorpora
quatre nous vehícles híbrids

SEGURETAT4La Policia Local de
Sant Adrià estrena quatre cotxes
híbrids. El cos policial del municipi ha millorat aquesta setmana el seu parc mòbil amb
l’adquisició, mitjançant rènting,
de vehicles que tenen la classificació ECO, la qual els fa menys
contaminants.
A més, els cotxes compten
amb connexions informàtiques
per accedir a les bases de dades, un
fet que afavoreix la rapidesa i la se-

guretat de les actuacions policials. Tots els vehicles estan dotats
d’una tauleta i una impressora.
L’espai reservat a les persones detingudes té un dispositiu
innovador de càmeres interiors,
a més de les càmeres exteriors i
les dues càmeres unipersonals
que utilitzaran els agents de la
patrulla policial.
Actualment, la Policia Local
disposa de 6 motos, 6 cotxes, 2
furgonetes, 2 grues i 2 bicicletes.

Adif adjudica les obres de les
tanques de les vies del tren

MOBILITAT4Adif va adjudicar
dijous passat a l’empresa IZER
Ingeniería y Economía el contracte d’obres per a la construcció dels nous tancaments a les
vies del tren de Sant Adrià. En
total, es col·locaran 840 metres
de tanques de 2,5 metres d’altura, amb perfils metàl·lics sobre
una base de formigó.
Les obres tenen un termini
d’execució estimat de 3 mesos i
un pressupost total de 162.586,5
euros. Les tanques s’instal·laran
al sector de La Mina i a la zona
dels voltants del Parc Fluvial

del Besòs, dos punts on el tancament s’ha vist sotmès a “continus actes vandàlics”, segons admet Adif en un comunicat.
L’objectiu d’aquesta actuació
és “garantir l’òptim estat d’integritat dels tancaments per prevenir actes vandàlics i trànsits indeguts per punts no autoritzats”, assenyala l’administració
ferroviària.
D’aquesta manera, Adif vol
reduir la possibilitat d’atropellaments i altres afectacions de la
circulació ferroviària, com els
furts o l’abocament de residus.

Les entitats gitanes celebren
el seu dia a Sant Adrià

L’acte es va celebrar al Parc Fluvial del Besòs. Foto: Twitter (@FAGIC1)

SOCIETAT4La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya
(FAGIC) va celebrar el Dia Internacional del Poble Gitano al
Parc Fluvial del riu Besòs, a
Sant Adrià, dilluns passat. L’acte central de la commemoració
va ser l’encesa d’espelmes i el
llançament de pètals al riu, en la
qual van participar totes les entitats i persones del poble gitano, del municipi i de Catalunya.
L’acte va comptar, a més,
amb la presència dels alcaldes de
Sant Adrià i de Badalona, Joan
Callau i Álex Pastor, respectiva-

ment, així com de diversos regidors dels ajuntaments adrianenc, badaloní i barceloní.
“Semblava que, després de la
Segona Guerra Mundial, Europa
havia expulsat de les seves fronteres l’odi al diferent. I ara veiem
amb preocupació com, a tota
Europa i a diversos països, tornen
a sonar els mateixos problemes
d’abans”, va afirmar l’alcalde de
Sant Adrià durant la seva intervenció a l’acte. Callau va recordar
que els nazis van exterminar entre mig milió i un milió de persones del poble gitano.
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Montgat | Tiana
línianord.cat

Eleccions | ERC presenta la seva llista a Montgat

11 d’abril del 2019

ERC presentarà la llista electoral per a Montgat el pròxim 12 d’abril a la
Sala Pau Casals. A l’acte, dedicat a les eleccions municipals, hi assistirà
l’alcaldessa del municipi i cap de llista d’ERC, Rosa Funtané.

Els partits de Tiana es preparen
per a les eleccions municipals
TIANA4Els partits de Tiana escalfen motors per a les pròximes
eleccions municipals del 26 de
maig. La darrera setmana ha
estat plena d’actes de les diverses
candidatures, que han presentat
els seus programes i llistes.
El partit de govern, el PSC,
va participar dimarts passat juntament amb altres formacions
locals socialistes del Barcelonès
Nord en un acte per a la igualtat
entre dones i homes, un punt
destacat del seu programa electoral. Hi van assistir diverses diputades socialistes i l’alcaldessa
de Santa Coloma de Gramenet,
Núria Parlon.
Per altra banda, Junts per Catalunya va presentar oficialment
el seu candidat, Mateu Hernández, dissabte passat, tot i que el
partit encara no ha presentat el
programa electoral.
En el cas de Junts per Tiana,
divendres passat van iniciar la
recollida d’avals per poder-se presentar a les eleccions del 26-M, al
carrer i a la seva seu del carrer Lola
Anglada. Els d’Isaac Salvatierra

Montgat prepara un Sant
Jordi musical i gastronòmic

SANT JORDI4La Festa Major
de Sant Jordi arriba a Montgat
amb les activitats tradicionals relacionades amb el món de la lectura i la cultura. Durant els pròxims dies i fins al 23 d’abril, es podrà gaudir de diversos actes al voltant de la plaça de les Mallorquines i la Riera de Sant Jordi.
Enguany tornarà el clàssic
correfoc del poble, juntament
amb altres propostes d’àmbit

gastronòmic, com el tast de faves o l’arrossada popular. També hi haurà lloc per a la música
i el cant. És el cas del 27è Concert de Sant Jordi, que es farà el
pròxim 13 d’abril a l’Església
Parroquial de Sant Joan. La Coral del CRiC de Montgat, el Cor
de Veus de la Virreina i el Cor del
Casal de Gent Gran de Montgat
seran els encarregats de dur a
terme l’espectacle musical.

S’obren les inscripcions
per a la Cursa de Montgat

JxCat va presentar Mateu Hernández com a candidat. Foto: JxCat

han de passar per aquest tràmit,
ja que són una agrupació d’electors
i no un partit polític.
ERC va iniciar la precampanya electoral amb una botifarrada
popular diumenge passat al Garden Tiana. Amb el nom de La festa de les 155 botifarres, es va presentar la llista electoral, encapçalada per Marta Martorell.

L’exdiputada de la CUP, Eulàlia Reguant, va ser l’encarregada de presentar Salvador Bosch
com a candidat dels anticapitalistes en un acte que es va celebrar
diumenge passat.
El PP encara no han fet cap
acte de presentació, tot i que ja ha
anunciat que el seu candidat serà
el regidor Diego Parra.

LLEURE4El pròxim 1 de maig se
celebrarà la Cursa de Montgat i
tothom que vulgui ja es pot inscriure per participar-hi. Hi haurà dues modalitats, la de 5 km i
la de 10 km. A més, també es farà
una cursa infantil, amb un circuit
adaptat per als més petits.
Les inscripcions estan obertes fins que s’assoleixin 1.500
inscrits. En cas que no s’arribi a
aquesta xifra, no es tancaran
fins al dia 29 d’abril.

La cursa, que enguany celebra la seva 7a edició, ja és una cita
marcada en el calendari dels
amants de les activitats esportives al poble. A més, hi haurà un
rerefons solidari a la competició,
ja que la cursa es dedica al dret
a una alimentació sana.
Des de l’organització han
obligat que els corredors duguin un xip per controlar el
temps dedicat i la distància recorreguda durant la cursa.
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Badalona | 25 medalles per al Lee Young a la Selva del Camp

Els taekwondistes de l’escola-gimnàs Lee Young de Badalona van aconseguir un total de
25 medalles en la 13a edició del 13 Torneig de l’Amistat de Pumses que es va disputar a la
Selva del Camp. Els 27 esportistes de l’entitat van penjar-se 10 ors, cinc plates i 10 bronzes.

Torna la millor Belmonte: cinc
ors al Campionat d’Espanya
» La badalonina aconsegueix dues marques mínimes per al Mundial
» La nedadora participarà en la Champions Swim Series de la FINA
Pau Arriaga
BADALONA
El Campionat d’Espanya que va
acabar ahir a Sabadell va servir
per confirmar una cosa: Mireia
Belmonte ha recuperat una molt
bona versió seva. La nedadora badalonina de l’UCAM Fuensanta
va guanyar cinc medalles d’or i va
aconseguir dues marques mínimes per al Mundial que se celebrarà a Gwangju (Corea del Sud)
entre el 12 i el 28 de juliol.
En aquesta ocasió, la Federació Espanyola va augmentar els
requisits per fer mínimes, i tots els
participants havien de fer bones
marques tant en les curses de
classificació com en la final, cosa
que ha provocat que en aquesta
cita s’hagin obtingut menys mínimes per a la cita del juliol del
que és habitual.
Belmonte, de fet, només ha

La badalonina, en un dels podis a Sabadell. Foto: RFEN

aconseguit dos bitllets per al
campionat de Gwangju, en els
800 i els 1.500 metres lliures. Les
marques obtingudes en les seves
altres tres victòries (200 estils,
200 papallona i 400 lliures) no
van ser suficients per obtenir la
plaça en la gran competició d’aquest any 2019.

Foto: Eloy Molina

La permanència
haurà d’esperar.
L’Handbol Adrianenc va perdre, dissabte passat, a la pista del cuer, el
Balonmano Santoña en un partit ajustadíssim que es va resoldre
a favor dels càntabres en l’últim
minut (26-25). Després d’aquest
resultat, l’equip de Lorenzo Rueda és dotzè amb 20 punts, els mateixos que l’Amenabar Zarautz,
dos més que l’Agustinos d’Alacant
i tres més que l’Atlético Novás i el
mateix Santoña.
Els adrianencs van arribar a

tenir una renda de quatre gols a
Cantàbria durant la primera meitat (7-11) i van marxar al descans
guanyant per 11-14, però de mica
en mica van veure com els locals
anaven retallant el seu desavantatge fins que van empatar el
matx i, en última instància, van
guanyar-lo. Àlex Guerrero, amb
sis gols, va ser el màxim anotador
del conjunt lila.
La Divisió de Plata s’atura
ara durant tres setmanes: el pròxim partit de l’Adrianenc serà el
dissabte 27 a la Verneda contra
Los Dólmenes d’Antequera.

El primer triomf a Badalona
de l’Industrias no arriba

CONFIRMADA A LA CHAMPIONS
La badalonina, a més, és un dels
noms confirmats per a la Champions Swim Series que la FINA
organitzarà entre aquest mes i
juny. La primera cita d’aquesta
competició serà a Guangzhou a finals de mes, i les altres dues seran a Budapest i Indianapolis.

El CF Badalona vol pescar
en la seva visita al Peralada

Recuperades les bones sensacions a casa
amb dues victòries seguides, el CF Badalona voldrà pescar també a domicili aquest diumenge. Els de Juanjo García visitaran, a partir de
les cinc de la tarda, el camp del
Peralada en un matx que els escapulats afronten sense pressió.
El Bada voldrà tornar a guanyar a domicili després de gairebé dos mesos sense fer-ho

L’Adrianenc perd en
un partit ajustat a Santoña

(l’últim triomf va ser el 10 de febrer, per 1-2 al camp de l’Atlético Levante).
IMPARABLES AL MUNICIPAL
El viatge a l’Alt Empordà arriba
després d’un triomf convincent
al Municipal contra un Sabadell
en hores baixes (2-0). Magallán i Natalio van ser els autors
dels gols del Bada en un matí en
el qual més de 1.100 valents van
desafiar la pluja.

Primer van ser dos
empats i ara dues
derrotes. L’Industrias Santa Coloma continua sense saber què és
guanyar un partit a l’Olímpic i,
dissabte passat, els d’Óscar Redondo van perdre contra el Levante (2-5).
El partit es va complicar en
una de les primeres accions ofensives del conjunt granota, ja que
quan només s’havien disputat
tres minuts, el visitant Cecilio va
trencar el 0-0. El capità David Álvarez i Thalles Lima van capgirar

el resultat, però els valencians
empatarien abans del descans.
La segona meitat, però, seria
un monòleg del conjunt blaugrana, que va sentenciar el matx
amb tres gols en els darrers set
minuts del matx.
PUERTA, DEL PRIMER EQUIP
Per altra banda, abans-d’ahir el
club va anunciar que Borja Puerta
signa un contracte professional
amb el primer equip. El jove
porter formarà part de la disciplina de l’Industrias durant els
pròxims quatre anys.
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Descens confirmat: l’Snatt’s
baixa a la Lliga Femenina 2
» Les liles van donar la cara contra el millor equip de la categoria
» El president Aneas va dir que lluitaran per tornar a la Liga Dia
Els comiats sempre
són dolorosos, però
el Femení Sant
Adrià pot estar orgullós de la manera
com va caure. Les liles jugaran el
curs que ve a Lliga Femenina 2
després de perdre diumenge passat contra el Perfumerías Avenida (60-63) en una tarda en la qual
l’afició va tornar a omplir el Marina Besòs per acompanyar les jugadores adrianenques. La victòria tampoc hauria servit per mantenir la categoria, ja que el Zamarat va guanyar de forma clara
a la pista del Bembibre (53-75).
Sobre el parquet, durant bona
part del partit, la diferència entre
els dos equips no va ser la que
mostra la classificació. De fet,
l’Snatt’s va ser el de les grans ocasions, un equip descarat, intens
en defensa, i que aprofitava qualsevol mínima ocasió per córrer al
contraatac. De fet, si no hagués
estat per un parcial final de les sal-

Les jugadores agraeixen el suport de l’afició. Foto: FSA

mantines, les adrianenques haurien guanyat el primer parcial. El
resultat al descans deixaria clar
que les liles volien tancar el curs
amb un triomf (34-37).
Les errades dels dos equips
van fer que el partit es tornés encara més boig, i Meighan Simmons, amb dos triples, va tornar
a donar el control del matx a les
de César Aneas. La nota més negativa del matx va ser la lesió de

Mariam Coulibaly, que va acabar
el matx amb gel al seu genoll dret.
Les visitants van imposar la seva
experiència per tancar el matx.
Després que es confirmés el
descens, Pepe Aneas va agafar el
micròfon per agrair el suport durant les dues temporades que
l’equip ha estat a l’elit del bàsquet
estatal. El president va dir que
lluitaran per tornar a la màxima
categoria com més aviat millor.

El Seagull i el Sant Gabriel
afronten la penúltima jornada

FUTBOL4Penúltim episodi de la
temporada. El Seagull i el Sant
Gabriel afronten, aquest diumenge, els darrers xocs del curs
2018-19 com a locals.
Les badalonines, que van
veure com després de perdre
contra el Zaragoza CFF fa dues
setmanes es complica, i molt, la
possibilitat de guanyar la lliga i
optar al play-off, rebran el tercer
classificat, el Barça B. El partit arrencarà a les 12 del migdia al Municipal i serà la cita més destacada d’aquesta penúltima data
del campionat. Les gavines han
de fer la feina i esperar una punxada de les aragoneses al Nou
Sardenya contra un Europa que

no es juga res més que fer un darrer regal a la seva afició.
Per la seva banda, el Sant Gabriel (que és ara mateix l’equip
més en forma de la lliga, acumulant quatre victòries en els
seus últims quatre enfrontaments) posarà el punt final a una
temporada en la qual l’equip ha
anat de menys a més contra el
Pardinyes diumenge al migdia.
Les adrianenques tenen una remota opció d’arribar a la cinquena plaça, però per això haurien de guanyar els dos partits
que falten i que el Collerense els
perdés. En la darrera jornada del
campionat, les de Cullera rebran la visita del Seagull.

‘Play-off’en marxa: els Dracs
reben la visita dels Hurricanes

Comença l’hora
de la veritat per
als Dracs en
aquesta temporada: el play-off. El
conjunt badaloní, que ha tancat
la fase regular del curs en primera
posició i guanyant tots els partits,
arrencarà la post temporada i el
camí cap a un nou títol. Els d’Óscar Calatayud rebran, diumenge
a un quart d’una del migdia, els
Zaragoza Hurricanes, el pitjor
dels vuit equips que formen part
del quadre final.
El matx, com tots els d’aquesta temporada, es jugarà al

camp de Pomar i, si els badalonins accedeixen a la semifinal, jugaran contra el vencedor de l’enfrontament de quarts entre els Rivas Osos i els Murcia Cobras.

EL JÚNIOR, FINALISTA
Els èxits del club, però, no només
són del primer equip masculí,
sinó que també arriben des de la
base. I és que el júnior jugarà,
aquest diumenge, la final de la
29a edició de la Lliga Catalana
contra els l’Hospitalet Pioners. El
partit es jugarà a Pomar a tres
quarts de tres de la tarda.

El Divina Joventut necessita
reaccionar contra el San Pablo

Recuperar sensacions i,
sobretot, retrobar-se amb
les victòries. El Divina
Seguros Joventut afronta,
aquest diumenge a les cinc de la
tarda, el matx de la 27a jornada
de l’ACB contra el San Pablo de
Burgos amb aquest doble objectiu; i és que l’equip està immers
en una espiral negativa que l’ha
fet perdre tres partits seguits
(València, Breogán i Unicaja).
Aquests mals resultats també han provocat que l’equip caigui de la quarta a la sisena posició, al mateix temps que la lluita per les posicions de play-off
s’intensifica: Penya, Manresa i
Zaragoza són sisè, setè i vuitè,
amb un balanç de 14-12, mentre

que l’Andorra, amb 13-13, i el San
Pablo i el Tenerife, amb 12-14, estaran atents a les possibles ensopegades que puguin patir.
SENSE OPCIONS A MÀLAGA
La reacció, doncs, és vital després
d’un mal partit dels de Carles Duran al Martín Carpena contra l’Unicaja de Màlaga (88-63).
El 15-7 del primer parcial va
ser una llosa que encara s’accentuaria amb un 13-5 de sortida en el segon període. La reacció verd-i-negra va donar una
mica d’emoció a la segona part,
però en els últims 10 minuts del
matx, els badalonins veurien
com la renda a favor dels locals
era impossible de remuntar.
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Ambientat en plena revolució industrial, aquest joc sobre construcció i gestió de ciutats permet una
gran varietat d’opcions. Dirigeix el poble, crea grans ciutats i combat contra nacions enemigues.

Famosos

No t’ho perdis

L’actriu i cantant Miley Cyrus ha anunciat que actuarà a
Barcelona en el festival Primavera Sound 2019, el pròxim 31 de maig. L’artista substituirà la rapera Cardi B,
baixa d’última hora, i portarà el seu estil de pop provocatiu i trencador als escenaris. Miley Cyrus va saltar a la
fama amb el seu paper protagonista a la sèrie de Dinsey Channel ‘Hannah Montana’. La imatge juvenil d’estrella per a adolescents va quedar completament esmicolada després d’acabar la sèrie. Va centrar-se en la música i va adoptar un estil polèmic i completament contrari a la imatge que havia donat al show televisiu.
Aquesta transició al món adult es va tancar definitivament a la cerimònia dels MTV Music Awards 2015, on
va donar una imatge provocativa i irreverent. Aprofitant l’impacte d’aquesta transformació, ha estat una
gran defensora dels drets LGBTI. La seva carrera musical
ha deixat grans èxits com ‘Wrecking Ball’, ‘Party in the
USA’ o ‘We can’t stop’, i continua en plena expansió.

Un castell teatral
‘El dibuix dels temps’ proposa conèixer la història de Barcelona a través d’una visita teatralitzada al Castell de Montjuïc. Del 18 al 22 d’abril es podrà gaudir d’aquesta iniciativa
que farà viatjar els espectadors a tres èpoques diferents i
vitals per entendre el desenvolupament de la ciutat comtal
i la seva situació actual. Aquesta trama teatral acompanyarà la visita guiada a la fortalesa barcelonina, un dels patrimonis històrics més importants de la capital catalana.
L’espectacle promet entretenir i fer aprendre els assistents
la història del Castell i la seva relació amb Barcelona.

Llibres

La fitxa

?

M I L E Y

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

Ser una actriu i cantant polèmica

Va començar a Disney Channel com a ‘Hannah Montana’

Anunciar que actuarà al Primavera Sound

QUÈ HA FET

Serà al festival barceloní el pròxim 31 de maig

...

A LES XARXES

Teatre

C Y R U S

Barreja d’opinions sobre l’anunci

Es critica i celebra la seva actuació al festival ‘indie’

Música

Pelis i sèries

Todo lo que sucedió con M. Huff
Javier Castillo

Señora de rojo sobre fondo gris
José Sámano

Este segundo
Alejandro Sanz i Judit Neddermann

Cementerio de animales
Kevin Kölsch i Dennis Widmyer

Miranda desapareix deixant dues copes de vi i un rastre de sang al bany de
la cabana on havia de passar un cap de
setmana amb el seu marit. Ryan Huff,
l’espòs de Miranda, haurà d’investigar
què ha passat amb la seva dona i superar les pors més primàries de l’ésser
humà. Aquesta novel·la negra atrapa el
lector fins a descobrir el desenllaç.

El reconegut actor José Sacristán protagonitza l’obra basada en el llibre homònim de Miguel Delibes. L’argument
recorre la soledat d’un pintor en plena
crisi creativa després de la mort de la
seva dona. Aquest fet el marca profundament i a l’obra recorda els moments
viscuts amb ella. Es pot veure al Teatre
Romea de Barcelona fins al 25 de maig.

La cançó Este segundo del nou disc
d’Alejandro Sanz, #ElDisco, compta
amb la col·laboració de Judit Neddermann. L’artista de Vilassar de Mar aporta la seva característica veu suau, ideal
amb l’acompanyament de guitarra
clàssica. A més, Neddermann canta en
català, mentre Sanz ho fa en castellà,
combinant ambdós idiomes a la peça.

Una família es muda a un petit poble
rodejat de boscos i natura. En una excursió, descobreixen un cementiri d’arrels indígenes americanes. Després
d’una tragèdia a la llar, el pare de família demana ajuda a un peculiar veí,
provocant que el mal s’alliberi. Basada
en la novel·la de Stephen King, la pel·lícula promet atemorir els espectadors.
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Badalona
DEMÀ 12 D’ABRIL
17:00 El crític de televisió Víctor Amela arriba
a la ciutat per presentar el seu llibre Jo hauria pogut salvar Lorca. L’acte el conduirà Álex
Pastor. / Biblioteca Canyadó i Casagemes.

El Divina Joventut vol tornar
a somriure contra el San Pablo
Diumenge 14 d’abril a les 17:00

PROPOSTES

Santa Coloma

El Teatre Sagarra, escenari d’una
obra de teatre feta per estudiants
Avui 11 d’abril a les 12:30

L’alumnat de batxillerat escènic de l’Institut Ramon Berenguer IV estrenarà
avui l’obra Shana al país de les meravelles, una adaptació del conte de
Lewis Carrol. / Teatre Sagarra.

AVUI 11 D’ABRIL
19:00 Gemma Lienas ens parlarà sobre la seva
experiència creativa i reivindicativa pels
drets de les dones en una xerrada organitzada
pel Centre Excursionista Puig Castellar i el Grup
de Dones Artemis. / Biblioteca Central.
Partit de bàsquet corresponent a la
vint-i-setena jornada de la lliga Endesa
ACB entre el Divina Seguros Joventut
de Badalona i el San Pablo de Burgos.
/ Pavelló Olímpic.

Sant Adrià

DISSABTE 13 D’ABRIL
19:00 Partit de bàsquet masculí corresponent
a la vint-i-cinquena jornada del grup C-B de
la lliga EBA entre l’OIC Penta Unió Bàsquet
Sant Adrià i l’Arenys Bàsquet Joventut. / Pavelló Ricart.

DIMECRES 17 D’ABRIL
Tarda Just abans de començar les vacances de
Setmana Santa, dimecres que ve, al Polidor
es farà una marató de partits de tennis de taula. Activitat gratuïta. / Centre de producció cultural i juvenil Polidor.

Montgat

La Sala Pau Casals acollirà
la presentació d’un llibre
Dimarts 16 d’abril a les 19:00

La montgatina Virginia Alvarado presentarà el seu darrer llibre, anomenat
La sombra visible. / Sala Pau Casals de
la Biblioteca Tirant lo Blanc.

Tiana
DISSABTE 13 D’ABRIL
19:00 Demà passat es farà la primera sessió del
taller anomenat Fotografia el teu poble, per
a majors d’edat, que coordinarà Ruido Photo. / Diferents punts del poble.

Un taller de costura
bàsica i creativa
Avui 11 d’abril a les 10:00

DEMÀ 12 D’ABRIL
19:00 The only story, de Julian Barnes, serà el
títol seleccionat per a la pròxima sessió del
Book club, el club de lectura en anglès. / Sala
Josep i Pere Santilari.

DIUMENGE 21 D’ABRIL

DISSABTE 13 D’ABRIL

11:45 Partit de futbol corresponent a la trenta-vuitena jornada de Tercera Divisió entre la
Fundació Esportiva Grama i el filial del Reus
Deportiu Club de Futbol. / Nou Municipal de
Can Peixauet.

17:00 La Coral del CRiC de Montgat, el Cor de
Veus de la Virreina i el Cor del Casal de Gent
Gran de Montgat s’encarregaran de la 27a edició del Concert de Sant Jordi. / Església Parroquial Sant Joan.

Durant bona part del dia d’avui es farà
un taller intensiu de costura bàsica i creativa per a adults. / Escola d'Adults
Timó.
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