
OJD-PGD: 11.158 exemplars - publicació setmanal | redacció: 93 458 87 80 - linianord@comunicacio21.com | anuncia’t:  686 429 517- publicitat@comunicacio21.com

10 anys

16/5/2019 · Núm. 296 · linianord.cat L’únic setmanari del Barcelonès Nord
línianord  

SANTA COLOMA pàg 11

Som Gramenet
critica el conveni amb
Tomorrowland

LA SALUT pàg 9

Entitats alerten d’un repunt
de la violència al barri
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60 famílies de Badalona
creuen que els van robar 
els nadons quan van néixer
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El guanyador d’Operación Triunfo
2018, el cantant Famous, 
aterra demà a Badalona

Sabater i Albiol plantegen el 26-M com un plebiscit
Recta final

Hard Rock farà un hotel als
terrenys del Camp de la Bota
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El Jose Manuel busca la seva ger-
mana, tot i que mai no la va arribar
a conèixer. El 1976, els metges de
la ja desapareguda clínica El Car-
me de Badalona van dir a la seva
mare que la nena havia mort al mo-
ment del part. Només el pare i la
tieta van poder veure el cos, em-
bolicat amb tovalloles, darrere un
vidre i sense poder-lo tocar. Ni tan
sols van poder enterrar-la al nínxol
familiar. El personal del centre va
insistir: l’enterrarien a la fosa co-
muna, era el millor per a la mare,
era molt jove, ja tindria més fills...
La història es va quedar aquí

fins que l’any 2011 l’Informe Se-
manal de TVE va emetre el do-
cumental Niños robados, en el
qual diverses dones explicaven
casos de nadons robats en condi-
cions molt semblants a les que va
viure la mare del Jose Manuel:
eren mares primerenques que
havien adormit per practicar-los
la cesària i els havien dit que la
criatura havia mort. 
Aleshores van començar a

dubtar. Es van trobar que no eren
l’única família de Badalona que ho
feia: com a mínim 59 famílies
sospiten que els van robar els
seus fills a les antigues clíniques El
Carme i Sant Cosme i Sant Damià
de Badalona, entre els anys 1956
i 1977. I un fet cabdal alimenta les
seves sospites: els arxius d’aques-
tes clíniques han desaparegut.

A LA RECERCA DELS ARXIUS
El 26 de març passat, l’Ajunta-
ment va aprovar per unanimitat
la creació d’una comissió per a la
recerca d’aquestes històries clí-
niques. Tres dies després del Ple,
Jose Manuel Iglesias va constituir
la plataforma PADAR, juntament
amb altres persones que sospiten

que els seus germans o fills po-
drien haver estat robats. “No no-
més han desaparegut els nostres
arxius, han desaparegut els de
qualsevol persona nascuda a Ba-
dalona”, assenyala Iglesias.
A l’entitat hi participen també

persones adoptades irregular-
ment (tant els que van ser inscrits
com a fills biològics de les seves fa-
mílies adoptives com aquells que
no) i mares solteres que van donar
a llum en aquests centres badalo-
nins i mai no van tornar a veure els
seus fills. L’objectiu de PADAR és
brindar a l’Ajuntament tota la in-
formació que han anat recopilant
individualment els seus mem-
bres al llarg d’aquests anys.
Una de les troballes que han

fet és que la clínica Sant Cosme i
Sant Damià de Badalona i el cen-
tre del mateix nom a Barcelona,
on suposadament haurien nascut
21 persones que han denunciat
que van ser adoptades de forma
irregular (tot i que algunes asse-
guren que podrien haver estat do-
nades en adopció de forma més
o menys voluntària), són, en re-
alitat, la mateixa empresa.

Iglesias explica que una d’a-
questes persones que ha denun-
ciat que va ser adoptat irregular-
ment a Barcelona va explicar-li
que la seva mare, abans de morir,

li va confessar que era adoptat i
que l’únic que sabia era que en re-
alitat havia nascut a Badalona un
dia abans de quan va ser registrat.
Segons la plataforma, en tots

els casos de nadons suposadament
robats a Badalona el personal de
les clíniques insistia que les cria-
tures havien de ser enterrades en

foses comunes. En un dels dos
únics processos judicials que es
van obrir per aquests casos, la Fis-
calia va acabar descartant l’exhu-
mació per comprovar l’existència
del cadàver a causa de “l’extensió
de la fossa”, les “característiques
del cadàver” i la falta de “dades to-
pogràfiques”.
Iglesias assenyala que el fun-

dador i propietari de la clínica El
Carme, Ramón Gassió i Bosch,
hauria estat també fundador de
Pompas Fúnebres de Badalona
(PFB), empresa que actualment és
administrada per la seva filla,
Anna Gassió. Des de PFB deixen
clar, però, que Ramón Gassió va
entrar a ser “soci fundador” de la
funerària quan aquesta ja existia i
que no va estar vinculat mai amb
la gestió de l’empresa.

L’OBJECTIU: RETROBAR-SE
Els dos processos judicials rela-
cionats amb aquests casos que
s’han obert a Badalona s’han ar-
xivat provisionalment precisa-
ment per no poder tenir accés als
historials clínics. Segons Iglesias,
és una situació excepcional de Ba-

dalona: “A la resta de Catalunya
no hi ha tants problemes per ac-
cedir als historials mèdics”.
Des de PADAR consideren

que l’única forma de fer una “re-
paració” és possibilitar els retro-
baments entre familiars. Això se-
ria possible a través d’un banc
d’ADN, però Iglesias critica que a
Espanya aquest sistema “no fun-
ciona”. L’única opció que els que-
da és accedir als historials.
Si s’aconsegueix trobar els ar-

xius, els adoptats podran saber qui
és la seva mare biològica, les ma-
res solteres podran saber què va
passar amb el seus fills i les per-
sones que sospiten que els van ro-
bar el seu nadó podran tenir
constància del nom del metge i la
llevadora que els va atendre per
continuar els processos judicials.
Si no apareixen, Iglesias con-

sidera que qui se n’hauria de fer
responsable és l’Estat, ja que era
l’administració que determinava
a quines clíniques havien d’anar.
I també apunta el paper que tenia
l’Església en la gestió dels centres
sanitaris a l’època que haurien
passat els fets que denuncia.

Augusto Magaña
BADALONA

Sense rastre
» 60 famílies de Badalona sospiten que els van robar els nadons a les clíniques El Carme i Sant Cosme
» Els arxius d’aquests centres estan desapareguts i l’Ajuntament va crear una comissió per buscar-los

Reunió entre representants del consistori i de la plataforma PADAR, que agrupa persones afectades per la desaparició de nounats. Foto: Ajuntament

LA COMISSIÓ 
JA ESTÀ EN MARXA

4L’Ajuntament ja s’ha reu-
nit amb PADAR i Amnistia
Internacional per posar en
marxa la comissió que ha
de buscar els arxius clínics
perduts. El consistori in-
forma que demanaran a
l’Institut Català de la Salut
tota la documentació que
puguin tenir al respecte
per avançar en la recerca.
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La lupa

per Núria Sabater, candidata de Guanyem - ERC

Defensem el dret a la ciutat

Els barris de Badalona Sud (Congrés, el
Remei, la Mora, Sant Roc i Artigas), com
altres zones de la ciutat de Badalona, vi-
uen una situació que requereix un com-
promís polític clar. No resulta fàcil ad-
jectivar la situació en què es troben, pel
risc que correm de traspassar la barre-
ra de l’estigmatització. És imprescindi-
ble que la ciutat reconegui la situació de
desigualtat que pateixen aquests barris
i faci un esforç real per revertir-la.
La pobresa és la causa principal d’ex-

clusió social. Una pobresa
que tendim a parcel·lar en di-
ferents compartiments (ha-
bitacional, energètica, ali-
mentària...), com si així en re-
duíssim els efectes. LA PO-
BRESA ho és en majúscules
i les persones la pateixen en
tots els seus vessants. 
La lluita contra l’exclusió social s’ha

d’afrontar en tots els seus àmbits i s’ha
d’incorporar al discurs polític, per tal de
trencar el cercle viciós que s’instal·la en
les famílies que la pateixen i que també
perjudica greument les oportunitats
d’infants i joves. Cal facilitar l’accés al
mercat laboral i, en cas que no sigui pos-
sible, l’accés a rendes mínimes que ga-
ranteixin la dignitat de les persones. Tam-
bé cal facilitar l’accés a l’educació i la cul-
tura i als recursos de salut, l’acompa-
nyament per a la superació de proble-
màtiques personals i familiars, l’habitatge

digne, els vincles comunitaris i polítics,
els drets a la participació ciutadana...
Abans de la crisi econòmica, les ad-

ministracions públiques, i sobretot els ens
locals, havien desplegat plans d’acció
comunitària en els barris amb més difi-
cultats socioeconòmiques. Però, d’ençà de
l’inici de la crisi, aquestes polítiques
s’han vist desplaçades per actuacions que
intenten donar resposta, sovint amb
pocs recursos,  a situacions d’emergèn-
cia. A més, malauradament, aquests

barris s’han vist afectats en determinades
èpoques per un model d’interlocució
basat en referents personalistes i dinà-
miques clientelars que no ha tingut en
compte la realitat de la comunitat, be-
neficiant uns pocs en detriment del con-
junt de la població.
Enfront d’aquesta situació, cal impul-

sar de forma decidida un model d’inter-
venció de proximitat d’acció social i co-
munitària, amb actuacions definides per
la xarxa territorial que integren els agents,
les entitats i la ciutadania dels barris. No-
més compartint el poder s’apodera les per-
sones. Per això, cal fer plans específics de

suport i dotar-los d’una fórmula de fi-
nançament prioritària i sostenible en el
temps. 
Personalment, fa més de 10 anys que

treballo al Consorci Badalona Sud i,
malgrat les dificultats que travessa aquest
ens públic, reivindico el model de treball
que ha desplegat i que intenta reflectir el
compromís de la ciutat, a través del seu
Ajuntament i del país, a través de la Ge-
neralitat.
Amb el temps, s’ha pogut desenvolu-

par par un model de treball
des de la proximitat, integral
i transversal. El Consorci tam-
bé treballa amb la ciutadania,
perquè només tenint en
compte les realitats i vivències
dels veïns i veïnes dels barris
podrem defensar la igualtat

d’oportunitats i el dret a la ciutat com a es-
pai col·lectiu que pertany a totes i a tots.
Un dret a la ciutat que ha de connectar
amb l’exercici efectiu dels altres drets: a la
igualtat, a l’habitatge, a l’educació, al medi
ambient, a la seguretat, a la llibertat...
Des d’aquesta experiència de treball

pels drets socials i comunitaris i des de la
convicció que s’han de posar les persones
al centre de l’acció política, he fet el pas
per acompanyar Dolors Sabater a la
seva candidatura, perquè defensa la llui-
ta contra les desigualtats i els drets de les
persones, de tots els badalonins i bada-
lonines, de tota la ciutat de Badalona.

La lluita contra l’exclusió social 
s’ha d’afrontar en tots els seus àmbits 

i s’ha d’incorporar al discurs polític

Xifres, no rumors:
400.000 sirians que

van arribar a Alemanya
fugint de la guerra civil al seu país ja
estan treballant i cotitzant a la Segu-
retat Social. No només era una obli-
gació humanitària, sinó que era tam-
bé una aposta pel desenvolupament
econòmic.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El mayor problema de
Podemos para que el

PSOE le meta en el Go-
bierno no son las presiones del mun-
do económico, sino que Sánchez no
tiene incentivos para resistirlas. UP no
suma para la absoluta y te ata a ERC. Un
precio demasiado alto de inicio cuan-
do puedes ser investido sin pagarlo.

@apuente

Si no estás prevenido
ante los medios de co-

municación te harán
odiar una referencia a Raúl Romeva jun-
to a la placa de Mauthausen que in-
aguró hace un año, y olvidar una me-
dalla y pensión vitalicia a Martin Villa
y Billy el Niño junto a un pleno del Con-
greso.

Arrimadas diu que Pu-
igdemont ha tret la veu

als constitucionalistes.
Sobta, tenint en compte que el ‘cop
d'Estat’ que ells denuncien va ser un re-
ferèndum per donar veu a tots els ca-
talans -i que Ciudadanos va elogiar la
tasca d'aquells que ens van voler fer ca-
llar amb porres-.

@gabrielrufian@XaviRossinyol @miquelstrubell
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Els semàfors

Podem Catalunya
Vint membres de la candidatura que va
guanyar les primàries de Podem a Bada-
lona han abandonat el partit, entre ells el
que fins fa poc era el candidat, Andreu Es-
cobar. Critiquen que la direcció nacional
del partit va desautoritzar el cercle local.

pàgina 8

PSC Santa Coloma
El PSC de Santa Coloma va ser l’únic

partit amb representació al Ple que no va
assistir al debat organitzat per la Plata-
forma Serra Marina en el qual es van
tractar els reptes i les propostes de 

futur per al parc de Can Zam.
pàgina 11

Xirriquiteula Teatre
La companyia teatral badalonina ha tor-
nat a guanyar un premi per la seva obra
infantil Laika. Aquesta vegada s’ha en-
dut el Premi BBVA Teatre 2019 a la mi-
llor obra, un guardó valorat en 20.000
euros i amb una gira per tot Catalunya.

pàgina 9
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Pastor: “Sabater i Albiol són el mateix: 
els extrems que divideixen la ciutat”1

2
La Plataforma presenta el seu 
model per a les Tres Xemeneies

La llista més votada

Tiana acull la trobada 
de les Ciutats Lectores

Les Festes de Maig de Badalona 
cremen la intolerància

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.

Safata d’entrada

Una societat que vota amb emo-
cions, prejudicis i por s’estavella,
però una societat que vota amb
coneixements, criteri i valentia
millora. Doncs el judici als presos
catalans intenta fer tot el contrari,
que la por ho intoxiqui tot per tal
que ser lliure no vulgui dir ser
amo del teu interior -en paraules
de Cuixart en el llibre Tres Dies a
la Presó-. La crisi catalana no es
solucionarà mentre el govern de-
diqui la quarta part dels seus in-
gressos a pagar un deute oblidant
el nucli d’una democràcia sana i
crítica. El gran problema que hi ha
ara és que Podemos es vol acostar
al PSOE, el PSOE a Ciutadans,
Ciutadans al PP, i el PP a VOX. I
en tot això Marchena, qui havia de
controlar el judici “por detrás” ara
ho fa “por delante”. Òbviament
les urnes de l’1 d’Octubre han fet
trontollar l’Estat i han evidenciat
la seva poca solidesa democràtica.
La presó preventiva ha estat una
perversió absoluta del principi de
dret. Es jutgen uns líders socials,
no pels seus programes electorals,
sinó per encarar-se pacíficament
a la violència d’un Estat. I això
que el Tribunal Suprem va dir que
utilitzar la desobediència civil per
defensar els drets fonamentals és
un senyal d’una democràcia con-
solidada. Podem deixar les emo-
cions de banda i posar-nos prag-
màtics. En aquest sentit el millor
regal que li podem fer a aquest
Estat és l’exemple del pacifisme, la
lògica i la fermesa. Ara és quan
s’ha donat a conèixer millor l’Es-
tat, i no pas a favor de la demo-
cràcia, sinó retorçant les lleis en
pro del seu absolutisme. La veri-
tat vol poques paraules, la men-
tida mai no en té prou.

Cuixart
per David Rabadà

Instal·lats en la mentida
per Jordi Lleal 

En el món de la política, és usu-
al recórrer a la mentida per pre-
sentar arguments en contra
dels contraris o a favor dels pro-
pis. El sidral que s’ha produït
per la resolució dels jutjats
núm. 9 i 21 de Madrid ha des-
fermat un seguit de declara-
cions de disconformitat per
part dels partits unionistes. És
el cas de Pablo Casado, asse-
gurant que presentarà un re-
curs davant del Tribunal Cons-
titucional i al·legant: la demo-
cràcia espanyola no es mereix
aquest escarni. Un pròfug de la
justícia no pot representar al
país. A qui vol trencar Espanya,
no és admissible que la pugui
representar  i que a més, els es-
panyols li paguin el sou. 
Andrea Levy explica que si

Carles Puigdemont viu a Water-
loo, que es presenti per aquesta
ciutat. Quina mala memòria, no
recorda que la marquesa Caye-
tana Álvarez de Toledo no viu a
Barcelona i es va presentar a les

eleccions generals per aquesta
circumscripció.
Inés Arrimadas declara en

el seu to de burleta habitual:
Som tan demòcrates que res-
pectem les decisions judicials i
vivim en un país tan democrà-
tic que permetem que algú que
ha donat un cop d’Estat es pre-
senti a les eleccions. 
U.- Ha quedat demostrat

mantes vegades que no són fu-
gits de la justícia, perquè es van
presentar davant de la d’Ale-
manya, Bèlgica i Escòcia.
Dos.- Els diputats del Par-

lament Europeu ho són en re-
presentació dels seus electors,
no dels estats europeus.   
Tres.- El Parlament Europeu

els paga sou i despeses.
Quatre.- En jurisprudència,

hi ha la figura de la ‘presump-
ció d’innocència’ per la que
mentre no hi ha sentència fer-
ma, no es pot inculpar a ningú.
Són una colla de mentiders

compulsius. No tenen remei!

Les millors
perles

Un avió rus s’incendia, deixant més de 40 morts. Segons apun-
ten les primeres informacions, l’aparell hauria patit la descàr-
rega d’un raig que va provocar l’incendi. En l’aterratge forçós,

es va estendre el foc. Encara s’han d’investigar les caixes negres que
contenen els detalls del que va passar.

En el darrer episodi de Joc de Trons va aparèixer un got de
cafè típic de la cadena ‘Starbucks’. El recipient estava sobre
la taula en una reunió entre dos dels personatges princi-

pals, Daenerys Targaryen i Jon Snow. Encara no se sap si es trac-
ta d’un gran error o d’una campanya de màrqueting.

Viggo Mortensen ataca Vox titllant-los d’“ignorants i neofeixis-
tes” en una carta a El País. L’actor va saltar a la fama del cinema
mundial interpretant Aragorn a la trilogia del Senyor dels

Anells. El Rei de Gondor va ser utilitzat pels d’Abascal en la campa-
nya electoral del 28-A, fet que ha criticat durament Mortensen.

Dolores Delgado, ministra de Justícia, abandona un ho-
menatge a les víctimes espanyoles del nazisme després
que es recordessin els presos polítics del procés. Gemma

Domènech, directora de Memòria Democràtica de la Generali-
tat, va recordar-los a l’acte, fet que va indignar Delgado.

El ‘Primo de Zumosol’ assegura que va patir assetjament escolar
durant la seva adolescència. Sergio Medialdea, que als anys 90
va donar vida al personatge de l’anunci de sucs i es va conver-

tir en símbol contra l’ assetjament, va explicar a La Sexta que fins i
tot va pensar en el suïcidi després del seu malson personal. 

A les xarxes

@martaroqueta: “A Mauthausen no s’hi
va a fer política”. Com si fer un homenatge
a les víctimes del nazisme no fos una de-
claració política contra el feixisme.

@tortondo: Nos ha costado a escote
80.000€, pero hay que reconocer que el
cuadro refleja perfectamente nuestra Mo-
narquía: un tío sentado, sin hacer nada.

#ElQuadreDelRei

@danisenabre: El estilo no te asegura
Champions pero te asegura caer con es-
tilo. Cuando caes como hoy: ¿qué te
queda?

#MalsonEuropeu #AniversariMauthausen
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Badalona

El vicepresident Aragonès va donar suport a Sabater. Foto: Guillem Roset/ACN

Sabater i Albiol plantegen 
les eleccions com un plebiscit

» Els exalcaldes creuen que el 26-M s’escull entre dos models de ciutat
» Els sis candidats principals van debatre dimarts passat a Badalona

Aragonès confia en Sabater
per “sepultar el feixisme”

POLÍTICA4El vicepresident de
la Generalitat, Pere Aragonès,
confia en la candidatura de Do-
lors Sabater per “sepultar el fei-
xisme” a Badalona. “El 26 de
maig derrotarem Xavier García
Albiol”, va afirmar el també ad-
junt a la presidència d’ERC a l’ac-
te oficial de campanya que va ce-
lebrar diumenge passat la coali-
ció de Guanyem i ERC, la Bada-
lona Valenta.
Sabater va assegurar durant

la seva intervención que són
l’única organització que pot “ba-
rrar el pas” al candidat del PP i

va alertar que la batalla entre uns
i altres “anirà de molt pocs vots”.
L’acte es va celebrar a la pla-

ça Antonia Boada i va comptar
també amb la participació de l’e-
conomista Arcadi Oliveres.

NOU MODEL DE SEGURETAT
La Badalona Valenta va presentar
dilluns la seva proposta per a la
Guàrdia Urbana, un model de
seguretat basat en consells i jun-
tes de seguretat per districte, amb
la participació d’entitats, persones
escollides per sorteig, grups mu-
nicipals i cossos de seguretat.

Vint militants abandonen el
cercle de Podem a Badalona
POLÍTICA4Desbandada a l’as-
semblea de Podem a Badalona.
Els membres de la candidatura
que va guanyar les primàries al
municipi, Des de Baix Podem,
van anunciar dimarts que re-
nuncien a continuar participant
activament i militant al cercle
municipal de Podem.
En total són vint els militants

que han decidit donar-se de bai-
xa del partit, entre els quals hi ha
qui fins fa poc era el candidat de
la formació violeta, Andreu Esco-
bar. El motiu d’aquesta decisió,
com expliquen en un comunicat,

és “la desautorització total del
Cercle Podem Badalona i de la
candidatura escollida majorità-
riament a primàries” per part de
la direcció de Podem Catalunya.
Al mateix document, els mi-

litants que abandonen la forma-
ció expliquen que mantenen la
seva postura de “no participar de
cap candidatura electoral per a
aquestes municipals”, al mateix
temps que es desvinculen de Ba-
dalona en Comú Podem, la llista
en la qual va de número 2 la can-
didata que va perdre les primà-
ries de Podem, Rosa Trenado.

Albiol promet una nova
comissaria a Sant Roc

POLÍTICA4El candidat del PP a
l’alcaldia, l’exalcalde Xavier García
Albiol, va prometre aquest dilluns
que construirà una nova comis-
saria de la Guàrdia Urbana al ba-
rri de Sant Roc si torna a ser al-
calde. La idea és fer un nou edifi-
ci de 600 metres quadrats amb
una dotació prevista de 15 agents,
que inclourà les patrulles de Guàr-
dia de Barri, la Unitat Omega i un
nou Departament de prevenció i
control de l’absentisme escolar.

PINTADES A LA SEU DEL PP
La seu del PP a Badalona va des-
pertar amb pintades amb con-
signes com “Albiol racista” i
“fora PP” divendres passat, pri-
mer dia de campanya electoral. 
Albiol va denunciar aquest

acte, el qual ha qualificat d’a-
gressió i “escarni lamentable”, i
ha afirmat que no netejaran les
pintades “perquè tots els veïns
puguin veure com se les gasten”
els seus rivals polítics. 

Política | Pastor proposa ajudes per a les famílies amb fills
L’alcalde i candidat socialista, Álex Pastor, promet ajudes de 360 euros l’any per cada nen
o nena, dels 0 als 3 anys, de cada família badalonina. Segons Pastor, aquesta mesura aju-
darà a avançar cap a la conciliació familiar, un dels “objectius que tenim com a societat”.

Dolors Sabater i Xavier García Al-
biol plantegen les eleccions mu-
nicipals com un plebiscit entre els
seus dos models de ciutat. “Sou
vosaltres qui escollireu el 26-M
per quin model triem”, va dir la
candidata de la Badalona Valen-
ta al debat que va organitzar di-
marts passat l’ACN a Badalona.
L’alcalde i candidat del PSC,

Álex Pastor, va intentar trencar
amb el ‘cara a cara’ que volien im-
posar Sabater i Albiol i es va auto-
proclamar com l’únic capaç de
dialogar amb tothom. El socialis-
ta, però, va deixar clar que, si d’ell
depèn, Albiol “mai no serà alcalde
de Badalona” i va assegurar que
tampoc faran alcaldessa Sabater.
La cap de llista de Badalona en

Comú Podem, Aïda Llauradó, va
afirmar que no vetaran “d’entra-

da cap força d’esquerres per fer un
govern”; mentre que el candidat de
JxCat, David Torrents, va lamen-
tar que la coalició de Guanyem i
ERC els “exclogui”. El cap de llis-
ta de Cs, Juan Miguel López, va as-
senyalar, en canvi, que li agrada-
ria fer govern amb PSC i PP.

POLÍTIQUES SOCIALS A DEBAT
La situació de l’habitatge i la po-
bresa energètica a la ciutat va ser
el punt que més debat va generar.
Sobretot quan Albiol va retreure
a Sabater que només utilitzés

70.000 euros dels 2,8 milions
que l’AMB va donar a l’Ajunta-
ment per a polítiques socials en el
període 2016-2019. “Ha estat go-
vernant tres anys i mig i no ha fet
ni un sol pis social ni ha ajudat les
famílies”, va dir Albiol.
Sabater va assegurar que

aquests diners eren per “defensar
els interessos de les empreses
energètiques” i va afirmar que
les factures impagades no s’han de
pagar amb diners públics, un ar-
gument que va ser durament cri-
ticat per la resta de candidats.

Els candidats amb representació al Ple van debatre dimarts. Foto: A.M.

Augusto Magaña
BADALONA

Pintades a la seu del PP. Foto: PP
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URBANISME4Vértice Ensan-
che, l’empresa que el 2016 va in-
tentar comprar el local del Cír-
col, ampliarà la seva denúncia
als regidors del PSC i de CiU,
com va avançar Badalona Co-
municació. La constructora ja
va presentar a finals de l’any
passat una querella per preva-
ricació contra els membres de
l’anterior govern municipal, que
encapçalava Dolors Sabater.
Ara també constaran a la

denúncia tots aquells regidors
del Ple que van votar a favor de
la moratòria de llicències urba-
nístiques que finalment va atu-
rar la compra d’aquest local
emblemàtic de la ciutat. Això vol
dir els regidors socialistes Te-
resa González i Rubén Guijarro,
l’exsocialista i ara membre de la
llista de Junts per Catalunya
(JxCat) Conxita Botey, l’exregi-
dor convergent Ferran Falcó, el
regidor d’Units per Avançar
Jordi Subirana i fins i tot l’al-
calde Álex Pastor.
L’empresa ha sol·licitat l’am-

pliació de la querella a la resta
de regidors, però el jutjat d’ins-
trucció número 1 de Badalona
encara no l’ha admès a tràmit.
A la denúncia, l’empresa entén
que l’únic objectiu a l’hora d’a-
provar la moratòria de llicències

era afavorir l’entitat que ges-
tiona el local, la qual, segons la

querella, tindria posicionaments
ideològics afins a Sabater.
Aquesta suspensió de lli-

cències urbanístiques d’edifi-
cació, reforma, rehabilitació,

ús i canvi es va aprovar al Ple
de gener de 2016 i afecta no-
més la confluència entre els ca-
rrers Sant Anastasi i Francesc
Layret.
El PSC va assenyalar en de-

claracions a Badalona Comuni-
cacióque estan tranquils davant
d’aquesta notícia i neguen que
l’any 2016 votessin a favor de la
suspensió de llicències amb l’únic
objectiu de salvar la seu del Cír-
col. Si el jutjat troba que són
culpables de prevaricació, l’A-
juntament hauria de compen-
sar l’empresa en milions d’euros.

L’empresa que es querella, Vértice Ensanche, volia comprar el Círcol. Foto: Arxiu

Imatge d’una concentració de la PAC a l’abril. Foto: Twitter (@PACBadalona)

La querella pel Círcol podria
afectar el PSC i l’antiga CiU

La denúncia afectaria
els regidors González,
Guijarro, Subirana,
Botey, Falcó i l’alcalde

Entitats alerten d’un repunt
de la violència a La Salut

SOCIETAT4Entitats com la PAC,
l’associació AMBTU i la Funda-
ció Salut Alta convoquen una
manifestació avui per denun-
ciar el que consideren que és un
repunt de la violència al barri de
La Salut. La concentració sorti-
rà a les 18 hores de la plaça An-
tonio Machado.
La portaveu de la PAC Ba-

dalona, Armonia Díaz, explica a
Línia Nord que al barri hi ha un
focus de violència molt concret
en un bloc de pisos on hi viu un
grup de veïns que són els que,
suposadament, estarien gene-
rant aquests problemes de con-
vivència. Díaz assenyala que hi
ha robatoris, baralles i també
consum de drogues.
L’objectiu de la convocatòria

és demanar a les administra-

cions, tant l’Ajuntament com la
Generalitat, que actuïn davant
d’aquest problema abans que
sigui més greu.

BUSCAR ALTERNATIVES
Per altra banda, la PAC es va
concentrar dimarts a la plaça de
la Vila per denunciar el desno-
nament d’una família per a la
qual no havien trobat alternati-
va. Durant la concentració, la
primera tinent d’alcalde, Teresa
González, es va reunir amb
membres de l’entitat, els quals
van traslladar-li el cas de la fa-
mília que va ser desnonada di-
lluns. Finalment, aquest dime-
cres l’Ajuntament va atorgar a la
família un lloguer en un pis d’e-
mergència on es podran quedar
fins a tenir una alternativa fixa.
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FESTES DE MAIG4Les Festes
de Maig han superat ja el seu
punt àlgid. Tot i l’amenaça de
pluja, Badalona va poder cele-
brar amb èxit una de les seves
nits més màgiques: la Nit de Sant
Anastasi. El Dimoni d’aquest
any va cremar a la platja després
que se celebressin tots els actes
tradicionals, com el seguici de la
ciutat i el ball de l’àliga. 
Milers de persones es van

concentrar al passeig Marítim
per gaudir del piromusical i la
cremada del Dimoni, que van
tornar a ser les dues activitats
més populars d’aquestes festes.
Maldita Nerea van ser els

encarregats de donar el tret de
sortida a la nit de concerts de di-
vendres passat. La banda lide-
rada per Jorge Ruíz va presentar
a l’escenari del passeig Marítim
el seu darrer àlbum, Bailarina.
Però va ser el grup Buhos el

qual va fer ballar tot el públic
amb els ritmes més festius del
seu nou disc, La gran vida, el
qual s’ha mantingut imbatible en
els cims de les principals llistes
d’èxit de la radiofórmula i tam-
bé a Spotify i Youtube.

FESTA DE SANT ANASTASI
Dissabte passat, festivitat de Sant
Anastasi, la ciutat es va omplir

d’activitats de cultura tradicional.
La jornada va començar d’hora
amb la ballada i les activitats a la
plaça Barberà dels Diables de
Badalona, els Dragolins Xarop,
els gegants, el ball de bastons,
l’Esbart Sant Jordi i els Castellers
de Badalona. 
El plat fort, però, va arribar

amb els concerts del passeig Ma-
rítim, en els quals van participar
la banda Nicomac (guanyadora del
Concurs de Música de Badalona
2018), la cantant Chenoa, una de
les més esperades de la nit, i Te-
quila, que va tancar la jornada.

CONTINUA LA FESTA
Tot i això, les Festes de Maig en-
cara no s’acaben. Les activitats
continuaran divendres amb una
jornada commemorativa del Dia
Internacional contra la LGBTIQ-
fòbia. El punt neuràlgic d’aques-
ta celebració serà la plaça del
Centenari, on actuaran els DJ
Brian Cross i Javi Reina; la com-
positora Ruth Lorenzo; el guan-
yador d’Operación Triunfo2018,
el cantant Famous; i Marta Sán-
chez, l’estrella del pop que va for-
mar part del grup Olé Olé i que vi-
sita la ciutat per primer cop.

Maldita Nerea va ser un dels grups que va actuar a les festes. Foto: Ajuntament

Les Festes de Maig superen 
el seu punt àlgid amb èxit

CULTURA4El col·lectiu teatral
badaloní Xirriquiteula Teatre
ha tornat a guanyar un premi pel
seu espectacle Laika. Aquesta
vegada ha sigut el Premi BBVA
Teatre 2019, un guardó valorat
en 20.000 euros. El premi, a
més, consisteix també en una
gira per Catalunya que inclou la
programació de l’obra premiada
al Festival Temporada Alta 2019,
com va avançar l’ACN.
El jurat va concedir el premi

al muntatge de Xirriquiteula di-
lluns passat, per ser “un espec-
tacle carregat de màgia, artesa-
nia i poesia en un engranatge
perfecte, amb un elenc en un es-
tat de gràcia i entrega perma-
nent”, com va explicar el director
del Premi BBVA de Teatre, Joan
Roura. Laika és una creació
col·lectiva d’Enric Cases, Marc
Costa, Christian Olivé, Daniel
Carreras i Iolanda Llansó que
s’inspira en la primera gossa as-
tronauta que la Unió Soviètica va
llançar a l’espai el 1957.
Xirriquiteula va rebre la no-

tícia del premi precisament quan
estaven de gira per Andorra i Di-
namarca amb l’obra guardona-
da. Al seu compte de Twitter, la
companyia va valorar la feina
dels altres finalistes, com Les An-
tonietes i Sala Flyhard.

Xirriquiteula,
premi BBVA 
de Teatre 2019

Enrique Tomás,
casteller honorífic
de la Colla Micaco

CULTURA4Els castellers de Ba-
dalona, la Colla Micaco, van no-
menar l’empresari badaloní de
botigues de pernil ibèric Enrique
Tomás com el casteller honorífic
d’enguany. La colla li va fer en-
trega de la camisa diumenge
passat en un acte que es va fer al
Mercat Maignon, el nou local
d’assaig dels castellers, el qual
està encara en obres de reforma.
Aquest nomenament el van fer

enmig de la celebració del 21è ani-
versari de la colla, en el marc de
les Festes de Maig. A la trobada,
a més, els castellers badalonins
van presentar oficialment l’equip
tècnic que va ser escollit en as-
semblea fa dues setmanes, el qual
dirigirà Aleix Subirats.
A la diada de celebració, la

colla va superar el repte d’ajun-
tar dos castells de set bàsic amb
dos integrants d’estrena. 
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Santa Coloma

POLÈMICA4Som Gramenet
acusa l’Ajuntament d’haver re-
laxat les condicions del conveni
amb la promotora del festival de
música Unite with Tomorro-
wland, que se celebra a l’estiu a
Can Zam, per tal d’afavorir-la en
detriment del consistori.
En concret, la regidora Anna

Pérez assenyala que l’any 2017 el
conveni amb l’Ajuntament esta-
blia que la promotora musical
Blanco y Negro (la qual organit-
za el festival) havia d’entregar la
memòria de valoració de l’esde-
veniment en el termini màxim
d’un mes. Al conveni de l’any
passat, en canvi, aquest termini
de temps va desaparèixer, dei-
xant la data d’entrega a la dis-
creció de l’empresa.
Fonts municipals defensen

que es va fer aquest canvi perquè
és “pràctic i de sentit comú no fi-
xar un termini tan breu per a l’en-
trega de la documentació valo-
rativa corresponent, i més te-

nint en compte les complexitats
del tancament d’un esdeveni-
ment d’aquestes característiques”.
Pérez accepta que “un mes és

poc”, però subratlla que “el que no
es pot fer és no limitar-ho”. La re-
gidora, sobretot, critica que, deu
mesos després de la darrera edició
del festival, els grups de l’oposició
encara no hagin tingut accés a la
memòria. Pérez assegura que l’ha
reclamat fins a quatre o cinc ve-

gades i fins i tot van fer un prec al
Ple de gener per demanar expli-
cacions per aquest fet. Fonts mu-
nicipals i de la promotora, però, in-
sisteixen que ja s’ha fet entrega de
la memòria  a l’Ajuntament. 
Pérez afirma també que fins

ara no s’ha elaborat cap informe
per conèixer l’impacte econòmic
que l’esdeveniment té a la ciutat,
el qual era l’objectiu principal d’a-
questes memòries.

Imatge de l’edició de l’any passat del festival a Can Zam. Foto: Aina Martí/ACN

Els candidats van debatre el futur del parc de Can Zam. Foto: Twitter (@aitorblanc)

Som Gramenet critica 
el conveni amb Tomorrowland
» Creu que l’Ajuntament hauria fet canvis per beneficiar la promotora

» El consistori ho desmenteix i la promotora assegura complir el conveni

El PSC, el gran absent 
al debat sobre Can Zam

POLÍTICA4El PSC va ser el gran
absent al debat sobre Can Zam
que va organitzar la Plataforma Se-
rra Marina dijous passat. “Ens dol
que els socialistes no vinguessin,
perquè era clau que hi fossin”, ex-
plica a Línia Nordel representant
de l’entitat, Pep Palacio.
El cap de llista de Som Gra-

menet, Albert Gerard Ventura,
va deixar clar al debat que cal vo-
luntat política per executar l’a-
cordat l’any 2006 per fer un
parc urbà, verd i frondós. ERC
aposta també pel projecte de
parc metropolità i per ampliar

l’anella amb una cobertura ver-
da de la B20 que uneixi Can Zam
amb la Serra Marina.
Palacio assegura que Cs, en

canvi, aposta per uns plans par-
cials que permetin fer servir Can
Zam per fer molt més que un parc
verd. JxCat, per altra banda, s’a-
linearien amb Som Gramenet i
ERC amb l’objectiu de fer un gran
parc verd.
Palacio considera que Can

Zam s’ha de convertir en un parc
metropolità, perquè és “l’única
ciutat de més de 80.000 habitants
que no en té.

Els partits sobiranistes
perfilen els possibles pactes
POLÍTICA4Som Gramenet, En
Comú Podem (ECP), ERC i Junts
per Catalunya (JxCat) van deba-
tre a Santa Coloma sobre les al-
ternatives municipals en matèria
de sobirania i progrés. Un dels
punts centrals del debat va ser les
perspectives postelectorals, so-
bretot pel que fa a la possibilitat
de pactar amb el PSC.
“No ens plantegem pactar,

perquè si ens presentem és per
guanyar”, va assegurar la repre-
sentant de Som Gramenet, Sara
Martín. La candidata de JxCat,
Gemma López, també va rebutjar

qualsevol possibilitat d’arribar a
acords amb el PSC: “No pactarem
mai amb els del 155”.
En canvi, el número 3 d’ECP,

Jesús Sánchez, no va tancar la por-
ta a la possibilitat de pactar amb
el PSC i va alertar de la probabi-
litat que els socialistes finalment
acabin pactant amb Ciutadans. El
candidat d’ERC, Sam Núñez, va
seguir en aquesta línia i va assen-
yalar que la seva prioritat és “un
govern progressista i republicà” i
que faran tot el que estigui al seu
abast “per impedir que Cs pugui
formar govern amb el PSC”.

Organitzen un festival 
de boicot a Eurovisión

CULTURA4Una entitat colo-
menca vol boicotejar Eurovi-
sión. L’associació de joves L’Al-
traveu organitzen dissabte, a la
mateixa hora que Eurovision,
una festa solidària amb el poble
de Palestina com a protesta per
la celebració a Israel del concurs
musical europeu.
L’acte se celebrarà a Lakasa

Estudinou i comptarà amb un
“karaoke d’Euroversions”, una
exposició de fotografies i DJ

tota la nit. El punt central de l’es-
deveniment, però, serà la xerra-
da a càrrec del col·lectiu de joves
per Palestina, SUMUD, en la
qual tractaran la campanya de
boicot, desinversions i sancions
(BDS) a Israel.
L’Altraveu critica, sobretot,

que la celebració del festival de
música a Israel és “una rentada de
cara de l’estat d’apartheid israe-
lià” i que servirà per “normalitzar
la seva situació internacional”.

Política | Cs aposta per fer les escoles bressol gratuïtes
Ciutadans proposa fer que totes les escoles bressol públiques de Santa Coloma
passin a ser gratuïtes el pròxim mandat. Segons la formació taronja, això es po-

dria fer si l’Ajuntament assumeix la quota que actualment han d’abonar els pares.
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Sant Adrià

URBANISME4Sant Adrià tin-
drà un Hard Rock Hotel a prin-
cipis del 2020. Així ho ha avan-
çat aquesta setmana Crónica
Global i ho ha confirmat l’em-
presa inversora del projecte,
ASG, la qual és propietària del te-
rreny on es construirà l’hotel, a
l’antic Camp de la Bota i al cos-
tat del port esportiu del Fòrum.
L’empresa ASG ha firmat un

conveni amb Hard Rock Inter-
national perquè desenvolupi i
operi l’hotel mitjançant un con-
tracte de gestió a llarg termini.
En total, la construcció de l’ho-
tel suposa una inversió de més de
200 milions d’euros, que inclou
la compra de la parcel·la. 
Es preveu que les obres co-

mencin durant el segon semestre
d’enguany i que es pugui obrir al pú-
blic a principis del 2020. L’hotel de
luxe tindrà una superfície total de
més de 30.000 metres quadrats,
504 habitacions i més de 2.000 me-
tres quadrats per a lesdeveniments.

Els promotors de l’hotel, a
més, han firmat un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de
Sant Adrià per fomentar la con-
tractació directa i indirecta lliga-
da al Hard Rock Hotel de fins a
650 veïns i veïnes del municipi.
Des de l’empresa assenyalen que
es comptarà també amb el teixit
empresarial del municipi per co-
brir les necessitats de proveïdors
que tingui l’hotel.

LLICÈNCIES PENDENTS
Des de l’Ajuntament avisen que la
promotora ja ha demanat la lli-
cència d’obres i que aquest pro-
cediment normalment triga dos
mesos, però “es pot allargar si es
necessiten informes addicionals”.
Més endavant, l’empresa haurà de
demanar la llicència d’activitats.
Des de l’empresa asseguren que fa
dos anys que treballen per portar
a terme el procés de “zonificació”.

Previsió de com es veurà l’hotel quan estigui acabat. Foto: Hard Rock 

Hard Rock farà un hotel als
terrenys del Camp de la Bota

» Es preveu que l’establiment s’obri al públic a principis del 2020
» Prop de 650 veïns i veïnes podrien beneficiar-se dels llocs de treball

Pinten l’Ateneu Adrianenc en
protesta per un acte de Vox

POLÍTICA4 “El feixisme avança
si no se’l combat”. Aquesta va ser
una de les consignes que van
aparèixer pintades a la façana de
l’Ateneu Adrianenc divendres
passat, el mateix dia que al local
se celebrava un acte de cam-
panya de Vox. Entre les pintades
hi havia també el logo de la for-
mació independentista Arran,
com va avançar Àrea Besòs.
El partit d’ultradreta va con-

demnar els fets, els quals van de-
finir com a “acte salvatge cap a
un edifici de patrimoni cultural”.
La junta de l’Ateneu va rebutjar

també aquesta “acció vandàlica”
i va deixar clar que el local s’ha
caracteritzat sempre com “un
punt de trobada de totes les
maneres de pensar”.
El CDR de Sant Adrià hauria

enviat a l’entitat una carta el 7 de
maig passat en la qual afirmaven
que estaven “horroritzats” per-
què el local es prestés a “donar es-
pai a una organització com Vox,
coneguda per les seves posicions
polítiques racistes i feixistes”. L’A-
teneu, però, va fer “una crida per-
què les diferències polítiques es re-
solguin per la via del diàleg”.

Veïns de Sant Joan donen
suport a ERC a les municipals
POLÍTICA4Un grup de veïns i
veïnes del barri de Sant Joan
Baptista shan signat un manifest
on donen suport a ERC com a
candidatura que representa mi-
llor els interessos de la classe tre-
balladora que viu al barri a les
pròximes eleccions municipals.
El grup veïnal està liderat per

Claudi Villagra, un independent
que va a la llista dels republicans
a Sant Adrià. El manifest fa una
crida a fer un pas endavant per
“tornar a recuperar l’orgull de
barri” i “deixar de ser el Sant
Adrià de baix, aïllat de la resta”.

NOU PORTAL I TAULA RODONA
ERC Sant Adrià va llançar dilluns
passat un portal de transparèn-
cia al seu web de campanya. A la
pàgina es pot trobar el pressupost
executat de la campanya del 28-
A i el de les pròximes municipals,
així com les declaracions de béns
dels dos regidors.
Els republicans, a més, cele-

braran aquest divendres a la Bi-
blioteca de Sant Adrià una taula
rodona sobre la ciutat amb els
candidats Rubèn Arenas, Antoni
Vélez, Cristina Meseguer i la di-
putada al Parlament Jenn Díaz.

Tres nous imputats 
pel cas Marina Besòs

TRIBUNALS4El Jutjat d’Ins-
trucció número 2 de Badalona
ha citat com a investigats tres ar-
quitectes de diferents serveis
d’urbanisme de la Generalitat
per un presumpte delicte de
prevaricació relacionat amb el
cas Marina Besòs. 
Com ha avançat Crónica

Global i ha pogut comprovar Lí-
nia Nord en un document al
qual ha tingut accés, els inves-
tigats són l’ex cap del servei te-

rritorial d’urbanisme del Bar-
celonès, A. T., l’exlletrada de la
Direció General d’Urbanisme, C.
G., i E. N., pel seu paper als ser-
veis territorials de l’AMB l’any
2009.
Els investigats, segons la Fis-

calia, haurien avalat, a través de
les comissions territorials d’Ur-
banisme i de ponències tècni-
ques, la transformació de les
antigues piscines de Sant Adrià
en la discoteca Atlántida.

Cultura | Concert solidari a la Parròquia de Sant Adrià
Unesco organitza un concert solidari amb l’orquestra Simfònica Tekhné, aquest
dissabte a la parròquia de Sant Adrià. Interpretaran un repertori de Schumann i
Txaikovski. Les aportacions econòmiques es destinaran al Casal dels Infants.
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Montgat | Tiana

Torna el tast de tapes i vins 
al Mercat de Montgat

COMERÇ4Els veïns i veïnes de
Montgat van poder gaudir de les
millors tapes i vins del poble el dis-
sabte passat gràcies a la iniciativa
Mercats amb DO Alella, la qual va
arribar a la seva tercera edició. 
La fira està organitzada pel

Consorci de Promoció Enoturís-
tica del Territori DO Alella, l’A-
juntament i el Mercat de Mont-
gat (amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona). Durant la jor-

nada, el mercat municipal va
oferir als passejants tapes de
productes locals i maridades amb
vins de la denominació d’origen.
A més, també hi va haver

tallers i activitats per als més
petits, així com el sorteig d’u-
na experiència enoturística. La
jornada va estar acompanyada
també per la música bossa
nova i jazz del quartet Txema
Ribero Quartet.

Èxit de la primera edició 
de la fira Tiana Terra

COMERÇ4La fira Tiana Terra va
celebrar diumenge passat la seva
primera edició. La iniciativa de
l’Ajuntament i l’Associació de
Comerciants i Serveis Tianencs
va rebre una gran afluència de
tianencs i tianenques durant
tota la jornada, com va recollir La
Local.
L’objectiu de la fira era apro-

par els veïns i veïnes als pro-
ductors i artesans del poble que
van participar en les diverses pa-

radetes que es van muntar a
l’avinguda Isaac Albèniz. 
A més de la venda de diver-

sos productes locals, la fira va
comptar també amb diverses
activitats i xerrades, com la de la
infermera i nutricionista Carme
Montlleó, que va parlar de la
cura del cos i la terra. També van
participar-hi el biòleg Francesc
Giró, el qual va proposar Ca
l’Andreu com un projecte d’e-
coturisme a Tiana.

POLÍTICA4Queda poc més d’u-
na setmana per a les eleccions
municipals i els partits de Tiana
s’enfilen ja en el tram final de la
campanya electoral. 
El partit de govern, el PSC, ha

presentat aquesta setmana un ví-
deo on expliquen els eixos del
seu programa electoral: educa-
ció, cultura, medi ambient, be-
nestar compartit, seguretat i ci-
visme. A més, els socialistes
també han habilitat una pàgina
web on es pot consultar el pro-
grama sencer. Entre els punts
més destacats hi ha la creació del
Consell de la Vila, la recuperació
de la figura del sereno i el des-
envolupament d’un projecte lo-
cal propi d’educació.
Junts per Catalunya (JxCat)

va celebrar el seu acte de presen-
tació de candidatura diumenge
passat. La protagonista de l’es-
deveniment va ser la diputada de
JxCat al Congrés dels Diputats,
Míriam Noguera, que es va mos-
trar optimista respecte als resul-
tats que pugui obtenir la candi-
datura del seu partit a Tiana.

Junts per Tiana (Junts) ha
apostat també per un vídeo per
donar el tret de sortida de la seva
campanya. L’agrupació d’elec-
tors va presentar també les 18
prioritats del seu programa, en-
tre les quals destaquen l’am-
pliació de l’Institut, ampliar
l’habitatge de lloguer assequible
al poble i millorar les prestacions
del consultori local.

ERC també ha fet públic el
seu programa electoral, en el
qual reclamen “participar d’una
manera directa en els afers que
afecten en el nostre dia a dia”. Al
programa ressalten com a prio-
ritats la gestió ambiental res-
ponsable de Tiana, la recerca
d’un model urbanístic sostenible,
la reducció dels residus i “la cre-
ació d’un govern sobiranista”.

El candidat del PSC en un acte fa una setmana. Foto: Twitter (@PSCTiana)

Els partits de Tiana enceten 
la campanya electoral

Política | Montgat Guanya reflexiona sobre l’habitatge 
La coalició d’ICV i MES, Montgat Guanya, va celebrar ahir al parc del Tramvia un acte
en el quan van tractar els reptes del poble en matèria d’habitatge. Van participar-hi l’ex-
portaveu d’ICV al Parlament, Dolors Camats, i el president de MES, Alfons Palacios. 
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El 22 i el 26 de maig, o dit de for-
ma diferent, dimecres i diumen-
ge de la setmana que ve seran els
dos dies en els quals el Divina Se-
guros Joventut es jugarà la feina
de les 32 jornades anteriors. Els
verd-i-negres afrontaran un par-
tit al Fernando Buesa Arena de
Vitòria i un matx a l’Olímpic
contra l’Estudiantes que serviran
per decidir la classificació final.
L’enfrontament contra els

alabesos s’hauria de jugar aquest
cap de setmana, però aquests
dies Vitòria és la capital del bàs-
quet continental, amb la disputa
de la Final Four de l’Eurolliga, que
enfrontarà Madrid, CSKA, Fe-
nerbahçe i Anadolu Efes, cosa que
ha motivat l’ajornament del matx.
Així, badalonins i baskonistes
tindran uns dies extra per pre-

parar el matx, clau per als dos
equips de cara al play-off.
Tot i això, passi el que passi en

aquest enfrontament, la Penya
encara tindrà una última bala, a
casa contra un Estudiantes que,
un curs més, s’estarà jugant la
permanència a l’ACB.

SOLIDESA I VICTÒRIA
Els badalonins, però, afronten
aquest parell de partits amb la

tranquil·litat que els ha donat la
victòria en el partit de diumenge
passat contra el Manresa (86-70).
La Penya va dominar el par-

tit gairebé des del salt inicial, tot
i que no va acabar de decantar la
balança a favor seu del tot fins a
la segona meitat. Albert Ventu-
ra, Marko Todorovic i Nico La-
provittola van assumir el pes
ofensiu verd-i-negre amb 17, 15
i 13 punts respectivament.

Laprovittola, en un tir lliure al partit contra el Manresa. Foto: David Grau / CJB

El Divina Joventut afronta les
dues jornades finals de la lliga
» La visita a Vitòria i el partit a casa contra l’Estudiantes serviran 

per determinar si els de Carles Duran acaben entre els vuit primers

Jornada final d’infart 
per a l’Adrianenc a Bordils

Pròxima (i darrera)
estació: Bordils. El
primer equip de
l’Handbol Adria-

nenc afrontarà, demà passat a les
set de la tarda, el partit de la dar-
rera jornada de la Divisió de
Plata a l’Alt Empordà. 
Després del triomf que el

conjunt lila va aconseguir dis-
sabte passat contra el Palma del
Río (34-22, en un dia en el qual
la Verneda es va omplir de gom
a gom i l’afició no va parar d’a-
nimar els de Lorenzo Rueda en
cap moment), l’equip ha escalat

fins a l’onzè lloc i, depenent d’al-
tres resultats, podria mantenir la
categoria fins i tot perdent con-
tra els bordilencs, que ja tenen
assegurada la seva presència al
segon màxim esglaó de l’handbol
estatal el curs que ve.
El darrer rival dels de Sant

Adrià és l’equip que, ara mateix,
marca la darrera de les tres po-
sicions de descens amb 22 punts,
els mateixos que els liles. L’Atlé-
tico Novás, amb un menys, per-
dria la categoria, mentre que
l’Agustinos d’Alacant i l’Ame-
nabar se salvarien.

Els Dracs jugaran la final de la
lliga contra els Black Demons

Final inèdita. El
dissabte de la
setmana que ve

els Dracs es jugaran un nou títol
de lliga contra un rival que, fins
a aquest any, mai havia tingut l’o-
casió de lluitar per un campionat,
els Black Demons de las Rozas.  
Els badalonins s’enfrontaran

al conjunt madrileny pel títol
de la Serie A en el gran dia del
futbol americà estatal; i és que
per primera vegada, la Federació
Espanyola organitzarà aquest
partit pel títol masculí conjun-
tament amb la final de la màxi-

ma competició femenina. Tots els
partits es jugaran a Múrcia en
una jornada que ja s’ha batejat
com Spanish Bowl.
El conjunt d’Óscar Calatayud

disputarà la seva quarta final
consecutiva (ha guanyat les tres
anteriors a Cobras, Imperials i Fi-
rebats) i voldrà portar la desena
lliga a les seves vitrines. Els ba-
dalonins van aconseguir la clas-
sificació gràcies a la seva victòria
diumenge passat al camp de Po-
mar contra el seu rival en la final
de la temporada passada, els
Murcia Cobras (40-20).

Futbol | Es confirma el descens de la Fundació Grama
La pitjor de les notícies ja està confirmada. La derrota de la Fundació Grama de diumenge
passat a Llagostera (1-0) va certificar el descens de categoria del conjunt colomenc després
d’una temporada decebedora. L’equip tancarà la lliga diumenge a casa contra el Granollers.

Pau Arriaga
BADALONA

Les Tucans guanyen el primer
partit de la final de la lliga

Un gol de la nord-
americana Jacquie
Pierri va servir per
donar avantatge a

les Tucans en la final de la Liga
Elite. El conjunt de Sant Adrià va
aconseguir un triomf per la mí-
nima dissabte passat al polies-
portiu de la Pau contra el Tres
Cantos (1-0), un resultat que
haurà de defensar a la Comuni-
tat de Madrid el dissabte 8 del
mes que ve. Si les madrilenyes

guanyen pel mateix marge, el tí-
tol s’hauria de decidir en un ter-
cer enfrontament, que també
seria a Tres Cantos.
A banda de la punteria de

cara a porteria del fitxatge estrella
que el conjunt de Ramon Marty
va fer per optar al títol aquesta
temporada, la portera Xènia
Seoane va ser clau perquè les Tu-
cans deixessin la porteria a zero.
Seoane va haver d’intervenir en
37 rematades de les visitants.
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Final de trajecte. El
CF Badalona posarà
el punt final a una
temporada 2018-19
que ha tingut dues

meitats clarament desiguals amb
un gran partit al Municipal, diu-
menge a les sis de la tarda contra
un dels conjunts que jugaran el
play-offd’ascens, el Villarreal B.
El Bada voldrà tancar el curs

amb un bon resultat contra el
mini submarí, un equip que té la
tercera posició gairebé assegura-
da. Els escapulats han protago-
nitzat algunes de les seves millors
actuacions de l’any a casa, on no-
més han perdut un partit (el 20
de gener, per 0-1 contra l’Ebro de
Manolo González, en el que va ser
l’últim dia en què Ramon Calde-
ré va seure a la banqueta blava).
D’aleshores ençà, els números

del CFB són d’equip de play-off;
amb l’arribada de Juanjo García,
els escapulats han obtingut vuit
victòries (una d’elles, sense jugar

per la retirada de l’Ontinyent), set
empats i només han patit una de-
rrota, el 17 de març al Nou Cas-
tàlia contra el Castellón (2-1).

PREMI AL MÀXIM GOLEJADOR
El partit contra el conjunt de la
Plana tindrà un epíleg especial. I
és que un cop que s’acabin els 90
minuts, està previst que es faci
l’acte d’entrega del primer premi

Joan Saisó al màxim golejador del
Bada d’aquesta temporada.
Natalio Lorenzo, que ha vist

porteria en sis ocasions aquest
curs, és el gran candidat a guan-
yar-lo, mentre que les alternati-
ves principals són Santi Magallán
i Alejandro Chacopino, amb cinc
dianes cadascun. En cas d’empat,
el guardó aniria per al davanter
que hagi marcat més a domicili.

Els escapulats han anat de menys a més. Foto: Eloy Molina

El CF Badalona tancarà un curs
desigual contra el Villarreal B

Badalonès, Maristes i Círcol
comencen la post temporada

BÀSQUET4Després de 26 jor-
nades, comença l’hora de la ve-
ritat per a molts dels equips de la
comarca de Copa Catalunya. Els
tres equips badalonins de la ca-
tegoria (Badalonès, Círcol i Ma-
ristes Ademar) es jugaran el seu
futur a partir d’aquest cap de set-
mana, mentre que el CB Santa
Coloma ja pot gaudir de les va-
cances després d’haver-se quedat
a una sola victòria d’entrar a la
Fase Final.
El Badalonès, campió del

grup 2, jugarà el primer partit de
la sèrie de semifinals contra el Sol
Gironès Bisbal, a la capital del
Baix Empordà, aquest diumenge
a les sis de la tarda. Els de la Pla-
na voldran aconseguir un bon re-

sultat per poder defensar-lo a la
tornada, que es jugarà diumen-
ge de la setmana que ve.
Els Maristes, per la seva ban-

da, es veuran les cares contra el
campió del grup 1, el CB Lliçà
d’Amunt. L’ordre de l’elimina-
tòria serà el contrari que el del
Badalonès: el primer enfronta-
ment serà diumenge a tres quarts
de sis de la tarda a la Plana, men-
tre que la tornada serà al Vallès
Oriental el dissabte de la setma-
na que ve.
Per últim, el Círcol comença-

rà el seu camí cap a la salvació
demà passat a Barcelona, contra
el CB Ciutat Vella. El segon par-
tit, que podria ser el decisiu, serà
el dia 26, també a la Plana.

El cadet del Femení Sant
Adrià, a punt per a l’estatal

El cadet A del Femení
Sant Adrià comença la
defensa del seu títol
estatal (les liles són

campiones de les dues darreres
edicions). L’equip de Glòria Es-
topà viatja a València on, a par-
tir de diumenge i fins al dissab-
te de la setmana que ve, es tro-
barà amb les millors jugadores
menors de 16 anys de tot el ter-
ritori espanyol. L’Alqueria del
Bàsquet, la flamant i espectacu-
lar ciutat esportiva del València
Basket, serà l’escenari dels 66 par-
tits que es disputaran.
Les liles han quedat enqua-

drades al grup B, amb l’Spar
Gran Canaria, l’Stadium Casa-

blanca de Saragossa i el Liber-
bank Oviedo. Aquests partits de
la fase de grups es jugaran entre
diumenge i dimarts, mentre que
a partir de dimecres serà el mo-
ment de les eliminatòries.

PRIMERES TRES RENOVACIONS
Paral·lelament a l’activitat es-
portiva de la base, la direcció es-
portiva del club continua treba-
llant per confeccionar el sènior
que jugarà a la Lliga Femenina 2.
Les tres primeres del puzzle

adrianenc són Helena López, Mi-
nata Keita i Mireia Vila, que ja han
anunciat la seva renovació. An-
teriorment, el club havia anunciat
el retorn de Bojana Kovacevic. 

» Després del partit s’entregarà el trofeu Joan Saisó al jugador 
del primer equip que hagi marcat més gols aquesta temporada

Inici imminent de 
les obres al Pavelló Nou

L’activitat esporti-
va està aturada pel
que fa al sènior de
l’Industrias Santa

Coloma (to i que alguns dels
equips de la base continuen com-
petint), de manera que la gran
notícia per al club és la posada en
marxa imminent de les obres de
remodelació del Pavelló Nou.
L’empresa Bigas Grup SLU

s’encarregarà de la reforma in-
tegral de la instal·lació (els tre-
balls, d’un pressupost superior
als 3 milions d’euros, es van ad-
judicar per part de l’Ajuntament

el mes passat), que estarà tan-
cada, si es compleixen els ter-
minis, entre 15 i 18 mesos. El pri-
mer equip colomenc ja sabia
que la temporada 2019-20
s’haurà de jugar com a local a Ba-
dalona, de manera que els tre-
balls haurien d’assegurar que el
Pavelló Nou estigui disponible de
nou de cara al curs 2020-21.
Els canvis afectaran vesti-

dors, graderies, espais comple-
mentaris i escales i ascensors, de
la mateixa manera que renova-
rà totes les instal·lacions per
adequar-les a la normativa.

Deva Bermejo, la capitana. Foto: FSA
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Llibres Teatre

El Petit de Cal Eril publica el seu setè
disc, el tercer en els últims quatre anys.
L'energia i la creativitat de Joan Pons i
companyia sembla que no tenen límits.
Energia fosca (Bankrobber, 2018) és un
disc que vol passar la pàgina del pop
metafísic. El van enregistrar durant deu
dies de gener al Mas Ceret de les mun-
tanyes de Prades amb energia solar. 

Música Pelis i sèries

Energia fosca
El Petit de Cal Eril

Retrats alemanys
La Virreina Centre de la Imatge, situat al número 99 de la

Rambla de Barcelona, acull fins al 23 de juny l’exposició ‘Foto-
grafies de gent del segle XX’,  del fotògraf alemany August

Sander.  Feta en col·laboració amb l’August Sander Archiv del
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur de Colò-
nia, la mostra constitueix la major panoràmica que l’Estat es-

panyol ha dut a terme sobre el projecte homònim de San-
der. Es poden veure  187 fotografies organitzades segons els

esquemes tipològics de Sander i  inclou un conjunt d’obres
de la sèrie ‘Estudis: l’ésser humà’, pràcticament inèdita.

L’artista argentina Nathy Peluso ja està escalfant motors
per a la seva esperada actuació el pròxim 1 de juny al

festival Primavera Sound de Barcelona. Mentrestant, la
singular diva del trap llatinoamericà va fer una actuació

sorpresa el passat 9 de maig a la sala Razzmatazz de la
capital catalana. Nathy Peluso es va presentar a Barcelo-

na en una actuació emmarcada en una campanya pu-
blicitària d’una gran firma de roba, que ha apostat per

crear una línia de productes de l’artista. Aquest fet no ha
agradat a tots els seus seguidors, ja que Peluso sovint ha
estat un potent altaveu per a les demandes feministes i

ha criticat les imposicions estètiques que pateixen les
dones. Segons els crítics, el seu personatge, que va co-

mençar com a inclassificable i fora de l’òrbita comercial,
sembla que es va diluint a mesura que guanya fama. En

qualsevol cas, la barreja de hip hop, trap i pop llatinoa-
mericà li ha servit per situar-se entre els principals noms

de la música internacional. 

N A T H Y  P E L U S OQUI ÉS?
Ser una cantant de trap llatinoamericà
El seu vessant feminista ha marcat la seva música

Famosos

Actuar a Barcelona en un petit concert
El recital formava part d’una campanya publicitària 

S’ha generat un debat sobre l’artista
Alguns seguidors acusen Peluso d’haver-se venut

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

No és un llibre, és un poema. Un únic
text fragmentat en tres capítols per on
es creuen diverses veus que construei-
xen una bitàcola sobre la devastació i
el sense sentit de la violència. Alvarado
Barría explica d’aquesta manera molt
peculiar la història de l’ocupació del te-
rritori maputxe de La Araucanía, a la
zona central de Xile.

Edad de la ira
Patricio Alvarado Barría

| Sniper Elite V2
Segona part d’un títol que es va publicar l’any 2005. Tornarem a 

convertir-nos en un franctirador durant la Segona Guerra Mundial.

Anne Hathaway i Rebel Wilson són les
dues protagonistes d’aquesta comè-
dia en la qual dues estafadores de
classes socials molt diferents decidei-
xen treballar plegades per plomar
sense escrúpols tots els homes que
les infravaloren. La cinta és un remake
d’un clàssic de finals de la dècada de
1980: Dirty Rotten Scoundrels.

Timadores compulsives
Chris Addison

La Calòrica agafa aquest clàssic grec
d’Aristòfanes i, amb la magistral dra-
matúrgia de Joan Yago i la direcció
d’Israel Solà, porta aquesta comèdia
sobre la democràcia a l’actualitat per
estudiar els mecanismes emocionals
que fan funcionar el populisme neoli-
beral i qüestionar-se el seu auge.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Els ocells
Aristòfanes

Viu en línia
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DIUMENGE 19 DE MAIG
17:00 Partit de futbol de la trenta-vuitena

jornada del grup 3 de Segona Divisió B en-
tre el CF Badalona i el Villarreal B. / Camp mu-
nicipal de futbol.

DIUMENGE 19 DE MAIG
18:00 Projecció d'El Chico, de Charles Chaplin,

amb música en directe, a càrrec de Carles Ro-
bert. Última pel·lícula del cicle de cinema mut
que ha durat quatre anys. / Auditori Can Roig
i Torres.

FINS AL 24 DE MAIG
Matí-Tarda Fins al divendres de la setmana que

ve estarà oberta al públic l’exposició fotogràfica
de l’Associació Colomenca d’Aficionats a la Fo-
tografia. L’entrada és gratuïta. / Biblioteca Can
Peixauet.

A PARTIR D’AVUI
Tarda Menja bé, tu hi guanyes! serà el nom de

l’exposició que s’inaugura avui per promou-
re hàbits alimentaris saludables entre els in-
fants. L’entrada és gratuïta. / Centre Cultural
de Besòs.

DISSABTE 18 DE MAIG
16:00 Kick the beat serà el nom del festival de

kpop i jpop (cultures populars tant de Korea
del Sud com del Japó) que es farà demà pas-
sat a partir de les quatre de la tarda. / Plaça
de Guillermo Vidaña.

DEMÀ 17 DE MAIG
18:00 Demà a la tarda se celebrarà l’acte de lliu-

rament dels premis de la fase local de la Mos-
tra Literària del Maresme. L’entrada serà
gratuïta. / Sala Pau Casal de la biblioteca Ti-
rant lo Blanc.

DIMECRES 22 DE MAIG
19:00 Un amour de Swann serà el títol seleccionat

per a la pròxima sessió del Club de lectura en
francès de dimecres que ve. / Sala Josep i Pere
Santilari de la biblioteca Tirant lo Blanc.

DISSABTE 18 DE MAIG
11:00 Bosquim boscam serà el nom de l’activi-

tat per a nenes i nens que tinguin entre 0 i
3 anys, que s’emmarca en Parcs i Biblioteques....
naturalment. / Biblioteca Can Baratau.

El professor d'història Emili Muñoz co-
ordinarà aquesta sessió sobre la Ca-
talunya dels segles XVIII i XIX. / Esco-
la d’Adults Timó.

Emili Muñoz parla de la
Catalunya dels segles XVIII i XIX

Dimecres 22 de maig a les 18:30

L’Escola de Música Músicaula presen-
ta un concert acústic amb diversos con-
junts instrumentals, solistes i el cor d’a-
lumnes de cant. Entrada gratuïta. / Au-
ditori Can Roig i Torres.

Un concert dels alumnes
de Músicaula aquesta tarda

Avui 16 de maig a les 18:30

Aquest diumenge hi ha una nova cita
per als amants dels objectes de segona
mà, la 24a edició del Mercat del Tras-
to, que tindrà 248 paradetes. / Parc de
les Muntanyetes.

Tot a punt per a la 24a 
edició del Mercat del Trasto
Diumenge 19 de maig a les 09:30

José Izquierdo, Izqui, serà l’encarregat
d’impartir el taller Ritme i corporalitat
demà passat. / Escola Municipal de Mú-
sica i Dansa.

Un taller a l’Escola
Municipal de Música

Dissabte 18 de maig a les 11:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma
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