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TRADICIÓ4Ja són aquí els dies
més divertits i esperats de l’any
a Badalona: les Festes de Maig.
Arribant a la seva 40a edició,
aquest homenatge a la cultura i
el sarau torna amb novetats i jor-
nades carregades d’activitats per
a tots els que vulguin gaudir de
Badalona. Així, fins al pròxim 2
de juny, la ciutat està completa-
ment bolcada amb la festa.

El base de la Penya, Nicolás
Laprovittola, va ser l’encarregat
de donar oficialment el tret de
sortida a les Festes del Maig
amb un emocionant pregó el
dia 3 de maig. L’argentí, que ja
és tot un emblema de l’esport ba-
daloní, representa l’esperit amb
el qual s’han de viure aquests
dies tan especials: entregant-se
al màxim en cada instant i fent
que el nom de Badalona brilli a
tot arreu. D’altra banda, els Ge-

gants també van donar la ben-
vinguda a aquesta preuada èpo-
ca de l’any el passat 4 de maig
amb la 36a Trobada de Gegants,
que va comptar amb la presèn-
cia de colles badalonines i d’al-
tres municipis, com Arboç, Te-
rrassa o Reus. 

MÚSICA I FOC
Com ja s’ha pogut veure, aques-
ta edició de les Festes de Maig
tindrà un èmfasi molt marcat en
els grans noms de l’àmbit musi-
cal estatal. És el cas d’Antonio
Orozco, que ja va demostrar la
seva qualitat vocal el passat 6 de
maig al Teatre Zorrilla. Així tam-
bé ho va fer el dia anterior en el
mateix escenari una de les grans
veus del flamenc actual, Mayte
Martín.

Amb aquest escalfament de
luxe, s’arriba al vespre de demà,

on encarà pujarà més la tempe-
ratura de Badalona amb la Cre-
mada del Dimoni, enguany de-
dicat a la contaminació de plàs-
tics al mar. Durant la Nit de Sant
Anastasi -copatró de la ciutat- es
viurà el clímax de les Festes de
Maig. Abans del piromusical,
tothom podrà participar en l’en-
cesa del foc que engolirà la bès-
tia. Així, es demanarà al públic
que obri les llanternes dels telè-
fons mòbils per apuntar direc-
tament al Dimoni. 

Maldita Nerea i Buhos seran
els encarregats de mantenir vi-
ves les brases durant tota la nit.
També hi haurà lloc per al tra-
dicional Ball del Micaco, que
farà les delícies dels apassio-
nats del pasdoble, el txa-txa-txa
o el vals. D’aquesta forma, la pla-
ça de la Plana serà l’espai ideal
per a l’Orquestra Principal de la

Bisbal. Però el nivell musical no
decaurà gens l’endemà, ja que
Chenoa i Tequila ho donaran tot
com a grans noms del cartell ar-
tístic d’enguany. 

CELEBRANT LA DIVERSITAT
Enguany les Festes de Maig es-
taran clarament marcades per la
reivindicació de la diversitat se-
xual, la igualtat de drets i el res-
pecte a totes les persones, inde-
pendentment del seu sexe, ori-
gen o identitat sexual. Així ho de-
mostra el mocador de les Festes
de Maig, amb un característic
arc-iris, símbol de la comunitat
LGBTI. 

En aquesta línia es celebrarà
una de les grans novetats de les
festes d’aquest 2019, el concert
del Dia Mundial Contra l’Ho-
mofòbia, la Bifòbia i la Transfò-
bia. Així, el pròxim 17 de maig

serà una jornada dedicada a
aquesta lluita, amb un cartell
musical de luxe per a represen-
tar-ho. Marta Sánchez, Famous
i Ruth Lorenzo seran els aban-
derats del concert. 

TRADICIÓ AMB NOVETATS
Un dels aspectes més lligats a la
identitat d’aquesta festivitat és
que combina l’estima per la cul-
tura tradicional i la voluntat d’e-
volucionar i aportar noves acti-
vitats. És el cas de l’Escape
Roomque es podrà fer al mateix
Ajuntament de Badalona. Du-
rant els pròxims 18 i 19 de maig,
el despatx de l’alcalde, el Saló de
Plens i altres espais de la Casa de
la Vila seran un escenari on cal-
drà resoldre enigmes i reptes per
poder-ne sortir. En definitiva,
propostes i activitats perquè to-
thom pugui gaudir de Badalona.

L’hora del Dimoni
» Les Festes de Maig tornen a Badalona amb un Dimoni dedicat a la contaminació marítima

» Aquesta 40a edició està marcada per la lluita contra la discriminació del col·lectiu LGBTI

La Cremada del Dimoni (dreta) i la cultura popular (esquerra) són elements centrals de les festes. Foto: Ajuntament de Badalona
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La Comissió de Festes de
Badalona critica l’Ajuntament
POLÈMICA4La Comissió de Fes-
tes de Badalona ha criticat l’A-
juntament per no comptar amb
ells a l’hora d’organitzar la ma-
joria d’actes de les Festes de
Maig. Des de l’entitat acusen l’e-
quip d’Álex Pastor de “compor-
tar-se de manera electoralista” i
d’haver decidit moltes activitats
“sense tenir en compte l’opinió de
l’entitat”. Un dels casos més clars
d’aquesta unilateralitat, assegu-
ren, és que en els concerts de l’11
de maig -considerat un dels dies
més importants- no se’ls va in-
formar de quins eren els artistes
convidats.

Segons Txell Cots, membre
de la Comissió de Festes de Ba-
dalona, han notat clarament el
canvi de govern a la ciutat. En de-
claracions a Línia Nord, Cots as-
segura que amb el consistori an-

terior hi va haver més consens a
l’hora de crear el programa de les
festes i que enguany la comuni-
cació amb l’Ajuntament ha estat
dolenta. Tanmateix, valoren po-
sitivament el canvi de pregoner,
que havia de ser Jorge Javier
Vázquez i ha passat a les mans de
Nicolás Laprovittola. Consideren
més adequat algú relacionat amb
els valors esportius que no amb
la premsa del cor. 

MANCA PRESÈNCIA FEMENINA
D’altra banda, Cots també as-
senyala que des de la Comissió
estan completament en des-
acord amb l’elecció musical d’en-
guany. “Hi ha hagut una dife-
rència molt gran entre homes i
dones pel que fa a la presència
musical i s’ha retrocedit en
aquest sentit”, conclou Cots.

PREGÓ4El jugador del Club
Joventut de Badalona, Nicolás
Laprovittola, va fer el pregó el
passat divendres 3 de maig al Te-
atre Principal de Badalona. L’ac-
te s’havia de celebrar a l’Ajunta-
ment de la ciutat, però la pluja va
provocar el canvi de plans. El
pregoner de les Festes de Maig
va fer el tradicional anunci d’inici
de les festivitats, amb el qual els
veïns de Badalona ja saben que
comença oficialment la festa. 

L’argentí va rebre una gran
ovació i va poder escoltar càntics
més propis del Pavelló Olímpic
de Badalona que d’un pregó.
Laprovittola va explicar com
s’ha adaptat a la ciutat i fins a
quin punt s’hi sent identificat,
tant amb l’equip verd-i-negre

com amb Badalona. Així La-
provittola va dir que abans d’a-
rribar al municipi passava per
un moment complicat i d’in-
certesa personal, però tot va
canviar quan va arribar aquí. El

base va afirmar que es va sentir
“estimat, valorat i respectat des
del primer dia”.  

PREGONER PER SORPRESA
En principi, el pregoner escollit
inicialment va ser el presenta-
dor de televisió badaloní Jorge
Javier Vázquez. A causa de l’ic-
tus que va patir el passat 16 de
març, el popular director de
Sálvame va haver de renunciar
a l’honor de recitar el pregó. 

Davant la malaurada situa-
ció, l’Ajuntament de la ciutat va
decidir escollir tot un símbol de

la Penya, com és Laprovittola,
per substituir J.J. Vázquez. El
jugador de bàsquet va arribar a
Badalona després d’haver pas-
sat per equips com els San An-
tonio Spurs o el Zenit de Sant
Petersburg. Amb la seva arri-
bada 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. El seu carisma
dins i fora de la pista, el lide-
ratge i el compromís amb l’e-
quip li han valgut per ser el pre-
goner de les Festes de Maig.

El base de la Penya, Nicolás Laprovittola, fent el pregó. Foto: Ajuntament

Nicolás Laprovittola, pregoner
al Teatre Principal per la pluja

Laprovittola va afirmar
sentir-se “estimat,
valorat i respectat 
des del primer dia”
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CREMADA4Badalona arriba al
punt àlgid de les Festes de Maig,
la Cremada del Dimoni. Demà,
durant la Nit de Sant Anastasi,
s’encendrà l’obra, situada al pas-
seig marítim, i que enguany
tracta el tema de la contamina-
ció dels plàstics al mar. El dis-
seny de la il·lustradora Anasta-
sia Druzhininskaya mostra un
diable fet d’objectes de plàstic
utilitzats massivament de forma
quotidiana en la nostra societat.
Ampolles, canyes i diversos en-
vasos conformen la criatura. A
més, ‘El Dimoni del Mar’ -tal
com s’ha titulat la creació- està
sobre una petxina que sura sobre
una onada marina.

L’obra va ser escollida en la
21a edició de ‘Crema’l tu!’, el con-
curs on es van presentar 60 pro-

postes per al Dimoni. El disseny
de l’artista russa va ser el ven-
cedor en un certamen que en-
guany no s’ha obert a votació ciu-
tadana, a diferència del 2018. Un

jurat format per persones i en-
titats relacionades amb el món
de la cultura local van ser els en-
carregats de decidir el dimoni
guanyador.

AQUEST COP, SENSE POLÈMICA
Es tracta, doncs, d’una al·legoria
al respecte pel medi marí, el re-
ciclatge i la voluntat d’acabar
amb el llançament de residus
plàstics al mar. Tal com passa
des de l’any 2006, la construcció
del dimoni ha anat a càrrec de
Ramon de los Heros, dibuixant
i artista plàstic badaloní. 

Així, el dimoni d’aquesta
edició s’allunya completament
de la polèmica política genera-
da l’any passat, quan els bada-
lonins van escollir un dimoni de-
dicat als presos polítics catalans
i que va generar crítiques contra
el disseny. 

L’alcalde de Badalona, Álex
Pastor, ja va comentar en la
presentació del dimoni que “es
tracta d’un Dimoni inclusiu,
que tothom se’l pugui fer seu,
que pugui ser un tema de con-
versa a les escoles sense defugir
de la crítica social”.

El Dimoni ja espera a la sorra per ser cremat. Foto: Eduardo Corria/Línia Nord

Tot a punt per cremar el Dimoni
de la contaminació marítima

TRADICIÓ4Avui és l’últim dia
per plantar els dimoniets als
peus del Dimoni gran al passeig
marítim de Badalona, que en-
guany és una al·legoria de la
contaminació dels plàstics al
mar. Aquestes petites maque-
tes de dimonis que els nens i
nenes poden deixar a la vora
del diable gros han format un
cercle al voltant de la figura
principal, tal com acostuma a
repetir-se cada any. Es tracta
d’una de les tradicions més
arrelades de les Festes de Maig,
ja que es combina la imagina-
ció a l’hora de crear les figures
dels dimonis en miniatura amb
la voluntat de traslladar l’es-
perit de la cultura badalonina
als més petits. 

Així doncs, els dimoniets
es cremaran durant la nit de
demà, Vigília de Sant Anastasi
i clímax de les Festes de Maig.
Per tant, el ‘Dimoni del Mar’ i
els seus acompanyants més
menuts formaran part del ma-
teix foc que els consumirà con-
juntament. D’altra banda, i
com també és tradició en
aquest context, els més petits
de Badalona també poden dei-
xar el seu xumet a la zona per-
què es cremi. Tradicions molt
badalonines.

Els dimoniets
també estan
llestos per cremar

El Dimoni a
l’Escola porta la
tradició als nens

EDUCACIÓ4La Festa ‘El Di-
moni a l’Escola’ se celebra avui,
amb el corresponent lliura-
ment de premis per als millors
dimoniets de la vila. També hi
ha lloc per a l’animació musical,
a càrrec de La Xiula, amb l’es-
pectacle ‘Donem-li una volta al
cos’. D’aquesta forma es vol
fomentar la tradició de la Cre-
mada del Dimoni entre la po-
blació jove de la ciutat, i que així
es mantingui viva entre les fu-
tures generacions de badalo-
nins.

D’altra banda, les setmanes
anteriors s’havien exposat les
creacions dels infants partici-
pants. Del 25 d’abril al 7 de
maig, els alumnes dels centres
d’educació primària i especial
de Badalona van poder mostrar
la seva traça a l’hora de repre-
sentar el dimoni en miniatura. 

El disseny mostra un
Dimoni fet de plàstics
per criticar la
contaminació al mar
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La Nit del Mono es postposa
per la forta pluja

CULTURA POPULAR4La Co-
missió de Festes de Badalona,
entitat organitzadora de la Nit
del Mono, va decidir que, a
causa de la previsió de fortes
pluges per al dia 3 de maig, fi-
nalment celebrarà l’acte el
pròxim 17 de maig. Es tracta
d’una de les activitats més re-
lacionades amb la cultura po-
pular de les Festes de Maig,
però les condicions meteoro-

lògiques van evitar que es ce-
lebrés en la data prevista.

Així, es va postposar l’es-
deveniment, que començarà a
l’emblemàtica Fàbrica d’Anís
del Mono de Badalona, tot
un símbol de la ciutat. Amb
una cercavila nocturna, mú-
sica i balls tradicionals, la
Nit promet recórrer els ca-
rrers badalonins amb sorpre-
ses per als participants. 

Marta Sánchez actuarà al
concert contra l’homofòbia

DIVERSITAT4Badalona cele-
brarà el Dia Mundial Contra
l’Homofòbia, la Bifòbia i la
Transfòbia el pròxim 17 de
maig amb un concert a la pla-
ça del Centenari farcit de grans
noms. L’encapçalarà Marta
Sánchez, diva musical dels anys
80 i 90 que va triomfar amb el
grup Olé Olé i en solitari. 

També hi serà Ruth Lo-
renzo, participant a Eurovi-
sió 2014 i una de les grans veus
de l’escena musical estatal. Hi
presentarà el seu nou treball,
Loveaholic. Famous, guanya-
dor d’Operación Triunfo 2018,
actuarà amb la seva música in-
fluenciada pel gòspel. L’ob-

jectiu de l’espectacle és rei-
vindicar el respecte per les
persones pertanyents al
col·lectiu LGBTI i visibilitzar-
ne la lluita en favor de la igual-
tat de drets. Això és el que es
vol destacar enguany amb les
Festes de Maig, tal com també
demostra el mocador d’aques-
ta edició, format pels colors de
l’arc de Sant Martí, símbol del
col·lectiu LGBTI. 

D’altra banda, al concert
també hi haurà lloc per a altres
estils musicals. És el cas de la
música electrònica, que vindrà
de la mà de Brian Cross i Javi
Reina, dos dels DJ més reco-
neguts internacionalment.   

MÚSICA4Chenoa serà el plat
fort de les Festes de Maig a Ba-
dalona, on actuarà el pròxim 11
de maig. La cantant presenta-
rà el tour ‘A mi manera’ al pas-
seig marítim de la ciutat, i co-
mençarà l’actuació a les 22.30h.
L’artista argentina va saltar a la
fama a principis dels 2000 amb
el programa musical ‘Operación
Triunfo’. Després de la seva
participació en el concurs de ta-
lents, va publicar un àlbum
amb el seu mateix nom com a
títol, i des de llavors ha acon-
seguit diversos discos d’or i de
platí amb els que ha demostrat
ser un dels grans noms de la
música pop hispana de l’ac-
tualitat.

A mitjanit serà el torn dels
argentins Tequila, que s’aco-
miadaran de Badalona amb la
seva gira final anomenada

‘Adiós Tequila!’. Alejo Stivel i
Ariel Rot tocaran cançons de
l’àlbum homònim i, per des-

comptat, recordaran els seus
grans èxits que els van dur a la
fama durant els anys vuitanta.
Hits com ‘Salta’ o ‘Dime que me
quieres’ faran les delícies dels
seguidors que ja els van gaudir
anys enrere. 

BALLANT SENSE EL DIMONI
Demà, després de la Cremada
del Dimoni, Maldita Nerea i Bu-
hos actuaran al passeig marítim
de Badalona. Els primers por-
taran el seu pop-rock i presen-
taran ‘Bailarina’, el seu nou
disc. Aquest treball està enfocat

en la figura de la dona i hi pren
el protagonisme. El grup mur-
cià, liderat per Jorge Ruiz Flo-
res, és un dels referents de la
música a l’estat. 

D’altra banda, també arri-
baran Buhos amb la caracte-
rística barreja de rock català
amb altres gèneres que els ha
fet habituals dels festivals arreu
dels Països Catalans. Els de
Calafell també presenten nou
treball, ‘La gran vida’, amb el
qual volen continuar encapça-
lant les llistes d’artistes més
exitosos de Catalunya.

Chenoa actuarà l’11 de maig al passeig marítim. Foto: Arxiu

Chenoa i Buhos, convidats 
de luxe de les Festes de Maig

Maldita Nerea i Buhos
actuaran després de la
Cremada del Dimoni 
al passeig marítim
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DIJOUS 9 DE MAIG
10 h, a la Rambla

XXIV FESTA
EL DIMONI A L’ESCOLA
Festa adreçada als infants dels centres
d’educació primària i d’educació especial
de la ciutat. És una tradició molt arrelada
entre els nens i nenes.

9, 10 i 11 de maig
Sota l’autopista C-31
(des de l’avinguda Maresme fins al carrer de Juan Valera)

RUTA 90
Aquest projecte té l’objectiu de potenciar
i fer visibile els grafits i altres tècniques
murals, la il·lustració i l’art de carrer.

DIJOUS 9 DE MAIG
10 h, a la Rambla

XXIV FESTA
EL DIMONI A L’ESCOLA

DIVENDRES 10 DE MAIG 
18 h, a la plaça de la Plana

BALL DE FESTA MAJOR PER
A GENT GRAN
ORQUESTRA LA PRINCIPAL
DE LA BISBAL

NIT DE SANT ANASTASI
19 h, a l'església de Santa Maria
REPIC DE CAMPANES
DE VIGILIA

19.30 h, a la plaça de la Vila
BALL A PLAÇA
SEGUICI DE LA CIUTAT
ACTE SACRAMENTAL
BALL DE L’ÀLIGA

22 h, a la platja dels Pescadors
PIROMUSICAL
CREMADA DEL DIMONI
IL·LUMINEM LA RAMBLA

23.15 h, a la plaça de la Plana
BALL DEL MICACO
ORQUESTRA LA PRINCIPAL
DE LA BISBAL

23.15 h, al passeig Marítim
CONCERT DE FESTES
MALDITA NEREA

01 h, al passeig Marítim
CONCERT DE FESTES
BUHOS

Buhos

Maldita
Nerea

LA PRINCIPAL
DE LA BISBAL
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DISSABTE 11 DE MAIG 
FESTIVITAT DE SANT
ANASTASI
8 h, pels carrers dels barris del Centre i
Dalt de la Vila
MATINADES

10 h
REPIC SOLEMNE
DE CAMPANES

Després del repic de Campanes
ANADA A L’OFICI

11.55 h
REPIC DE CAMPANES.
TOC DE MISSA

12 h, a l’Església de Santa Maria
OFICI SOLEMNE

14.30 h, a la plaça de la Plana
DINAR POPULAR

16 h a la plaça de la Plana
ACTUACIÓ DE
BADALONA BATEC

16.30 h, a la plaça de la Plana
ACTUACIÓ INFANTIL
Jaume Barri

18 h, a l’Església de Santa Maria
BAIXADA DEL SANT
18.30 h, al carrer de Sant Anastasi
BALL DEL BARÓ
DE MALDÀ

PASSADA DE
SANT ANASTASI

19 h, a la plaça de la Vila
BALLADA DE SARDANES
Amb la Cobla Marinada

21 h, a l’Església de Santa Maria
CANT DELS GOIGS

21.30 h, al passeig Marítim
CONCERT DE FESTES
NICOMAC

22.30 h, al passeig Marítim
CONCERT DE FESTES
CHENOA

24 h, al passeig Marítim
CONCERT DE FESTES
TEQUILA

Chenoa

Jaume 
Barri



línianord.cat9 de maig del 2019Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

13 | 



| 14

Festes de Maig · Badalonalínianord.cat 9 de maig del 2019

DIUMENGE 12 DE MAIG 
XXI DIADA
CASTELLERA
8 h, pels carrers del barri del Centre
MATINADES
CASTELLERES
I després, a la cruïlla del carrer de
Mar i la Rambla
CERCAVILA

11.30 h
PRESENTACIÓ
DEL CASTELLER
O CASTELLERA HONORÍFIC/A

12 h, a la plaça de la Vila
DIADA
CASTELLERA

17.45 h, a la plaça de Joaquim Font i
Cussó
FALDILLES ENLAIRE
Ballada de gegants

19 h, a la plaça de La Plana
CONCERT
GOSPEL SENTITS

DIVENDRES 17 DE MAIG 

19 h, a la plaça de la Plana
MOSTRA DE DANSA

Gospel
Sentits

Diada
Castellera
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DIVENDRES 17 DE MAIG 
Dia Internacional
LGTBIQfòbia

18.30 h, a la sala d’exposicions el Refugi, 
Presentació del Llibre Construccions identitàries. 
19.00 h Work in progress a càrrec de la seva
autora, Mar C. Llop. Col.loqui-xerrada i inau-
guració de l’exposició fotogràfica.

20 h, a la plaça del Centenari
POPSTAR BY BRIAN
CROSS LGTBI EDITION

CONCERT
Brian Cross
Javi Reina
Marta Sánchez
Famous
Ruth Lorenzo
Oriol Torres

DISSABTE 18 DE MAIG 

CERCABÈSTIA 2019

11.30 h, a la plaça de la Vila
ON SÓN
ELS DRAGOLINS?

17.30 h, a la plaça de la Vila
XXI CORREFOC INFANTIL

18.30 h, a la Rambla
THE GIT AND JALIS

21 h, a la plaça de la Plana
BANDA SIMFÒNICA 
DE BADALONA
UNA NIT DE PEL·LÍCULA!

22 h, a la plaça de la Vila
XXXVII CORREFOC

23.30 h, a la platja dels Pescadors
CONCERT DE 
CAL TXIRINGU
FanFarra
Bossonaya

De 19 a 01 h, al Museu de Badalona
LA NIT DELS MUSEUS

lgtbi
Correfoc
Infantil
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DISSABTE 18 i DIUMENGE 19

Dissabte 18, tarda i nit, i diumenge 19, tot
el dia, al parc de l’Escorxador
FESTA DE LAS MIGAS

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h, 
a la plaça de la Vila
ESCAPE ROOM

DIUMENGE 19 DE MAIG

Durant tot el dia, al carrer del Temple
XXXIX FIRA DE L’ARROP

Durant tot el dia, a la plaça 
de Pau Casals
VIII MOSTRA VILA D’ARTS

10 h, a la plaça Josep Tarradellas
MOBILITAT SEGURA =
BADALONA SEGURA

18 h, a la plaça de la Plana
XLII FESTIVAL
DE JOTES

18 h, a la plaça de la Vila
MAIG EN DANSA

19 h, a la plaça de l’Assemblea 
de Catalunya
BALLADA DE SARDANES

20 h, a la platja dels Pescadors
FESTA A BAIX A MAR

21 h, al pavelló de la Plana
CONCURS SÀPIENS CHASCAR

Migas

Vila
D’Arts

dansa

Escape
Room

Baix
Mar
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Diumenge 26 de maig, de 10 a 14 h, 
al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús
FESTA DEL DIBUIX

31 DE MAIG I 1 I 2 DE JUNY, A LA 
PLAÇA DE POMPEU FABRA
HAPPY FOOD TRUCKS
Divendres 31 de maig (de 17 a 01 h)
19 a 22 h DJ Chimi Hendrixx (deep-house)
22.30 a 00.30 h Concert karaoke en directe
amb De Mortimers

Dissabte 1 de juny (d’11 a 01 h)
13.30 a 14.30 h Espectacle familiar: Tubs del
món amb Xavi Lozano.
18.30 a 19.30 h Concurs de picants a càrrec
del xef Miquel Sala del restaurant Sant Miquel
de Granollers 
20 a 21.30 h Concert amb Simbiosi (reggae-
fusió), guanyadors del Maresmusic 2018
22.30 a 00.30 h Concert amb Happy Food
Trucks Band (versions)

Diumenge 2 de juny (d’11 a 23 h)
13.30 a 14.30 h Espectacle familiar Ouh Yeah!
amb Dr. Fever.
20 a 21.30 h Concert amb Jordi Belza 
(versions)
22 a 23 h DJ Susi

DIUMENGE 2 DE JUNY

9.15 h, a la Rambla
XXXIX CURSA POPULAR
CIUTAT DE BADALONA
LA CURSA DEL DIMONI!

INFORMACIÓ 

Servei d’Atenció
Ciutadana
Plaça de l’Assemblea 
de Catalunya, 9-12
planta baixa (edifici El Viver)
T 934 832 920

www.badalona.cat
www.festesdemaig.cat

facebook.com/festesdemaig
twitter.comfestesdemaig
instagram.com/festesdemaig
facebook.com/culturaBDN
twitter.com/culturaBDN
pinterest.com/culturabdn
youtube.com/ajbadalonacultura

Oficina de Turisme de Badalona
Carrer de Francesc Layret, 78-82
T. 934 832 990

Dibuix

Cursa

i
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La Junta Electoral Cen-
tral ha asumido ahora

el papel de mamporrero
contra el independentismo, saltándo-
se la Constitución y las leyes. No se dan
cuenta de que están destruyendo el ré-
gimen de elecciones libres. Para hun-
dir a Puigdemont hunden todo el sis-
tema democrático.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No le pidan más nada.
Relájense. Paguen una

entrada para verlo o
prendan la televisión y mírenlo. Dis-
fruten a Messi. Disfrútenlo como dis-
frutaron a Mohamed Ali, a Ayrton Sen-
na, a Jordan, a Federer, a Tiger Woods,
a Diego, y a los pocos extraterrestres
que visitaron nuestra tierra...

@arevalo_martin

Durante meses y me-
ses las derechas logra-

ron instalar un imagina-
rio según el cual los catalanes estaban
divididos por la mitad en cuestiones
como la inmersión, el 155, TV3 o la con-
vivencia. Entre los tres partidos han ob-
tenido 7 de 48 diputados. Ese es el ta-
maño real de la farsa.

Atenció on treu vots a
Catalunya això de Vox.

Aquests són tres dels mu-
nicipis amb més percentatge de vo-
tants d'extrema dreta: Sant Climent
Sescebes (base militar),14,6%; Talarn
(acadèmia militar), 12,7%; Sant An-
dreu de la Barca (seu de la Coman-
dància de la Guàrdia Civil), 6%.

@sergipicazo@apuente@jpurias

La lupa

Encara que estem en plena ressaca post-
electoral, ja tothom fa càbales sobre els
possibles resultats de les pròximes con-
teses electorals que se celebraran el dia
26 de maig.

És cert que no són extrapolables ni
comparables els resultats electorals de les
eleccions generals o autonòmiques als
d’unes locals.

A Badalona, ja sabem que els resul-
tats són diferents segons quin tipus d’e-
leccions es tracti.

A les generals, els socialistes sempre
han obtingut bons resultats i s’han  situ-
at en primera posició, excepte en les ce-
lebrades el 2016, que van ser
guanyades per En Comú Po-
dem. 

No passa el mateix amb
les autonòmiques i encara
menys amb les municipals.

El que sí és cert és que les
esquerres sempre guanyen a
les dretes, siguin eleccions locals, auto-
nòmiques o generals.

Per tant, no deixa de ser una anomalia
que en una ciutat on sempre la suma de
les esquerres és més gran que la suma de
les dretes, hagi governat un partit com el
PP liderat per Garcia Albiol.

Els resultats de les eleccions generals
del passat diumenge, 28 d’abril, han
donat una clara victòria als socialistes, a
Espanya i a Badalona.

A Badalona, si sumen els resultats ob-
tinguts pels partits d’esquerres, obtenim
més de 76.000 vots, un 65,26% dels vo-
tants, mentre que les dretes només sumen

28.000, un 23,89%. Deixem a banda els
resultats de Junts per Catalunya, l’expe-
riment de Puigdemont, que han acon-
seguit 6.576 vots, un 5,61%. És evident
que necessiten fer una reflexió i aclarir cap
a on volen anar.

Si bé, com deiem, aquests resultats no
són extrapolables, no és menys cert que
marquen tendència i ens fan pensar que
a Badalona les esquerres guanyaran les
properes eleccions municipals.

Els candidats del PSC, En Comú Po-
dem o ERC tenen la possibilitat de ser els
qui ocupin la cadira de l’alcaldia, si bé el
millor situat és el candidat del PSC, que

té una clara avantatge sobre la candida-
ta d’ERC i la d’En Comú Podem.

També hem de tenir present que la
cap de llista d’ERC és de Guanyem, el que
per uns és bo i per molts altres dolent, ja
que només servirà per donar ales al
candidat del PP, Garcia Albiol.

El candidat millor situat de les dretes
és sense cap dubte el líder del PP, Garcia
Albiol, encara que amagui les sigles del
seu partit. El desconegut candidat de l’ul-
tradreta podria tenir representació, se-
gons els resultats d’aquestes generals, la
qual cosa rebaixaria les expectatives
d’Albiol i beneficiaria a les esquerres.  

Siguin els que siguin els resultats, el
que ningú qüestiona és que les esquerres,
totes les esquerres, podran governar al
nostre Ajuntament.

Però, a Badalona el que sembla més
raonable sempre es troba amb un però.

Si els resultats donen el mateix nom-
bre de regidors al PSC que a ERC, enca-
ra que els regidors d’En Comú Podem vul-
guin donar suport al PSC, si no hi acord,
ens podríem trobar amb la paradoxa que
a la segona volta, la dreta obtingués l’al-
caldia al ser la candidatura més votada,
la qual cosa també està en dubte per la
presència de VOX.

Hi ha qui té clar que això
no succeirà però, a Badalona,
som diferents i qualsevol
cosa pot passar. Possible-
ment, la millor manera de so-
lucionar-ho sigui que les es-
querres respectin la llista
més votada i proclamin com

alcalde el cap d’aquesta llista.
Segur que hi ha diferències entre les

esquerres, només faltaria, però també són
moltes les coincidències. I el que Bada-
lona necessita és un govern fort d’es-
querres que prioritzi les polítiques socials
i acabi amb els dèficits crònics de la nos-
tra ciutat.

La ciutadania volem respostes a les
nostres demandes. Cal acabar amb els dè-
ficits estructurals de la nostra ciutat,
evitar les confrontacions identitàries o d’o-
rigen alimentades pel candidat del PP i
demostrar que a Badalona apostem per
la cohesió social i la convivència.

El que ningú qüestiona és que les 
esquerres, totes les esquerres, podran 

governar al nostre Ajuntament.

per Pedro Jesús Fernández

La llista més votada
Els semàfors

Aj. de Badalona
Ja són tres els camps de futbol on s’ha de-
tectat presència de legionel·la l’últim mes:
Pomar, Lloreda i Pere Gol. L’Ajuntament
ha hagut d’actuar d’urgència davant d’u-
na situació provocada per la manca de

manteniment des de fa molts anys. 
pàgina 32

La Sansi
L’entitat va impulsar una nova edició (la
quarta) de la Cursa per l’ELA diumenge
passat a Sant Adrià. L’esport i la solida-
ritat, recaptant fons per investigar l’es-
clerosi, van aconseguir que més d’un

miler d’atletes es posessin les bambes. 
pàgina 40

Ciutats Lectores
El projecte Ciutats Lectores, organitzat
per l’entitat iEARN-Pangea, promou la
literatura a través de les noves tecnolo-
gies entre els alumnes de secundària.

Les cinc escoles participants realitzaran
la seva trobada presencial avui a Tiana. 

pàgina 38
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El PSC guanya i el PP cau a la 
cinquena posició a Badalona el 28-A1

2
Victòria clara del PSC a Sant 
Adrià de Besòs el 28-A

El PSC recupera la primera 
posició a Santa Coloma el 28-A

ERC s’imposa a Tiana 
a les eleccions del 28-A

ERC guanya per cinc punts 
el PSC a Montgat aquest 28-A

El + llegit línianord.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@SiegfriedVXnt: Tornaré al carrer el dia
que fem com els armilles grogues. Si és
per a cantar el Virolai, Imagine o una altra
cançó hippie, ja em quedo a casa, al sofà.

@zuvielzirkus: El post-procés que vivim
és l’etapa històrica de Catalunya que serà
recordada exclusivament com una eterna
discussió entre tuitaires a sou de partits.

#ProcésEncallat

@norcoreano: La derecha no gobernaría
ni con la suma de PP, Cs, VOX, 13TV, La
Casa De Alba, Manos Limpias, Cersei Lan-
nister, la COPE y Jara y Sedal.

#LaDretaDerrotada #ArmillesGrogues

Safata d’entrada

Parlo del judici als presos polítics
catalans. Una vegada han desfi-
lat multitud de membres de po-
licies i guàrdies civils com a tes-
timonis de l'acusació, amb un
mateix relat -fins i tot amb les
mateixes expressions basades en
les nostres mirades d'odi- i sense
que la defensa pugui contrastar
de forma immediata dit relat
amb els vídeos, crec que és sum-
mament important destacar que
algun d'aquests testimonis han
manifestat, obligatòriament, que
en el seu historial figuren acusa-
cions de tortura. En algun cas
amb resultat de mort, si bé van
ser amnistiats o absolts (un d'ells
per dos membres del mateix tri-
bunal d'aquesta causa). Tota
persona, i més un servidor públic
que ostenta legalment l'ús de la
força, si arriba a extrems tan ra-
dicals com el de torturar, pre-
senta una peculiar escala de va-
lors i, psicològicament, certes
irregularitats. I encara sent am-
nistiats o absolts, aquest tipus
d'antecedents hauria d'incapaci-
tar-los per seguir realitzant fun-
cions en aquesta àrea de servei i,
conseqüentment, inhabilitar-los
com a testimonis de càrrec, si es
vol seguir dins dels paràmetres
morals i ètics.

Judici irregular
per Amadeo Palliser

Qui ha guanyat les eleccions?
per Jordi Lleal 

Sempre, després d’unes elec-
cions, siguin del caire que si-
guin, surten els capitostos dels
partits i justifiquen els resultats
obtinguts en clau positiva, da-
vant dels seus seguidors i els
mitjans informatius. Uns es
justifiquen perquè les enques-
tes els donaven uns resultats
pitjors, altres esmenten l’abs-
tenció dels que no han anat a
votar com si fossin dels seus,
qui diu que en presentar-se
més partits ha estat la causa la
fragmentació dels vots i baixar
les expectatives. En fi, mil i una
excuses per acabar fent càba-
les amb qui es pot negociar,
quan cap partit disposa de la
majoria absoluta al Congrés i
al Senat. Pedro Sánchez ha
estat el candidat del partit més
votat, però ara per assolir la
majoria absoluta haurà de ne-
gociar amb altres partits. Amb
Ciutadans? Ho té magre des-
prés de la campanya tan dura

de l’Albert Rivera, si vol man-
tenir una certa credibilitat amb
fer una política social allunya-
da de la dreta neoliberal. Però
encara ho té més pelut si vol
negociar amb els altres partits
com són Podemos, els inde-
pendentistes, els nacionalistes
bascos i altres grups que estan
“tacats” pels seus ascendents
republicans en contra de la
monarquia o no ser espanyo-
listes de soca-rel. Es pot dir que
ha guanyat les eleccions qui pot
formar govern, amb més o
menys àmplia majoria, per os-
tentar el poder, i així governar,
proposar i votar positivament
les lleis que els convingui. El PP
n’és el perdedor. En Mariano
Rajoy i la Soraya Sáenz de
Santamaria encara deuen riu-
re ara. Kaput! 

A Catalunya ha guanyat
Esquerra Republicana, servirà
per a alguna cosa al Congrés de
diputats?

Les millors
perles

Iker Casillas pateix un infart de miocardi. El porter del Porto i exca-
pità del Reial Madrid va començar a trobar-se malament durant
un entrenament amb l’equip portuguès. Casillas va ser ingressat a

un hospital de la ciutat lusitana, on se li va diagnosticar l’infart. Fonts
del conjunt blanc-i-blau dubten que pugui tornar a jugar a futbol.

Woodstock 50 no se celebrarà. El festival que havia
d’homenatjar el mític concert de 1969 finalment s’ha
cancel·lat. L’empresa dedicada a finançar-lo ha comu-

nicat que no creuen que “la producció del festival pugui ser ex-
ecutada amb la dignitat de la marca Woodstock”.

Polèmica pel vídeo del lluitador d’arts marcials mixtes, Khabib
Nurmagomedov, on apareix pegant un petit ós encadenat.
El púgil ha estat criticat durament a les xarxes socials per les

imatges. El rus ja va ser blanc de les crítiques després de dir que
les dones havien de “ser lluitadores a casa” i no pas al ring.

AÀreu, un petit poble de Lleida, ningú vol ser alcalde. El
municipi, on aproximadament viuen 100 habitants, arri-
ba a les eleccions municipals sense cap candidat per di-

rigir-lo. La mort del darrer alcalde de la vila, Jordi Escolà, va
deixar una vacant que sembla que no s’omplirà el 26-M.

Un gos mor defensant un nen de 4 anys d’un porc senglar. Els
fets van passar a Sant Vicenç dels Horts, quan la família del
menor estava passejant pel municipi. El porc senglar va

aparèixer sobtadament i es va dirigir al nen. Davant la situació, els
pares van agafar-lo i el gos va morir en llençar-se contra l’animal.

per Alex Suárez
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Eleccions generals 28-A

El PSC es va imposar al Barcelo-
nès Nord en les eleccions generals
del 28 d’abril. 63.715 votants del
territori, el 30,98% del total, van
donar el seu suport als socialistes
el 28-A. Una xifra que està més de
deu punts per sobre del segon
partit més votat, En Comú Po-
dem, que va rebre un 18,96% dels
vots (39.101 en total) al Barcelo-
nès Nord.

ERC es va quedar més de cinc
mil vots per darrere dels comuns,
amb un suport del 16,13% del to-
tal (33.279 vots). Les esquerres
confirmen el seu domini al Barce-
lonès Nord i sumen més del 65%
de tots els vots del territori. L’úni-
ca candidatura de dretes que va su-
perar el 10% va ser Ciutadans (Cs),
amb el 13% dels vots del territori.

El PP es va quedar amb només
el 6% dels vots, poc més d’un punt
per sobre de Junts per Catalunya
(JxCat), que va obtenir el 4,75%.
Vox, que finalment va aconseguir
un diputat a Catalunya, va rebre el
4% dels vots al Barcelonès Nord. 

La pujada de la participació va
ser clau per definir els resultats:
més del 75% a Badalona i Santa
Coloma, prop del 70% a Sant
Adrià i amb xifres superiors al
80% a Montgat i Tiana. 

EL PP CAU A BADALONA
A Badalona va sorprendre, so-
bretot, la caiguda en picat que va
patir el PP de l’exalcalde Xavier
García Albiol, el qual va passar de
més del 16% dels vots a les gene-

rals del 2016 a només un 6%
aquest 28-A. 

Però els populars no van ser els
únics que van perdre vots. Els co-
muns, que van guanyar el 2016
amb un 28% dels vots, van baixar
deu punts i es van quedar a més de
deu mil vots per sota del PSC. 

Els socialistes de l’alcalde
Álex Pastor van rebre més de
trenta mil vots (un 28% del total),
uns resultats molt favorables que

intentaran repetir a les pròxi-
mes eleccions municipals.

ERC es va quedar a la tercera
posició (17%), Cs a la quarta (13%)
i Junts per Catalunya (JxCat) a la
sisena, amb un 5% dels vots.

SANTA COLOMA, FEU SOCIALISTA
Els socialistes van arrasar a Santa
Coloma de Gramenet amb un 37%
dels vots, 17 punts per sobre de la se-
gona candidatura més votada, En
Comú Podem (20%). El municipi
governat per Núria Parlon torna a
posicionar-se clarament a favor del
PSC, un panorama que es podria re-
petir a les eleccions municipals.

Cs es va quedar a la tercera po-
sició (15%), ERC a la quarta (10%)
i el PP al cinquè lloc (5%).

VOX, MÉS DEL 5% A SANT ADRIÀ
A Sant Adrià l’única sorpresa va ser
l’entrada amb força de Vox, que va

aconseguir un 5,23% dels vots,
molt a prop del PP (5,87%) i dos
punts més que JxCat (3%).

El PSC va guanyar clarament
amb gairebé un 32% dels vots,
més de deu punts per sobre d’En
Comú Podem (18%), més o
menys els mateixos punts que van
perdre respecte a les generals
del 2016 (29%), quan van quedar
primers al municipi.

Cs finalment es va quedar a la
tercera posició (15%), només 56
vots per sobre d’ERC (14%).

ERC VENÇ EL PSC A MONTGAT
ERC i PSC van disputar-se els vots
a Montgat. Finalment van ser els
republicans els que es van imposar
amb un 26% del total, cinc punts
per sobre dels socialistes (21%). En
Comú Podem, en canvi, va caure
més de deu punts al municipi i va
rebre el suport només del 19,74%
dels montgatins i montgatines,
quan a les darreres generals va ser
el partit més votat amb un 30%.

Uns resultats que serveixen
molt de sondeig per a les eleccions
municipals del 26-M, ja que van
votar més d’un 80% dels veïns i
veïnes, 12 punts més respecte
dels comicis del 2016.

85% DE PARTICIPACIÓ A TIANA
A Tiana la participació va ser en-
cara més contundent: un 84,88%.
Tot i que el PSC va tenir més vots
que el 2016 (va passar del 9% al
15,80%), va quedar molt enrere
d’ERC, que va rebre la confiança
del 34% dels votants, més del do-
ble dels vots que va tenir la sego-
na força al poble, JxCat (15,84%).
En Comú Podem va quedar quart
amb el 13% dels vots.

Tenyits de vermell
» El PSC guanya a Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià el 28-A; ERC s’imposa a Montgat i Tiana

» Les esquerres sumen el 65% dels vots al Barcelonès Nord en unes eleccions molt participades

El PSC va aconseguir el 31% dels vots al Barcelonès Nord el 28-A. Infografia: Línia Nord

BADALONA4El PSC va obte-
nir uns molt bons resultats a
Badalona a les eleccions gene-
rals i es va consolidar com a pri-
mera força a pràcticament tots
els barris. Una excepció, però,
va ser el barri del Centre, on els
socialistes només van obtenir
un 11,70% dels vots, la seva pit-
jor xifra a la ciutat.

Les forces independentis-
tes es van imposar clarament
al Centre. ERC va obtenir un
36% dels vots al barri, una xi-
fra molt propera al seu millor
resultat, que va ser del 37,50%
a Casagemes. JxCat va arribar
fins al 21,60% al Centre, un re-
sultat molt superior al de la
resta de barris, en alguns dels
quals la candidatura no va
superar ni tan sols l’1% dels
vots (1,13% a Pomar i 1,24% a
la Pau, per exemple).

De fet, els dos barris on hi
va haver una participació més
elevada (84% al Centre i Ca-
sagemes) és on els partits in-
dependentistes van aconse-
guir els seus millors resultats
i on el PSC va treure les seves
pitjors xifres (12% al Centre i
14% a Casagemes).

Els socialistes, però, van
aconseguir algunes de les seves
millors xifres als barris més po-
blats: Sant Mori de Llefià, 36%;
Sant Antoni de Llefià, 35% i
Puigfred-Montigalà, 32%. Tot
i això, el millor resultat del

PSC va ser, sens dubte, a Sant
Roc-La Mora, on els socialistes
van estar molt a prop del 39%,
vint punts per sobre de la se-
gona força més votada al barri,
En Comú Podem (ECP).

CANVI D’HEGEMONIES
Els comuns només van poder
competir amb el PSC a Bona-
vista, on van aconseguir el seu
millor resultat: un 24%. Però
fins i tot en aquest barri van que-
dar dos punts per darrere dels
socialistes. Una situació molt
sorprenent si es té en compte
que el 2016 ECP es va imposar
a pràcticament tots els barris
amb més del 30% dels vots.

Però la batacada més gran
se la va endur el PP, que no va
superar el 9% dels vots a cap ba-
rri, quan el 2016 va ser la ter-
cera força més votada. El millor
resultat dels populars, un
8,96%,  va ser a Sant Mori de
Llefià, un barri on Cs va supe-
rar el 15% dels vots, consoli-
dant-se com la primera opció
de la dreta a Badalona, sobre-
tot a La Pau, amb un 17%. 

El PSC també guanya als barris 
més poblats de Badalona

Els comuns, que van
guanyar a Badalona el
2016, no van superar
el 25% aquest any

31%
dels votants del
Barcelonès Nord van
apostar pel PSC 
aquest 28-A

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD
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Álex Pastor
Alcalde de Badalona i candidat del PSC a l’alcaldia

“Albiol farà el que calgui 
per tornar a enganyar la gent”

El PSC va treure un molt bon
resultat a Badalona el 28
d’abril. Confia que aquesta

victòria a les generals pugui re-
flectir-se en un augment de vots
per a vostè a les municipals?
Jo el que vull és convèncer tots els
34.000 veïns i veïnes que van aga-
far la papereta socialista el 28 d’a-
bril perquè tornin a confiar en el
PSC el 26 de maig a Badalona.

Aquell diumenge a la nit, des-
prés de la victòria del PSOE, la
militància va cridar “con Rivera
no!” davant la seu del partit a
Madrid. Creu que Pedro Sánchez
farà cas als militants?
El que farà Pedro Sánchez serà
presentar-se com a candidat a la
presidència del govern. Són la
resta els que han de dir si el volen
o no. Ciutadans tenia un objectiu:
que les tres dretes sumessin per
governar. Qui no s’ha mogut de la
centralitat i la moderació ha sigut
el PSOE.

Aquell crit semblava un veto di-
recte a la dreta per part dels mi-

litants. En el seu cas i de cara al
26-M, “con Albiol no!” o en l’àm-
bit municipal els pactes amb la
dreta estan permesos?
Hem deixat clar que amb Albiol no.
Sabater i Albiol són el mateix, els
extrems que es confronten i divi-
deixen la ciutat. Nosaltres sortirem
a guanyar. El pacte el volem tenir
amb els veïns i veïnes.

Tot apunta que el Ple quedarà
fragmentat i, guanyi qui guanyi,
haurà d’entendre’s amb altres par-
tits per formar govern. Després de
tot el que ha passat, estaria dispo-
sat a pactar amb Guanyem, ERC i
els comuns per formar un govern
d’esquerres?
Creiem que estem en posició de
guanyar aquestes eleccions. Cal
saber si la resta de candidats vota-
ran Álex Pastor com a alcalde.

Sabater va afirmar durant l’en-
trevista amb Línia Nord que ella
no té “ressentiment personal”
amb vostè. Es veu governant
conjuntament amb Sabater?
Parlaré amb tots els grups munici-
pals, siguin d’esquerres o de dretes,
perquè és la meva responsabilitat.
Ara bé... Amb qui pactaré i amb qui
no... No ho sé. Espero no haver de
pactar amb ningú.

Tan bé creu que li aniran les elec-
cions?
Evidentment no hi haurà majories
absolutes. Però hem demostrat
que es pot governar en solitari i
amb 4 regidors hem fet moltes
coses. Imaginin-se què faríem amb
un govern de vuit o nou regidors.

Sabater també va dir que “el PSC
ha de decidir en quin bàndol
està” i que “té una crisi d’identi-
tat molt gran”. Té raó?
Qui té una “crisi d’identitat” és Do-
lors Sabater, que no sabem quina
papereta va agafar el 28-A ni sabem
a qui va donar suport. Nosaltres
tenim molt clar què som i qui de-
fensem: els veïns i veïnes.

Vostè sempre reivindica el cen-
tre i més d’un cop ha dit que creu

que és bo poder pactar tant amb
la dreta com amb l’esquerra. Ho
segueix mantenint?
El que reivindico és la centralitat, no
el centre. Evidentment ens sentim
més còmodes amb gent d’esquer-
res, però no amb gent independen-
tista. La pregunta que s’ha de fer al
senyor Albiol i a la senyora Sabater
és si ells estan disposats a votar un
candidat socialista perquè l’altre ex-
trem no surti. O acabaran fent pinça
els dos perquè no sigui jo l’alcalde?

Vostè què creu?
No ho sé... Aquesta és la pregunta
que han de respondre ells, no jo.

Albiol diu que no té cap dubte
que vostès tornaran a pactar amb
les esquerres. S’equivoca?
El gener jo no tenia cap dubte que
ell s’avergonyia del seu partit i re-
centment hem descobert que s’a-
vergonyeix dels seus companys i
que farà el que faci falta per enga-
nyar un altre cop la gent. Nosaltres
on estem més còmodes és amb
les polítiques d’esquerres i pro-
gressistes. Hi ha partits, com En
Comú Podem, amb qui podríem
parlar. És clar que sí. Però això no
és el mateix que el que representa
Dolors Sabater. Dolors Sabater re-
presenta independència.

Creu que ha valgut la pena la
moció de censura? En què ha mi-
llorat la ciutat?
Ha millorat en neteja, que era una
de les grans demandes d’aquesta
ciutat, tot i que queda molta feina
per fer. Pel que fa al manteniment,
hem posat brigades d’actuació im-
mediata, als barris, per poder arre-
glar tot el que està malmès. Teníem
una ciutat totalment abandonada
i, evidentment, aquests seran dos
dels pilars de cara al nou mandat.
Jo crec que tot això s’ha millorat,
però encara queda molt per fer. 

Tant Albiol com Sabater diuen
que el que buscava el PSC amb la
moció de censura era que vostè
pogués tenir més projecció pú-
blica de cara a les municipals. Te-
nint en compte que la Junta
Electoral ha hagut d’advertir el
seu govern diverses vegades per
fer propaganda institucional,
sembla que no estan del tot
equivocats. 
Això no hi té res a veure. La moció de
censura es va fer perquè la ciutat no
funcionava amb l’anterior govern.
Per altra banda, sempre acatem les
decisions de la Junta Electoral. Quan
ens han dit que no podíem fer al-
guna cosa hem retirat el material o
hem fet el que ens han indicat.4

A. Nadeu / A. Magaña
Fotografia: L. Surribas

“El pròxim
mandat l’escola
Ventós Mir i la
Badalona Port
estaran fetes”
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– Estaria disposat a pactar amb
Guanyem, ERC i els comuns per
formar un govern d’esquerres?

– Creiem que podem guanyar 
les eleccions. Cal saber si la resta
em votaran com a alcalde.

– Sabater no té “ressentiment
personal” amb vostè. Es veu
governant amb ella?

– Parlaré amb tothom, siguin
d’esquerres o de dretes. Però
espero no haver de pactar amb
ningú. Es pot governar en solitari.

3Cal que la Junta Electoral els
ho hagi de dir per no barrejar
partit i Ajuntament? 
Tots els partits polítics fem aques-
tes denúncies a la Junta Electoral.

Es controlen entre tots, vol dir.
És clar. El que passa és que pública-
ment a alguns els interessa dir que
nosaltres hem traspassat aquesta
línia, però quan es traspassa in-
conscientment el que fem és es-
menar-ho. 

Una cosa se li ha de reconèixer:
amb només quatre regidors va
aconseguir aprovar un pressu-
post amb cap vot en contra. S’ho
esperava?
Sí. M’ho esperava i desitjava que fos
així. Al final t’ho has de creure. 

Com s’ho va fer perquè els par-
tits que precisament vostè va fer
fora de l’alcaldia acabessin vo-
tant a favor del pressupost?
La clau va ser ERC, que van ser els
primers a dir que hi votarien a favor.
Això, segurament, va fer que ICV-
EUiA s’ho repensés. I, al final, Gua-
nyem no volia fer pinça amb el PP i
per això també va votar-hi a favor.

Un dels punts importants del
pressupost era la contractació de
24 treballadors socials a través
dels convenis amb la Generali-
tat. S’han contractat ja?
Tenim els tràmits fets per contra-
ctar-los. Els serveis socials estan
totalment col·lapsats. Tenen bons
professionals, però no donen l’a-
bast. És un tema estructural que
no ve d’ara. Els mateixos sindicats
reclamen que hi hagi una moder-
nització de l’estructura.

No han caducat ja els convenis?
Hi ha una part que no. 

Hi ha una part que sí?
Sí, però no és la dels treballadors.

Un dels problemes que provo-
quen la saturació dels serveis so-
cials és la situació de l’habitatge.
Què s’ha fet amb els 8 milions
d’euros que estaven reservats
per ampliar el parc públic?
Estem treballant amb prop d’una
vintena d’habitatges negociats
amb la Sareb i la Generalitat, a tra-
vés de la taula d’emergència social.
És una situació complexa perquè
no tenim parc públic d’habitatge.
Aquest dèficit es va veure amb el
tràgic accident que vam viure el 5
de gener a Sant Roc.

Sabater critica que quan va pas-
sar aquell incendi no hi havia
pisos d’emergència disponibles
perquè el seu govern els havia
adjudicat a altres persones.
El primer que hauria de fer Dolors

Sabater és saber quantes persones
vam reallotjar, perquè en dos pisos
no hi cabien. Més que criticar, com
fan els altres partits, seria bo que
braç a braç aprovéssim propostes
per revertir aquestes deficiències.

A Badalona hi ha uns dos desno-
naments cada dia. Què proposa
per solucionar aquest problema
de cara al pròxim mandat?
Nosaltres apostem tant per cons-
truir com per comprar pisos. El
problema és que no tenim la com-
petència. Hem impulsat ajudes al
lloguer per a joves, perquè volem
que es puguin quedar a la ciutat.
Segur que podem fer més, però
des d’altres serveis que tenim. 

Un altre repte del pròxim mandat
són les construccions pendents
d’escoles. A banda de pressionar
la Generalitat, què més es pot fer
per agilitzar-les?
En aquest cas sí que podem fer
més i ho estem fent. Vam dir a la
Generalitat que si ells no podien fer
les escoles, ja ens n’encarregaríem
nosaltres. És el que estem fent i que
no ha fet cap govern anterior.

Parla de Ventós Mir.
De Ventós Mir i de Badalona Port. 

En el cas de Badalona Port també?
S’estan fent convenis per a aques-
tes dues escoles. El tema de les es-
coles és importantíssim. S’hi ha de
fer una gran inversió. I si la Genera-
litat no pot fer-ho, l’Ajuntament ha
de fer un pas endavant i fer-ho ell.
Tenim calderes que tenen quaranta
anys, aules que haurien d’estar en
millors condicions, problemes d’ac-
cessibilitat... 

I com estan aquests convenis?
Com es farà el finançament?
Ells tenen la partida reservada, però
nosaltres estem firmant el conveni.
El que garantim als pares i mares és
que el pròxim mandat tindran la
seva escola.  

Encara que aquests terrenys es-
tiguin contaminats?
No és veritat. En el cas d’una part
s’està mirant a veure quin tipus de
contaminació hi ha. En l’altra hi ha un
problema amb una canonada de 60
centímetres que es pot anul·lar per-

fectament i, per tant, s’hi pot cons-
truir. 

Una de les primeres decisions
que va prendre quan va arribar a
l’alcaldia va ser reorganitzar la
Guàrdia Urbana, el quart canvi
en 10 anys. Era necessari?
Aquest model comporta més efec-
tius, una jerarquia dotada de gent
preparada i més recursos i mitjans
per a la Guàrdia Urbana. No estem
fent front només a les prejubila-
cions, perquè aquestes són prop
de trenta i estem parlant d’una
oposició de 70 places, la més gran
de tota la història democràtica. Sa-
bater deia a Línia Nord que havia
comprat GPS... D’acord, està bé,
però això no és cap mèrit! El mèrit
és demanar a la Generalitat poder
instal·lar càmeres semafòriques i als
uniformes dels guàrdies urbans per
poder donar un millor servei. 

Quan estaran disponibles aques-
tes càmeres?
Vam demanar les càmeres al gener.
Ja tenim autoritzades les dels uni-
formes de la Guàrdia Urbana. I de
les altres estem fent el tràmit. 

Una de les raons que el van por-
tar a presentar la moció de cen-
sura era la suposada “paràlisi” de
l’Ajuntament. Però la sensació
des de fora continua sent que la
maquinària municipal no fun-
ciona del tot bé. Fa un moment
vostè parlava d’un problema es-
tructural.
Hi ha hagut un problema de desídia,
de desinterès per part dels polítics
en els darrers anys. Evidentment,
s’ha de modernitzar l’estructura de
l’Ajuntament. Ens falten efectius. Ens
van fer molt mal els anys de crisi per-
què no podíem contractar personal. 

Sabater va parlar a Línia Nordde
clientelisme.
Això no ho comparteixo. El que s’ha
de fer amb els treballadors és mo-
tivar-los, no dir-los que estan aquí
per endollisme. Ella ha tingut tres
anys com a alcaldessa per demos-
trar qui està endollat i qui no.

Sabater proposa un pacte de
consens per definir el model de
ciutat a llarg termini per fer front
als problemes estructurals de
l’Ajuntament. Ho veu factible?
Els alcaldes que hem tingut han
estat poc temps a l’Ajuntament, i així
és difícil fer un projecte a mitjà i llarg
termini. Nosaltres tenim les priori-
tats clares: instal·lacions municipals i
equipaments esportius i educatius.

Quina serà la seva primera deci-
sió si revalida l’alcaldia?
Parlar amb tots els grups municipals
per intentar marcar aquestes priori-
tats i posar al dia les instal·lacions.<

“Estem fent les
oposicions a la
Guàrdia Urbana
més grans de la
història recent”

“Qui té una crisi d’identitat és 
Sabater: a qui va votar el 28-A?”
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EQUIPAMENTS4Tercer cas de
legionel·la als equipaments es-
portius de Badalona en només
dues setmanes. L’Ajuntament
va anunciar dimarts que les ins-
tal·lacions d’aigua sanitària del
camp de futbol Pere Gol es tan-
carien temporalment per la pre-
sència d’aquest bacteri. El mateix
havia passat ja als camps de
Lloreda i de Pomar, dies abans.

Des del govern municipal ja
han començat a prendre mesu-
res. L’alcalde, Álex Pastor, va as-
segurar que l’actual model de
gestió del manteniment de les
instal·lacions esportives, en fun-
cionament des de fa molts anys,
“no ha reportat el nivell de qua-
litat” que exigeix la ciutat.

Per aquest motiu, l’alcalde va
comunicar a l’Ens de Gestió Ur-
banística (Engestur) que la vo-
luntat del govern és que sigui
l’empresa municipal “qui s’enca-
rregui de dur a terme aquest man-
teniment de les instal·lacions”.

De moment, a Lloreda s’està
portant a terme ja el procés de des-
infecció, mentre que a Pomar s’ha
procedit a canviar la caldera i l’a-
cumulador d’aigua calenta, abans
de fer la desinfecció. Al camp de
Pere Gol, en canvi, s’aplicaran
mesures pal·liatives per fer una
desinfecció de xoc. L’Ajuntament
ja ha avisat que instal·laran mò-
duls de dutxes provisionals a
aquests camps.

L’exalcalde i regidor del PP,
Xavier García Albiol, va titllar d’i-
nadmissible la presència de le-

gionel·la als equipaments es-
portius i va afirmar que és una
mostra de “la deixadesa del go-
vern local en el manteniment
d’instal·lacions”. 

La tinenta d’alcaldia, Teresa
González, va aclarir a Badalona
Comunicació que “no hi ha cap
brot amb persones afectades” i va
subratllar que el concurs de pre-
venció i detecció de la legionel·la
es troba en licitació des del se-
tembre, però “un recurs especial
de contractació el va aturar legal-
ment fins fa una setmana”.

El camp de Pere Gol, un dels afectats per legionel·la. Foto: Twitter (@Jordi_Ferron)

Tercer cas de legionel·la en dues
setmanes als camps de futbol

» Les instal·lacions d’aigua de Pomar, Lloreda i Pere Gol s’han tancat
» Pastor demana a Engestur que s’encarregui del manteniment

Nou pas endavant per al nou
edifici de Badalona Capaç

PLE4El Ple va aprovar per una-
nimitat fa una setmana la modi-
ficació del Pla General Metropo-
lità (PGM) que permetrà tirar en-
davant el conveni entre l’Ajun-
tament, l’Incasol i la Fundació Ba-
dalona Capaç per a la construc-
ció del seu nou centre.

Aquests canvis al PGM afec-
ten concretament els àmbits de
l’avinguda Marquès Mont-roig,
que amplia l’edificabilitat en
10.000 metres quadrats destinats
íntegrament a habitatge protegit
i zona verda, i de la carretera de
Pomar, on es construiran les no-

ves instal·lacions de la fundació
i un equipament de titularitat pú-
blica en una part de la parcel·la. 

MOCIÓ PEL MUSEU DEL CÒMIC
A la darrera sessió del mandat,
que es va celebrar el 30 d’abril
passat, es va aprovar també una
moció, presentada pel PSC i
Guanyem, per recuperar el pro-
jecte d’ubicació del Museu del Cò-
mic a la CACI de Badalona. El Ple
va aprovar per unanimitat tam-
bé una moció a favor de no uti-
litzar missatges racistes ni xenò-
fobs durant la campanya.

Badalona En Comú Podem
defineix el seu programa

POLÍTICA4Badalona En Comú
Podem va celebrar dissabte pas-
sat les jornades per debatre les
propostes polítiques que con-
formen el seu programa electo-
ral. Els objectius de la formació
els han distribuit en quatre grans
blocs: justícia i inclusió, habi-
tatge, democràcia i prosperitat i
sostenibilitat.

Entre les mesures destacades
d’aquest programa proposen
augmentar en un 100% el pres-
supost de cultura, la creació d’u-
na xarxa de mobilitat adequada
per als més joves (amb subven-

cions o descomptes) i la creació
d’espais públics “on la gent se
senti integrada”.

ESCALES MECÀNIQUES A LA PAU
La candidata dels comuns, Aïda
Llauradó, va explicar dimarts
passat que volen fer la segona
fase de les escales mecàniques
del barri de La Pau i executar-ne
la primera fase, que es troba pen-
dent, el pròxim mandat. Llau-
radó va assenyalar que al mateix
temps s’hauria de fer un con-
tracte de manteniment per ga-
rantir-ne el bon funcionament.

Llum verda a les obres 
de l’Institut La Riera

EDUCACIÓ4La Generalitat ha
aprovat el pressupost de 6 mi-
lions d’euros per a la reforma i
ampliació de l’Institut la Riera de
Badalona. L’adequació com a
Institut de l’antiga escola Lola
Anglada permetrà ampliar l’o-
ferta d’ESO fins a tres línies i
dues línies de batxillerat.

El Departament d’Educació
ha informat, també, que destina-
ran 6,7 milions d’euros a les obres
del nou Institut Ventura Gassol i

ha inclòs les escoles Ventós Mir i
Badalona Port dins el llistat de
properes construccions. 

EXIGEIXEN MÉS LÍNIES D’ESO
Les AMPA de La Riera i Lola An-
glada han presentat un escrit con-
junt en el qual demanen a la Ge-
neralitat que s’obri la tercera línia
d’ESO el curs vinent i no més en-
davant, com planteja Educació. Les
famílies asseguren que hi ha “una
allau de sol·licituds” a la zona.

Política | Un pulmó verd entre Morera i Bufalà
La coalició de Guanyem Badalona en Comú i ERC aposta per crear un nou Parc

Urbà a Can Bada el pròxim mandat. El projecte connectaria el Torrent de la Font
i el Turó de l’Enric, un fet que reforçaria la biodiversitat, segons la candidatura.
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GASTRONOMIA4Els restau-
rants colomencs es vesteixen de
gala per a la quarta edició del ci-
cle gastronòmic Santa Coloma
deGusta. Un total de 37 restau-
radors i restauradores de la ciu-
tat participen en aquesta ini-
ciativa, que va començar l’1 de
maig i s’allargarà fins al 31 de
maig, en la qual s’oferiran menús
i tapes singulars, amb els seus
respectius maridatges, creats
específicament per a l’ocasió.

L’activitat està organitzada
per l’Ajuntament, Aura Segu-
ros, Gramenet Turisme, el Cam-
pus d’Alimentació i l’Agrupació
de Comerç i Indústria (ACI).
Des de l’Ajuntament assenyalen
que el cicle vol esdevenir un re-
ferent gastronòmic no només
del municipi, sinó també de l’à-
rea metropolitana.

La iniciativa creix un any
més i incorpora nou establi-
ments que s’han afegit per pri-
mera vegada a la mostra. A més,

com a novetat aquest any hi
participaran també quatre locals
de la ciutat especialitzats en re-
bosteria, que oferiran diversos
postres creats per a l’ocasió.

ACTIVITATS PARAL·LELES
El deGusta inclou, a més, una sè-
rie d’activitats paral·leles gra-
tuïtes, com la novena edició

d’Embriagats de Lletra, una lec-
tura poètica amb vins i caves que
se celebrarà el 14 de maig a la Lli-
breria Carrer Major.

A més, continuarà també el
Curs d’iniciació al tast de vins i
caves que va començar el 6 de
maig i continuarà amb dues
sessions més, el 13 i 20 de maig
a la seu de l’ACI.

La mostra gastronòmica finalitza el 31 de maig. Foto: Ajuntament

El cicle Santa Coloma deGusta
arriba a la quarta edició 

» La mostra gastronòmica de la ciutat aplegarà 37 restaurants i bars
» Els establiments ofereixen menús i tapes creats per a l’ocasió

Cs es veu com “l’alternativa 
al govern socialista”

POLÍTICA4El candidat de Ciu-
tadans (Cs) a Santa Coloma, Di-
mas Gragera, va assegurar que
s’han guanyat “el dret a ser l’al-
ternativa al govern socialista”
gràcies a la feina feta aquest
mandat. Així ho va expressar
diumenge passat en l’acte oficial
de presentació de la candidatu-
ra, que va comptar amb la pre-
sència del portaveu de Cs al
Parlament, Carlos Carrizosa.

Gragera va destacar durant
la seva intervenció que la seva
llista “representa la societat ci-
vil de Santa Coloma” i està in-

tegrada per “advocats, comer-
ciants, autònoms, estudiants,
esportistes, jubilats i líders del
moviment veïnal”.

El cap de llista de Cs va ex-
plicar que entre els eixos del seu
programa hi ha l’augment de la
plantilla de la Policia Local, la cre-
ació d’habitatge social en règim
de lloguer per a majors i joves i la
creació d’una regidoria de Políti-
ques Digitals, entre altres.

Carrizosa va lloar el treball de
Cs a la ciutat i es va mostrar con-
vençut que “el canvi a Santa Co-
loma està més a prop que mai”.

Desarticulen una banda que
robava cotxes per vendre’ls

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van desarticular fa una
setmana una organització cri-
minal d’abast internacional de-
dicada al tràfic il·lícit de vehicles.
Els investigats són veïns de San-
ta Coloma de Gramenet, Ripollet
i Barcelona i eren els encarregats
de la sostracció i manipulació
dels cotxes robats.

Els Mossos van detenir qua-
tre dels investigats el 30 d’abril
i hi ha una cinquena persona ci-
tada com a investigada. El sisè
integrant de la banda, el qual és
veí de Santa Coloma, té vigent

una ordre internacional de de-
tenció, ja que va marxar del seu
domicili dies abans de l’operatiu.

L’organització criminal ro-
bava els vehicles a Catalunya per
enviar-los a altres punts de l’Es-
tat i a diferents països del nord
d’Àfrica i del centre d’Europa per
vendre’ls. Segons els Mossos
d’Esquadra haurien robat, com
a mínim, vint vehicles.

El grup comptava amb tres
membres amb residència fora
d’Espanya, que s’encarregaven
de transportar fora de l’Estat els
vehicles robats.

El candidat del PP demana
més policies locals i Mossos

POLÍTICA4El candidat del PP a
Santa Coloma de Gramenet, Da-
vid Zambrana, va denunciar di-
vendres passat “la inseguretat
que es viu als carrers” del mu-
nicipi i demana “augmentar la
plantilla de la Policia Local”. El
regidor popular va exigir també
una dotació dels Mossos d’Es-
quadra per reforçar la seguretat.

Zambrana va assenyalar que
“els casos d’agressió i de violèn-
cia no deixen d’augmentar” a la

ciutat i que “cada setmana sur-
ten a la llum notícies que corro-
boren el greu problema d’inse-
guretat que pateixen els veïns i
que l’alcaldessa, Núria Parlon, no
sap solucionar”. 

Com a símptoma d’aquesta
suposada inseguretat, Zambra-
na destaca les ocupacions. “Hem
d’acabar amb els ocupes. Si de
nosaltres depèn, us garanteixo
que no quedarà ni un sol ocupa
a la ciutat”, va prometre.

Urbanisme | El futur de Can Zam, a debat
La Plataforma per a la Conservació de la Serra Marina organitza avui a Can Siste-
ré un debat sobre el futur del Parc Can Zam. En l’acte participaran representants

polítics que es presenten a les eleccions municipals del 26-M a Santa Coloma.
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URBANISME4La Plataforma per
la conservació de les Tres Xe-
meneies posa deures als candi-
dats i candidates de Sant Adrià.
L’entitat ha presentat aquesta
setmana un document on deta-
lla les línies bàsiques que haurien
d’orientar la transformació de
l’espai de l’antiga tèrmica, el
qual ha enviat a tots els partits
que es presenten a les eleccions
municipals del 26-M.

La plataforma considera que
el Pla Director Urbanístic (PDU)
que està elaborant el Departa-
ment de Territori de la Generali-
tat suposa la transformació de les
Tres Xemeneies en un “nou barri
amb una excessiva edificabilitat i
sense cap proposta de reutilitza-
ció de l’antiga central elèctrica”.

Per aquest motiu, l’entitat ha
decidit presentar el seu propi
model per al Front Litoral, el
qual considera que hauria d’o-
rientar les accions que es portin a
terme a partir de la pròxima le-

gislatura, sigui qui sigui el guan-
yador de les eleccions municipals.

Entre les principals propostes
que fa la plataforma hi ha les no-
ves activitats que hauria d’acollir
l’edifici de l’antiga central elèc-
trica: un centre d’interpretació de
la industrialització del litoral,
des del Poblenou fins a Montgat,
i un centre d’activitats de recer-
ca preferentment relacionats
amb l’energia i l’aigua.

Al document subratllen la im-
portància també de la conservació
i potenciació de les instal·lacions
esportives existents, l’ampliació del
Parc del Litoral per compensar el
“dèficit de zones verdes de quali-
tat que hi ha” a la regió metropo-
litana, la recuperació de les plat-
ges i un passeig marítim ben con-
nectat. Segons l’entitat, aquestes
actuacions garantirien la conser-
vació de les Tres Xemeneies.

La Plataforma vol una transformació més enllà d’un “nou barri” Foto: Endesa

La Plataforma presenta el seu
model per a les Tres Xemeneies
» Volen que l’antiga central aculli un centre d’interpretació i recerca 

» Demanen als candidats a l’alcaldia que apliquin el seu model

ERC reivindica la feina feta i
demana “més força” a la ciutat

POLÍTICA4ERC reivindica la
seva feina com a oposició per de-
manar més vots a Sant Adrià. Els
republicans van presentar diu-
menge passat la seva llista per a
les municipals i van demanar
“més força, més vots, més regi-
dors, per superar la feina feta i
fer-ne encara més”, com va
apuntar el regidor Antoni Vélez.

El partit va destacar que, tot
i tenir només dos dels vint-i-un
regidors del Ple, ha presentat
més de cent mocions aquest
mandat. Per aquest motiu, el cap
de llista d’ERC, Rubèn Arenas,

va assegurar que són els únics
capaços de fer que Sant Adrià
“sigui una ciutat on les coses es
facin ben fetes i amb un govern
que posi el ciutadà al centre de
la política”.

L’exdiputat d’ERC al Con-
grès, Joan Tardà, va donar su-
port als candidats republicans al
municipi i es va mostrar confiat
que el partit aconseguirà uns
molt bons resultats el pròxim 26
de maig. “Els republicans guan-
yarem, perquè ¿qui pot estar
en contra que els solucionem els
problemes?”, es va preguntar.

JxCat presenta una llista
renovada per a les municipals
POLÍTICA4Junts per Catalunya
va presentar fa una setmana la
seva candidatura per a les elec-
cions municipals a Sant Adrià.
Una llista electoral completa-
ment renovada, encapçalada per
Joel López i amb Àngel Gil i
Jess Córdon com a números
dos i tres respectivament. L’ac-
tual regidor del PDeCAT, Xavier
Soley, tanca la llista.

L’agrupació destaca que es
tracta d’una candidatura “basada
en valors republicans” i “amb l’ob-
jectiu de transformar amb em-
penta i il·lusió una ciutat en parà-

lisi”. Segons JxCat, aquesta darrera
legislatura ha estat marcada “per
la desídia, on s’han imposat els in-
teressos partidistes de la majoria
dels blocs municipals”, i per aquest
motiu aposta per “canviar “dinà-
miques instaurades des de fa ja
massa temps al consistori”.

Des de JxCat consideren que
al municipi hi ha equipaments i
recursos “infrautilitzats” i, per
tant, apostaran per “ser imagi-
natius per treure el màxim ren-
diment” dels actius de la ciutat
i “oferir tot el suport a qui està
emprenent a Sant Adrià”.

Reclamen una normativa per
a les Escoles d’Oportunitats

EDUCACIÓ4Els municipis que
acullen Escoles de Segona Opor-
tunitat a la regió metropolitana
de Barcelona, entre ells Sant
Adrià de Besòs, reclamen al de-
partament d’Educació una nor-
mativa que permeti acreditar
els estudis. 

A més d’aquesta reclamació,
els consistoris de les sis localitats
metropolitanes (Barcelona, Cor-
nellà, Sant Boi, El Prat, L’Hospi-
talet i Sant Adrià) van acordar di-

lluns passat crear un marc esta-
ble de treball entre ells.

L’acord entre els diferents
municipis preveu treballar com
un espai de reivindicació de les ad-
ministracions locals en l’àmbit de
les noves oportunitats educatives,
explorar fórmules de treball es-
table des de l’àmbit tècnic per in-
tercanviar coneixements i bones
pràctiques i teixir aliances des dels
diferents consistoris a favor de l’e-
quitat, entre altres objectius.

Cultura | Recorregut fotogràfic per l’Índia
L’Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià inaugura avui l’exposició Índia, dels fotò-
grafs catalans Albert Viñas, Josep Ponsa, Luis Leandro i Miquel Viñas. Les imat-

ges recullen escenes dels carrers de les regions de Rajasthan, Agra i Benarés.
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Montgat en Comú Podem
oficialitza la seva candidatura
POLÍTICA4Montgat en Comú
Podem va presentar la seva llis-
ta per a les eleccions municipals
el 2 de maig passat a la sala Pau
Casals de la Biblioteca Tirant lo
Blanc. La candidatura es pre-
senta com “una agrupació polí-
tica formada per militants
d’EUiA Montgat, Podem Mont-
gat i veïnes independents”.

Des de Montgat en Comú dei-
xen clar que ICV va marxar vo-

luntàriament d’aquesta llista i
que “en cap moment es va vetar
ningú”, si no que “únicament no
es va acceptar atorgar els pri-
mers dos llocs de la candidatura a
les actuals regidores d’ICV”.

L’agrupació assegura que ha
complert totes les directrius que
des de Catalunya En Comú es
marcaven i que pretenen ser “una
candidatura oberta, participativa
i transparent en totes les formes”.

Junts per Tiana presenta 400
mesures per al pròxim mandat
POLÍTICA4Junts per Tiana ha
presentat aquesta setmana el
seu programa per a les elec-
cions municipals, el qual incor-
pora 400 mesures per aconse-
guir els 60 objectius que vol
complir la pròxima legislatura,
en el cas que formi part del prò-
xim govern de Tiana.

El programa es basa en quatre
eixos bàsics: poble viu, poble edu-
cador, poble verd i bonic i un po-
ble amb més serveis públics de

qualitat. A més, l’agrupació d’e-
lectors estableix també 18 priori-
tats per al poble, com l’ampliació
de l’institut, la creació d’una oficina
local d’habitatge i l’impuls d’un pla
d’accessibilitat municipal.

JUNTS PER CATALUNYA
Qui encara no ha presentat el seu
programa és Junts per Catalunya,
però ho farà aquest diumenge
amb la intervenció de l’exdiputa-
da al Congrés, Míriam Nogueras.

CULTURA4Tiana es converteix
avui en la capital de les Ciutats
Lectores, un projecte de l’ONG
iEARN-Pangea que busca pro-
moure la lectura entre els alum-
nes de secundària. La Sala Al-
béniz acull avui la trobada pre-
sencial de la quarta edició d’a-
questa iniciativa, en la qual par-
ticipen alumnes de l’Institut de
Tiana, l’Institut El Pedró de l’Es-
cala, el Col·legi Pompeu Fabra de
Salt, el Col·legi Sant Andreu i
l’Escola Betúlia de Badalona.

El coordinador del projecte,
Albert Correa, explica a Línia
Nordque els estudiants d’aquests
cinc centres treballen plegats des
del gener, a través d’una sèrie
d’activitats en línia relacionades
amb la literatura. “Cada escola
presenta les seves lectures de
classe als altres a través d’enigmes
i, a mesura que els resolen, guan-
yen punts”, assenyala Correa.

Durant la trobada presencial
que se celebra avui a Tiana, els
alumnes es dividiran en grups i
competiran en un recorregut li-
terari pel municipi durant el

qual també hauran de resoldre
enigmes. Els primers a trobar to-
tes les respostes rebran un re-
coneixement.

Abans d’aquesta activitat,
però, els estudiants gaudiran d’u-
na conferència amb l’escriptora
Margarida Aritzea. La jornada es
clourà amb el lliurament dels
diplomes que acrediten als cen-

tres guanyadors dels enigmes
que s’han realitzat durant el curs.

Correa destaca que l’objectiu,
a més de promoure la literatura,
és treballar la inclusió de la tec-
nologia en el món educatiu, ja que,
a banda d’aquesta trobada pun-
tual, tota la interacció dels alum-
nes amb les activitats del projec-
te es fa a través de la pàgina web. 

Imatge de la darrera edició del projecte. Foto: Twitter (@ciutatslectores)

Tiana acull la trobada 
de les Ciutats Lectores

Política | Som de Montgat reuneix més de 140 persones
La candidatura de l’exregidor socialista, Raül Abad, va reunir més de 

140 persones al seu acte oficial de presentació, el qual es va celebrar aquest
dimarts passat a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc.
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L’Olímpic acollirà dos partidassos
en menys de 96 hores. I és que
entre demà i diumenge, el Divi-
na Seguros Joventut de Carles
Duran es jugarà bona part de les
seves opcions d’entrar al play-off
i ho farà amb el petit avantatge de
comptar amb el sisè home: l’afi-
ció verd-i-negra.

Avui mateix, de fet, els bada-
lonins afrontaran el matx de la
trenta-unena jornada de la fase
regular de l’ACB contra un UCAM
de Múrcia que s’està jugant la per-
manència a la categoria (ara ma-
teix, de fet, el conjunt de Sito
Alonso ocupa una de les dues po-
sicions de descens a LEB Or).

Però passi el que passi en
l’enfrontament contra el conjunt
universitari, l’equip haurà de re-
cuperar forces gairebé a marxes

forçades, ja que diumenge a dos
quarts d’una del migdia, l’equip
rebrà un rival directe en la pug-
na per ser entre els vuit primers
al final de la lliga regular: el
Manresa de Joan Peñarroya.

DIUMENGE DE PROVES
L’enfrontament contra el conjunt
del Bages, però, no serà l’única

cita d’aquest diumenge; i és que
durant la tarda d’aquest dia, les
instal·lacions de l’Olímpic aco-
lliran diferents proves tant per a
nens com per a nenes nascuts en-
tre 2003 i 2014. 

Per participar en aquests try-
outs cal omplir un formulari dis-
ponible al web del club i portar
roba i sabatilles d’esport.

El suport de l’afició serà vital en aquesta recta final de curs. Foto: CJB

El Divina Joventut, a punt per
jugar dos partits en quatre dies

» Els de Carles Duran rebran l’UCAM i el Baxi Manresa a l’Olímpic en
dos enfrontaments clau de cara a consolidar la plaça de ‘play-off’

L’Adrianenc se la juga contra
el Palma del Río a la Verneda

Potser és un tòpic,
però el partit que
l’Handbol Adria-
nenc jugarà demà

passat a les set de la tarda a la
Verneda contra el Palma del Río
és una final. I és que el conjunt lila
arriba a la darrera cita de la tem-
porada a casa (el cap de setmana
que ve serà l’última jornada, a la
pista del Bordils) encara fora del
descens malgrat haver perdut
les darreres cinc jornades de for-
ma consecutiva. La darrera va ser
dissabte passat, en un gran par-
tit contra el Villa de Aranda.

El que passi contra els cor-
dovesos (i en la resta dels equi-
ps involucrats en la lluita per evi-
tar el descens, el Santoña, l’At-
lético Novás, Agustinos d’Ala-
cant, el mateix Palma del Río i
l’Amenabar) pot contribuir a
convertir l’última jornada en dia
no apte per a cardíacs.

Com sempre, caldrà estar
pendent de les diferències de
gols particulars entre equips per
possibles desempats: en el cas del
Palma del Río, els de Lorenzo
Rueda van guanyar per la míni-
ma (27-28) en la primera volta.

Els Dracs afronten la semi
del ‘play-off’ pel títol de lliga

Superada la der-
rota contra els
Viena Vikings de

l’estrena de l’European Club
Team Competition, el focus del
sènior masculí dels Dracs torna
a situar-se en la lliga. El conjunt
d’Óscar Calatayud afrontarà, di-
umenge a tres quarts de 12 del
migdia al camp de futbol de Po-
mar, la segona semifinal del
play-off pel títol de la Serie A
contra els Murcia Cobras.

L’enfrontament contra els
Cobras significa una reedició de
la final de l’any passat, que els

Dracs van guanyar (33-26) en el
que va ser el novè campionat de
la història del club. L’altra semi-
final enfronta els Camioneros
de Coslada i els Black Demons.

Els murcians van tancar la
fase regular en quarta posició i
van donar la sorpresa d’aquesta
post temporada eliminant els
Osos de Rivas a domicili en un
partit amb una puntuació altís-
sima (41-61). Madrilenys i mur-
cians van anotar 15 touchdowns
en un matx en el qual van pre-
dominar els atacs per sobre dels
sistemes defensius.

Futbol | Últim tren de la salvació per a la Fundació Grama
Guanyar i esperar. La Fundació Grama visitarà, aquest diumenge a les sis de la tarda, el camp del 

líder, el Llagostera, on està obligat a guanyar i esperar la derrota del Castelldefels si vol tenir opcions
de salvació en l’última jornada. Els llagosterencs s’estan jugant la lliga i tenen l’Hospi a un sol punt.

Pau Arriaga
BADALONA

La 4a Cursa per l’ELA aplega
més d’un miler de corredors

SANT ADRIÀ4Comença a con-
vertir-se en un clàssic. Diumen-
ge passat es va celebrar la quar-
ta edició de la Cursa per l’ELA,
que va reunir prop d’un miler d’at-
letes i que va ajudar, un cop més,
recollint diners per a la investi-
gació d’aquesta malaltia.

El Club d’Atletisme La Sansi,
organitzadora de la prova con-
juntament amb l’Ajuntament, va
tornar a brindar l’oportunitat de
triar entre dues distàncies: la de

cinc i la de 10 quilòmetres, a
banda d’una Caminada Popular.

David Moya va ser el vencedor
de la cursa llarga, amb un temps
de 35 minuts i 7 segons. El de La
Sansi va pujar al podi amb Carlos
Castillo i Esteban Farré. Pel que fa
a la categoria femenina, Alice To-
zer, en 38 minuts i 11 segons, va ser
la més ràpida. Yolanda Riera i Cla-
ra Bernadí van ser segona i terce-
ra. Guillem Fernández i Sonia
Castillo van vèncer en la curta.
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BÀSQUET4La temporada de
l’UBSA ha arribat a la seva fi. L’e-
quip de Mario Lousame va que-
dar fora de la lluita per l’ascens a
la lliga LEB Plata després de per-
dre en la Final a Quatre del grup
C de la lliga EBA. Els partits en-
tre els dos millors de cada grup es
van jugar durant el cap de set-
mana passat a un escenari im-
ponent, el Barris Nord de Lleida.

El conjunt vermell va quedar-
se sense possibilitats de lluitar per
poder guanyar el grup després de
perdre dissabte contra el futur
campió, el Tarragona (88-79). El
matx, de fet, va arrencar de for-
ma immillorable per als adria-
nencs, que van marxar al descans
guanyant per nou punts (44-53).
Després del descans, però, els de
Lousame contemplarien una re-
muntada dels tarragonins, que
van equilibrar el marcador en el
tercer parcial i van rematar el
triomf en els 10 minuts finals.

La derrota condemnava l’UB-

SA a jugar la final de consolació
l’endemà, un partit que habi-
tualment ningú vol disputar, però
on també hi havia un bitllet per
a les Fases Finals en joc. Tot i això,
els vermells van perdre contra l’I-
gualada (80-89) en un partit que
va tenir el guió contrari i els de
Sant Adrià van veure’s obligats a
eixugar la renda que el conjunt de
l’Anoia va gaudir gairebé des de
l’inici. Malgrat l’excel·lent actua-
ció d’Enric Nogales i Oscar Amo,

els de Lousame no van poder do-
nar-li la volta al resultat.

REMUNTADA O DESCENS
El curs 2018-19, doncs, ja s’ha
acabat per als adrianencs, però
no per al Sant Josep, que es ju-
garà la seva continuïtat a la ca-
tegoria demà passat a les cinc de
la tarda a la pista del Calvià. El
Sampep va perdre el partit d’a-
nada, diumenge passat, per un
ajustadíssim 61-62.

La temporada dels adrianencs ha estat excel·lent. Foto: Manuel Nogales / UBSA

L’UBSA es queda fora de la
lluita per l’ascens a LEB Plata

El CK Badalona, campió del
Championnat National francès

Nou èxit badaloní
més enllà de les nos-
tres fronteres. El pri-
mer equip del Club

Korfball Badalona s’ha procla-
mat campió del Championnat
National, la màxima categoria del
korfball francès. El conjunt que
entrena Jordi Martínez va alçar
el títol gràcies a les 13 victòries,
l’empat i les dues derrotes acon-
seguides en les 16 jornades del
campionat del país veí.

L’extraordinària temporada
del conjunt badaloní, però, no
tindrà el premi del play-off (una
circumstància que no era desco-
neguda, ja que la plaça que el tí-
tol de lliga francès dona ha de ser
per a un conjunt d’aquesta fede-

ració), de manera que, per ara,
els partits a domicili per a l’equip,
que ha competit sota el nom CK
La Rotllana, s’han acabat.

‘PLAY-OFF’ DE LLIGA CATALANA
El curs, però, tindrà un epíleg en
forma de post temporada, ja que
el conjunt badaloní disputarà el
play-off de la Lliga Catalana.

El calendari, segons va ex-
plicar Martínez a Línia Nord,
farà que el CKB visiti la pista del
filial del Platja d’Aro aquest dis-
sabte en el primer partit de la se-
mifinal. El segon partit de la sè-
rie es disputarà el diumenge de
la setmana que ve a Llefià, men-
tre que un hipotètic tercer partit
seria el dia 26.   

David Álvarez renova 
amb l’Industrias fins al 2023

Qualsevol classe de
projecte que vulgui
anar en una bona
direcció necessita

un líder, i en el cas de l’esport,
aquesta figura sol personificar-la
el capità o l’entrenador. I l’In-
dustrias Santa Coloma s’ha as-
segurat la continuïtat d’una d’a-
questes dues figures clau: la de l’a-
ler David Álvarez, que ha renovat
el seu contracte fins al 2023.

D’aquesta manera, el capità
més jove de la categoria conti-
nuarà defensant els interessos del
conjunt colomenc durant quatre
temporades més. “Estic molt or-
gullós que el club hagi confiat en
mi per a aquests pròxims anys.

Suposa un pas endavant en la
meva carrera professional”, va
explicar Álvarez al portal web del
club divendres passat, quan es va
oficialitzar l’ampliació de la seva
vinculació amb l’entitat. “Tinc
clar els meus objectius i van de la
mà d’Industrias, l’equip que em
va fer créixer i em va donar l’o-
portunitat de debutar a Primera”,
va afegir el barceloní.

El capità va aprofitar per va-
lorar la temporada (saldada amb
la primera victòria a l’Olímpic per
2-1 contra el Jaén), qualificant-
la “d’irregular”. Álvarez va fer au-
tocrítica, assegurant que l’equip
va cometre “errors que ens han
fet perdre molts punts”.

» Els adrianencs van perdre contra el Tarragona i contra l’Igualada
» El Sant Josep haurà de remuntar a Calvià per no perdre la categoria

Les Tucans es jugaran el títol
de lliga contra el Tres Cantos

Comença la batalla
definitiva pel títol.
Demà passat, a par-
tir de dos quarts de

sis de la tarda, les Tucans de
Ramon Marty jugaran el primer
partit de la final de la Liga Elite
contra les campiones de la fase re-
gular de la competició, el Tres
Cantos madrileny.

La sèrie, si la Federació Es-
panyola de patinatge no canvia el
calendari, tindria una distribució
molt diferent de la que va tenir la
semifinal, amb gairebé un mes
fins al segon partit, que ja es ju-

garia a la pista del conjunt de la
Comunitat de Madrid. El tercer
i definitiu, si fos necessari, tam-
bé faria que les adrianenques
juguessin a domicili.

Les Tucans van accedir a la
fase decisiva del campionat grà-
cies a la segona victòria, obtin-
guda a la Pau, dissabte passat a
la tarda contra les Panteras de Va-
lladolid (3-2). Les jugadores de
Marty, a més, van haver de re-
muntar un 0-2 que les castellanes
havien aconseguit a la primera
part. L’equip va guanyar el par-
tit a la tanda de penals.
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En una ciutat en guerra, l’encarregat
d’una bugaderia ha d’inventar-se his-
tòries gracioses per tenir contents uns
milicians i que així el protegeixin. Amb
l’ajuda del seu fill, crearà relats esboja-
rrats que demostraran la importància
de prendre’s la vida com un acudit.
Així, els lectors llegiran els contes com
si ells mateixos fossin els milicians. 

Llibres

Acudits per a milicians
Mazen Maarouf

Una política emergent d’esquerres i
ecologista defensa que sempre ha vis-
cut a un barri popular, però guarda un
secret que no pot sortir a la llum: s’ha
instal·lat un jacuzzi caríssim a casa. Així,
obliga a l’encarregat de muntar-lo a
signar una clàusula de confidencialitat.
Es pot veure fins al 20 de maig a la sala
Flyhard de Barcelona.

Teatre

Jacuzzi
Marc Rosich i Clara Peya

El grup bascocatalà de reggae i rap tor-
na amb un nou disc, molt més enfocat
en temes acústics. La formació s’ha de-
cantat per un estil més relaxat i íntim,
abandonant les guitarres elèctriques i
agafant les clàssiques. Green Valley
conserva l’esperit optimista, amb 
cançons relacionades amb la madure-
sa i la paternitat. 

Música

Tres faroners arriben a una illa isolada
del nord d’Escòcia per substituir els an-
tics treballadors. Després d’una brutal
tempesta, comencen a passar fenò-
mens estranys i la paranoia i la tensió
augmenten exponencialment. En
aquest escenari, un vaixell apareix a l’i-
lla i sembla ser la clau per respondre
què està passant. 

Pelis i sèries

Keepers
Kristoffer Nyholm

Bajo la piel
Green Valley

Barcelona, ciutat poètica
La capital catalana es transforma del 8 al 16 de maig amb

‘Barcelona Poesia’, que porta debats, conferències i altres ac-
tivitats relacionades amb la poesia a la ciutat. El museu Fre-

deric Marès, el Centre d’Arts Santa Mònica o el cementeri del
Poblenou seran alguns dels entorns on es podran escoltar

els versos recitats.  També tornarà ‘Epic Ring BCN’, que consis-
teix en un ‘combat’ poètic entre dos artistes que hauran

d’improvisar sobre un ring de boxa. La versió poètica de la
ciutat tancarà el 16 de maig amb el XXXV Festival Internacio-

nal de Poesia de Barcelona, al Palau de la Música Catalana.

El món del futbol mai no tornarà a ser el mateix quan es
retiri Leo Messi. Per això, la Generalitat de Catalunya ha de-

cidit premiar el geni de Rosario amb la Creu de Sant Jordi
per la seva aportació a l’esport mundial, on ha dut el FC

Barcelona a l’època més gloriosa de la seva història.
A banda de títols, rendiment individual i impacte

mundial, Messi també ha contribuït a millorar la
societat catalana amb la seva fundació homò-
nima. És el cas del finançament que va fer per

a la construcció del centre mèdic ‘Sant Joan
de Déu Pediatric Cancer Center’, dedicat a
tractar el càncer infantil. El millor jugador
del món –i, per a molts, de la història– va
arribar a Barcelona amb 13 anys des del

Newell’s Old Boys argentí. Des de lla-
vors, el seu lligam amb el FC Barcelona
ha anat creixent, i avui en dia no es pot

entendre un Messi sense Barça 
ni un Barça sense Messi.

L E O  M E S S I

ÉS FAMÓS PER... Ser el crack i el capità del Barça
Per a molts és el millor jugador de futbol de la història

Famosos

Rebrà la Creu de Sant Jordi
Ha estat escollit pels seus mèrits esportius i solidaris

Els aficionats feliciten Messi pel guardó
Els seguidors de l’argentí destaquen que mereix la Creu

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis

| Days Gone
En un món infestat per zombis, el jugador haurà de sobreviure aprofitant tot el que trobi. Amb l’aju-

da d’una moto, es podrà recórrer un escenari ple d’amenaces i gaudir d’un gran apartat gràfic. 

QUI ÉS?
La fitxa
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AVUI 9 DE MAIG
21:30 Partir de bàsquet de la trenta-unena jor-

nada de la lliga Endesa ACB entre el Divina
Seguros Joventut i l’UCAM de Múrcia. / Pa-
velló Olímpic.

AVUI 9 DE MAIG
18:00 Els alumnes més joves de l’Escola de Mú-

sica de la ciutat tindran una oportunitat
per mostrar el seu talent en una nova edició
del Concert dels menuts. / Teatre municipal Jo-
sep Maria de Sagarra.

A PARTIR D’AVUI
Matí-Tarda A dos quarts de set de la tarda es

farà l’acte d’inauguració d’una exposició fo-
togràfica de l’Associació Colomenca d’Aficionats
a la Fotografia que es podrà visitar fins al prò-
xim dia 24. / Biblioteca Can Peixauet.

DIUMENGE 12 DE MAIG
11:30 Papallones diürnes i joies alades serà el nom

de la Jugatecambiental d‘aquest cap de set-
mana. Es podrà veure i identificar les diver-
ses espècies de papallones que es troben a
l'entorn del riu. / Platja del Litoral.

DIMECRES 15 DE MAIG
Tarda Una de les propostes d’aquest mes al Po-

lidor serà, com cada dimecres a la tarda, un
curs d’idiomes, adaptat a les necessitats
dels assistents. Activitat gratuïta. / Centre de
producció cultural i juvenil Polidor.

DEMÀ 10 DE MAIG
18:00 El zoo d'en Pitus, de Sebastià Sorribas, serà

el títol seleccionat per a la sessió de demà a
la tarda del Club de lectura Tirant lo Roig per
a infants que tinguin entre 8 i 9 anys. / Sala
Josep i Pere Santilari de la biblioteca.

DIMECRES 15 DE MAIG
18:30 Pompeu Fabra: jugada mestra serà el nom

de la pròxima sessió dels Dimecres Culturals
organitzada per l’Associació TIMO-Vol. / Es-
cola d’Adults Timó.

AVUI 9 DE MAIG
18:30 Francesc Xavier Domínguez i Llorenç

Blasi s’encarregaran de la conferència Tiana
Antiga, 20 anys difonent la música occidental.
/ Sala Albéniz.

Els productes DO Alella arriben al po-
ble en aquesta matinal en la qual hi
haurà tastos gastronòmics i de vins. /
Plaça de la Mare.

Tot llest per a un tast
gastronòmic de la DO Alella
Dissabte 11 de maig a les 12:00

La Plataforma en Defensa de la Serra
de Marina i Can Zam farà un debat
obert als veïns sobre el futur del parc
aquesta mateixa tarda. / Centre Cul-
tural Can Sisteré.

Una jornada participativa
sobre el futur de Can Zam

Avui 9 de maig a les 19:00

Aquesta banda de pop, liderada per Jor-
ge Ruiz, presentarà a Badalona Bai-
larina, el seu darrer àlbum, en el marc
de la programació de les Festes de
Maig. / Passeig Marítim.

Maldita Nerea, un dels plats 
forts de les Festes de Maig
Demà 10 de maig a les 21:15

Des de finals del mes passat es pot vi-
sitar una exposició sobre el Parc de la
Serralada de Marina. / Biblioteca Can
Baratau.

Continua en marxa la mostra
sobre la Serralada de Marina

Tota la setmana

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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