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Les ciutats i pobles del Barce-
lonès Nord s’enfronten aquest
diumenge a unes eleccions mu-
nicipals molt diferents de les del
2015. Fa quatre anys, l’entrada
amb força de les coalicions mu-
nicipalistes d’esquerres (grà-
cies, en part, a l’empenta del fe-
nomen Podem arreu de l’Estat)
va canviar el panorama polític
local de bona part del territori. 
Ara, però, el desgast de la

“nova política” i les baralles in-
ternes de l’esquerra vaticinen
uns plenaris encara més frag-
mentats i menys disposats al
diàleg. Tot fa pensar que ens en-
caminem cap a nous governs
municipals més inestables, els
quals hauran de fer front als can-
vis estructurals necessaris arreu
del Barcelonès Nord. I tot plegat
després d’un 1 d’Octubre del
2017 que va trencar tòpics a la
zona i els efectes del qual són la
gran esperança de les candida-
tures independentistes.

LA LLUITA PER BADALONA
A Badalona hi ha un fet que no
ha canviat respecte de les da-
rreres municipals: el candidat
del PP, Xavier García Albiol, és
el rival a batre –el qual, per
cert, amaga les sigles del partit
després d’haver-ne estat presi-
dent a nivell català–. El mantra
de “tots contra Albiol” que van
adoptar la resta de candidatures

el 2015 es torna a repetir, amb
la diferència que, ara per ara, la
possibilitat d’un pacte de totes
les esquerres de la ciutat sembla
més difícil que fa quatre anys.
El somni del desitjat “front

comú d’esquerres” es va trencar
abans que comencés. L’exal-
caldessa Dolors Sabater (Guan-
yem Badalona en Comú) ha
aconseguit convèncer ERC, amb
qui ha format la coalició La Ba-
dalona Valenta, que es presen-
ta com a model de ciutat anta-
gònic al d’Albiol i aspira a guan-
yar-li les eleccions.
Però ICV-EUiA ha decidit

marcar distàncies amb els seus
antics socis de govern i pre-
sentar-se com a Badalona En
Comú Podem. La llista encap-
çalada per Aïda Llauradó té la

clara intenció de disputar la
marca ‘comuns’ que les darreres
eleccions va donar resultat a
Sabater. Llauradó fins i tot ha
criticat públicament la gestió
de l’exalcaldessa. Una aposta
arriscada, però que pot ser efec-
tiva per atraure el vot no inde-
pendentista, tot i que a costa de
dividir encara més les esquerres
i, de retruc, afavorir Albiol.
Qui sembla que tornarà a te-

nir la clau és el PSC. El partit de
l’alcalde Álex Pastor arriba al 26-
M carregat de moral, després de
rebre més de 30.000 vots a Ba-
dalona en les darreres eleccions
generals. Però la moció de censura
que el va portar a l’alcaldia amb
els vots de PP i Cs –un any de go-
vern que no sembla haver capi-
talitzat– ha erosionat la sintonia
amb els partits d’esquerres, tot i
que Llauradó encara aposta per
una entesa amb els socialistes si
el que volen és un govern estable
que no es torni a quedar a mitges.
Només els resultats d’Albiol de-
terminaran si, finalment, aques-
ta entesa serà necessària. 
Un Albiol que sembla haver

engolit Ciutadans, que a Bada-
lona està eclipsat per la llista de
l’exalcalde i que tot apunta que
quedarà lluny dels resultats que
el partit taronja pot aconseguir
a les ciutats veïnes.
Qui tampoc ho té fàcil és

Junts per Catalunya, que des que
Ferran Falcó va deixar el grup

municipal està immers en una
etapa de lideratges discrets i ex-
pectatives complicades, lluitant
per no quedar fora del ple.

SANTA COLOMA, SOCIALISTA
On no s’esperen grans canvis és
a Santa Coloma. El municipi
segueix sent un feu important
dels socialistes i les darreres
eleccions generals ho van tornar
a deixar clar: el PSC va obtenir
un 38% dels vots, el percentat-
ge més alt del Barcelonès Nord
i gairebé el doble que els co-
muns, que van ser segons.
Tot i això, els principals par-

tits de l’oposició, Som Gramenet
i Ciutadans, intentaran arra-

bassar l’alcaldia a la socialista
Núria Parlon, que ha fet una
campanya sense concedir en-
trevistes a la premsa. 
Mentrestant, des d’ICV-EUiA

esperen que el canvi de marca,
de Gent d’Esquerres a En Comú
Podem, els beneficiï. En les elec-
cions del 28-A la formació va
aconseguir un 20% dels vots a la
ciutat, una xifra que sembla
complicada de repetir el 26-M.

DIVISIÓ A SANT ADRIÀ
A Sant Adrià, els socialistes han
anat perdent vots des d’aquella
còmoda majoria absoluta que
van aconseguir el 2011. Aquest
últim mandat, el PSC de l’al-
calde Joan Callau ha hagut de
governar l’Ajuntament més
fragmentat del territori i tot
apunta que aquest panorama es
mantindrà.
Tot i això, una cosa ha can-

viat respecte del 2015. Aquesta
vegada, Sant Adrià en Comú i En
Comú Podem (hereus d’ICV-
EUiA) han decidit presentar-se
junts per intentar competir amb
els socialistes. Però les divisions
dins l’espai dels comuns van
evidenciar-se un altre cop quan
l’actual regidor d’ICV-EUiA,
Gregorio Camacho, va anun-
ciar que es presentaria a les
municipals amb la candidatura
Movem Sant Adrià. Una llista
que, segons Camacho, té l’aval
de la direcció nacional de Cata-
lunya En Comú i que acaba
d’embolicar encara més el pa-
norama.
Mentrestant, Vox amenaça

d’entrar a l’Ajuntament després
d’obtenir un 5% dels vots a Sant
Adrià en les darreres eleccions
generals. 

ERC VOL GUANYAR A MONTGAT
Per la seva banda, l’alcaldessa
de Montgat, Rosa Funtané
(ERC), espera revalidar l’alcal-

dia, aquest cop, però, com a for-
ça més votada per sobre de
l’antiga Convergència. JxCAT
no va tenir el resultat que des-
itjava el 28-A, quan va rebre no-
més un 8% dels vots, mentre
que els republicans es van en-
filar fins al 27%.

En les darreres municipals
ERC va necessitar pactes amb
les esquerres per desbancar els
convergents. Aquest cop, però,
estan més dividides i no comp-
ten, d’entrada, amb el PSC.

QUÈ PASSARÀ A TIANA?
Per últim, la decisió de l’alcal-
dessa Esther Pujol (PSC) de no
presentar-se a les eleccions obre
la possibilitat d’un canvi de pro-
jecte a Tiana, on la incertesa s’ha
apoderat de la recta final de la
campanya. 
ERC vol aprofitar l’empenta

del gran resultat que va obtenir
el 28-A (un 34% dels vots), men-
tre que JxCAT ha apostat per
una renovació a fons. L’agrupa-
ció d’electors Junts per Tiana,
però, podria endur-se els vots in-
dependentistes al municipi.

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD

26-M: molt en joc
» Sabater i Albiol polaritzen les eleccions de diumenge a Badalona, on Pastor intenta donar la sorpresa

» El PSC vol revalidar Santa Coloma i Sant Adrià, ERC consolidar Montgat i la incertesa envolta Tiana

El Barcelonès Nord arriba a les eleccions del 26-M amb el PSC enfortit i les coalicions municipalistes d’esquerres posant-se a prova. Foto: Arxiu

Tot fa pensar que ens
encaminem cap a nous
governs municipals
més inestables

A Badalona, la coalició
liderada per Sabater
presenta un model
antagònic al d’Albiol

Parlon, que no ha
concedit entrevistes
en campanya, ho té tot
de cara a Santa Coloma
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Tribuna

per Dolors Sabater, exalcaldessa i candidata de la Badalona Valenta

Barrem el pas al PP d’Albiol

Per representar la ciutadania com a al-
caldessa o com a regidor o regidora cal ha-
ver viscut com viuen la majoria dels ve-
ïns i veïnes: saber el que és matinar per
anar a treballar, estudiar o buscar feina,
lluitar per arribar a final de mes i pagar
el cost de la hipoteca o del lloguer...
Per això, la candidatura de Guanyem

Badalona En Comú-ERC està formada
per veïns i veïnes que coneixem la reali-
tat de cadascun dels barris, que hem par-
ticipat en lluites socials i veïnals... No som
professionals de la política, sinó que en-
tenem la política institucional com una
fase temporal de les nostres vides i que,
després, tornarem a exercir la nostra pro-
fessió, en el meu cas mestra
en un institut de Llefià.
És evident que Xavier

García Albiol (PP), que té la
seva residència habitual al
barri de Pedralbes de Barce-
lona, no pot dir el mateix. De
debò es pot aspirar a gover-
nar una ciutat on ni tan sols es viu? Es pot
defensar la millora de l’educació pública
quan els teus fills i filles no estan escola-
ritzats a la ciutat? Es pot defensar la mi-
llora del transport públic quan mai no s’ha
agafat una “tusa”?
No s’hi val tornar a la política local

quan han fracassat altres aspiracions de
la teva carrera política a Catalunya i Es-
panya. No s’hi val atiar l’odi entre veïns
i veïnes perquè es culpabilitzin mútua-
ment dels seus problemes, eludint les res-
ponsabilitats dels més poderosos, entre
ells el teu propi partit, el PP, que ha tin-
gut responsabilitats de govern durant

molts anys, o el poder econòmic i finan-
cer de qui ha estat còmplice. 
No s’hi val renegar de les sigles d’un

partit com el PP, com a resultat d’una cal-
culada estratègia electoral, quan portes
28 anys vivint d’aquest partit amb dife-
rents càrrecs de responsabilitat, l’últim el
de president del PP català. Albiol era un
alt càrrec del partit de qui ara renega, del
partit que va votar en contra de la ILP de
la PAH per la dació en pagament i el llo-
guer social; del partit que va aprovar una
reforma de la llei dels lloguers que n’ha
disparat els preus; del partit que va
aprovar una reforma laboral que promou
la precarietat i un llarg etcètera.

També em pregunto: quina credibi-
litat té aquell altre partit, el PSC de Ba-
dalona, que ara fa un any es va aliar amb
el PP d’Albiol per fer fora un govern del
canvi i progressista a la ciutat? Un govern
del canvi que va abaixar el preu de les es-
coles bressol, que va ajudar les persones
grans a pagar l’IBI, que va promoure la
participació, posant a votació de la ciu-
tadania el destí de 14 milions d’euros del
pressupost municipal, que va estar al cos-
tat de les persones desnonades i no dels
bancs. Quina coherència li queda a un
partit que a Madrid estava fent una mo-
ció de censura al PP i, a Badalona, pac-

tava amb aquest partit corrupte per fer
fora un govern progressista? 
Badalona necessita coherència i con-

fiança, i no podem permetre que el futur
de la ciutat, de les seves polítiques socials,
dels ajuts al lloguer o a l’IBI, de les polí-
tiques feministes, depenguin de pactes en
despatxos a l’altra punta del país o d’una
batalla electoralista per les cadires. Albiol
va fer alcalde Pastor (PSC) amb només 3
regidors (d’entre els 27 del ple municipal)
i ha condicionat durant aquest temps mol-
tes de les seves decisions polítiques. Per
només posar un exemple, el PSC ha pro-
hibit l’ús d’un espai municipal a una pla-
taforma que lluita contra els desnona-

ments (Sant Roc Som Bada-
lona) i ha comprat el discurs
d’Albiol que criminalitza les
persones que ocupen pisos
buits per necessitat.
Per tot això, us demano el

suport per l’única candida-
tura progressista que pot fer

front al discurs xenòfob i classista d’Al-
biol i a un PSC que li fa de crossa. Us de-
mano que feu confiança a Guanyem
Badalona En Comú-ERC, perquè ens hi
juguem molt. Decidirem quin model de
ciutat volem per als pròxims anys: si una
ciutat grisa, liderada pels que volen atiar
l’odi entre els veïns i veïnes, perpetuar la
desigualtat i mantenir dinàmiques clien-
telars al consistori, o una ciutat valenta,
acollidora, participativa i cohesionada,
amb un ajuntament transparent al ser-
vei de les persones. Recuperem l’orgull
de ser Badalona, tu pots escriure la his-
tòria de la Badalona Valenta!

De debò es pot aspirar a governar
una ciutat on ni tan sols es viu? 

No s’hi val tornar quan has fracassat

Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí da-

vant l’obertura d’un cen-
tre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la po-
larització social i la por. És realment
preocupant. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els diputats presos...
"Deberán ser debida-

mente custodiados (...)
para que, una vez en el interior del sa-
lón de plenos, pueda quedar garanti-
zada su seguridad. Deberán ser reinte-
grados, sin dilación, al centro peniten-
ciario una vez (...) haya dado término a
la sesión".

@igpagan

Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel

hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sor-
prendiendo lo de Marchena en el Tri-
bunal Supremo.

Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú

mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan ter-
riblement els dolors de Sarajevo. Sa-
rajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).

@HiginiaRoig@judici1O@MElAmrani

Handbol Adrianenc
Tot i que depenien d’ells mateixos, els

de Lorenzo Rueda van perdre la catego-
ria després d’empatar a Bordils i que la

resta de resultats de la jornada no
acompanyessin. L’equip tornarà a Pri-
mera Nacional la temporada que ve. 

pàgina 19

Els semàfors

Aj. de Santa Coloma
L’oposició ha criticat molt el govern

municipal de Santa Coloma per haver
fet la presentació dels nous cotxes i mo-
tos de la Policia Local en plena campan-
ya de les municipals. En Comú Podem
ho ha denunciat a la Junta Electoral.

pàgina 14

Sèrie Claroscuro
Un grup d’estudiants de Comunicació
Audiovisual de la Universitat de Bar-
celona han impulsat aquesta sèrie do-
cumental per explicar la història dels
barris de Catalunya. El primer episodi
mostra una altra mirada de La Mina.

pàgina 17
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Aire fresc

Acabar la banda ampla a Badalona
per Estanis Alcover i Martí

Encara hi ha industrials bada-
lonins que constaten la carència
d'accés a unes telecomunica-
cions de qualitat com una man-
cança que llasta la competitivi-
tat de les seves empreses. El
consistori que sortirà de les ur-
nes aquest diumenge està obli-
gat a garantir ràpidament un ac-
cés a internet d'alta capacitat, i
amb l'oportunitat de distribuir-
lo a llocs on la qualitat del servei
és insuficient.
Avui en dia, la banda ampla

s'ha convertit en una realitat a
causa dels avenços tecnològics.
Molts municipis tenen accés a di-
ferents xarxes d’internet per
descarregar informació i crear
contingut, però no tots realitzen
els mateixos plans de teleco-
municacions. Quina és la reali-
tat de la banda ampla a Badalo-
na? Gràcies a un estudi d’Indi-
ra Caballero, de la UPF, sabem
que és essencial la tecnologia
FTTH (Fiber To The Home), que
consisteix en l'ús de cables de fi-
bra òptica i sistemes de distri-
bució òptica per a la prestació de

serveis Triple Play (Internet, te-
lefonia i televisió) a les llars i a les
empreses. A més, la tecnologia
FTTH permet navegar per in-
ternet a més de 2 Gbps.
El novembre de 2013, el pro-

veïdor de serveis de telecomu-
nicacions Jazztel va anunciar la
inversió de 14 milions d'euros a
Badalona per portar la tecnolo-
gia FFTH a més de 50.000 ha-
bitatges. En l’acord amb l’Ajun-
tament, l’FTTH es defineix com
"la millor opció tecnològica per
al desplegament de xarxa per
afrontar el futur trànsit de dades
previst, ja que ofereix una major
amplada de banda, una veloci-
tat simètrica i un major poten-
cial per a les necessitats del fu-
tur". Entre el 2015 i el 2016, el
desplegament de fibra òptica
va arribar a algunes zones in-
dustrials: Granland, Guixeres i

Montigalà, amb accés a internet
de manera ultra ràpida, i va
permetre connectar-se a 1.000
Mbps de fibra òptica a internet.
Ara toca enllestir el projec-

te en la seva totalitat per fer
competitiva tota la indústria
radicada a Badalona. Cal re-
cordar al futur consistori que,
malgrat la feina feta, hi ha àrees
que pateixen l'absència de xar-
xes sense fils de 30 Mbps i les
telecomunicacions VDSL (línia
de subscriptors digitals de molt
alta velocitat). L’estudi de la
Indira Caballero afirma que
Badalona és una ciutat amb
nivells de connectivitat i tecno-
logies avançades molt eleva-
des, que cal culminar. Per ex-
emple, s’ha de resoldre la fibra
òptica a Dalt de la Vila amb un
cablejat basat en els principis es-
tètics d’aquest barri històric.

Les millors
perles

Tanquen un polèmic tobogan a Estepona l'endemà d'inaugurar-
se. L'Ajuntament de la ciutat va crear l'obra per unir dos carrers
amb un desnivell molt elevat i fer que es pogués passar ràpida-

ment d'un a l'altre. Tanmateix, els veïns van començar a patir cops
pel mal disseny de la creació, que tenia un pendent molt pronunciat.

Inscriuen 15 ovelles en una escola francesa per evitar el tanca-
ment d'una de les classes principals. Després d'haver abaixat
lleugerament el nombre de matriculacions, en una escola de

Crêts-en-Belledonne va arribar l'amenaça de tancament d'una
aula. Per evitar-ho, van decidir apuntar els animals a les classes.

Graven un vídeo pornogràfic dins un cotxe Tesla amb el siste-
ma Autopilot activat. L'escena ha estat comentada pel funda-
dor de la marca automobilística, Elon Musk. Al seu compte

de Twitter, Musk ha comentat jocosament que “resulta que hi ha
més formes d'utilitzar l'Autopilot del que ens pensàvem”.

El tenista Marton Fucsovics ha pujat una enquesta amb foto
a Instagram perquè els seus seguidors jutgin si la pilota
que el va derrotar era dins o no. Fucsovics s'enfrontava a Ni-

koloz Basilasvhili, que va cometre falta en una sacada. Els jutges
van revisar la jugada i la van anul·lar, beneficiant Basilasvhili.

Desallotgen una biblioteca universitària a Austràlia per una es-
tranya fruita. Els estudiants van començar a sentir una olor
molt forta, similar a la del gas. Davant la situació, més de 500

persones van ser desallotjades pel temor a una explosió. El motiu
real era un durian, conegut per ser la fruita amb pitjor olor del món.

A les xarxes

@eframi65: Yo sólo espero y confío que la
justicia haga su trabajo con Josu Ternera
sin que los políticos de turno, los oportu-
nistas y demás especies interfieran. 

@324cat: Encaixada de mans entre Oriol
Junqueras i Pedro Sánchez al Congrés,
una de les imatges que ens deixa la sessió
de constitució del Congrés dels Diputats.

#EncaixadaDeMans

@Cuauh_h: La escultura del conejo me-
tálico del artista estadounidense Jeff
Koons se vende en 91 millones de dólares
y bate el récord de un artista vivo.

#91Milions #CapturatAFrança

60 famílies de Badalona creuen
que els van robar els nadons1

2
Som Gramenet critica el conveni 
amb Tomorrowland

Tres nous imputats pel cas Marina Besòs

Defensem el dret a la ciutat

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

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.
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4El Departament de Salut de la Ge-
neralitat torna a demostrar que l’a-
tenció primària és una de les grans
apostes d’aquesta legislatura. I ho fa,
aquesta vegada, invertint 30 milions
d’euros en un programa per a posar
al dia les instal·lacions i l’equipament
de fins a 382 centres d’atenció pri-
mària (CAP) dels més de 400 que hi
ha a Catalunya. 

En el conjunt de l’Àmbit Me-
tropolità Nord del Servei Català
de la Salut –del que forma part la
zona del Barcelonès Nord-, la in-

versió arriba, en una primera fase,
als 2,3 milions d’euros per a mo-
dernitzar un centenar de CAP; d’a-
quests, aproximadament una vin-
tena són del Barcelonès Nord,
aquells en què s’han detectat ne-
cessitats, tenint en compte la seva
data de construcció o de la darre-
ra remodelació. 

Aquesta és la finalitat del pla de
millora de l’equipament als centres
d’atenció primària, que des d’aquest
mes de juny, i durant els pròxims tres
anys, preveu actuacions en quatre
grans àmbits: compra de nous apa-
rells sanitaris  –que augmentaran la
capacitat de resolució de la primària–;
reforma de manteniment i conser-
vació dels centres per potenciar el
confort dels professionals i usuaris –
substituint calderes i aparells clima-
titzadors, pintant, instal·lant leds–; re-
novació d’equipament tecnològic –
com ara centraletes o equips au-
diovisuals–; i reposició d’elements es-
tructurals –com ara butaques d’ex-
tracció, taulells o cadires-. El pla co-
rregeix, així, deficiències en les in-
fraestructures d’atenció primària
que impacten negativament en la
feina diària que desenvolupen els
professionals i en l’atenció que es
presta als usuaris dels serveis.

La primera fase de les actuacions
se centrarà principalment en l’ad-
quisició de mobiliari i d’equipament
sanitari i invertirà 11,3 milions d’eu-
ros per a totes les regions sanitàries
de Catalunya. Pel que fa al nou equi-
pament sanitari, per exemple, s’es-
trenaran dermatoscops, tensiòme-
tres, electrocardiògrafs i, sobretot,

ecògrafs portàtils. D’aquests, se n’ad-
quiriran fins a 127 i alguns arribaran
a centres on mai n’hi havia hagut i
d’altres en renovaran d’obsolets.
També es preveu un pla de forma-
ció d’ús d’aquests aparells per als pro-
fessionals que ho necessitin. La se-

gona i tercera fase de les actua-
cions se centraran més en les refor-
mes i adequacions i el canvi d’ins-
tal·lacions d’àmbit tecnològic, i es pre-
veu que s’acabi al juny de l’any 2022. 

Per a la consellera de Salut,
Alba Vergés, amb aquest pla, en 3
anys, “posem al dia als CAP de Ca-
talunya, amb millores que satisfa-
ran els professionals i els usuaris”.
Per la seva banda, el vicepresident
del Govern, Pere Aragonès, emfa-
titza que aquest programa po-
tencia l'atenció primària “com a co-
lumna vertebral del sistema públic
de salut de Catalunya”. 

Els CAP es posen al dia
» El Departament de Salut inverteix en nous aparells i millores per a usuaris i professionals 

4L’aposta del Departament de
Salut per l’atenció primària d’o-
rientació comunitària, al voltant de
la qual vol estructurar el sistema
públic de salut, es completa amb
altres d’implementació immedia-
ta que milloren les condicions la-
borals dels professionals. 

Així, s’està potenciant la tasca
de la professió infermera i del con-
junt dels professionals dels equips,
i s’han acordat millores salarials per
als professionals de l’atenció pri-
mària concertada, d’urgències d’a-
tenció primària i de salut sexual i
reproductiva dels CAP.

Valorar els professionals

Es posen al dia 382
CAP dels més de 400
que hi ha a Catalunya

Es comprarà
mobiliari nou i 

equipament sanitari

El pla de millora dels CAP té un pressupost de 30 milions d’euros. Fotos: Generalitat

salutweb.gencat.cat
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Després dels bons resultats que va
obtenir el PSC en les darreres
eleccions generals, els candidats
del PP i La Badalona Valenta han
intentat convèncer, en aquesta
recta final de la campanya, el
gruix dels 30.000 veïns que van
votar els socialistes el 28-A.
El candidat del PP, Xavier

García Albiol, va demanar direc-
tament el suport als votants so-
cialistes en l’acte que va celebrar
diumenge passat al Turó d’en
Caritg, al qual van assistir prop de
3.000 persones, segons el partit.
Dos dies després, en declara-
cions a Badalona Comunicació,
el popular va assegurar que veia
“difícil” un acord amb el PSC, però
va assenyalar també que espera
compartir millores per a Badalo-
na i que Álex Pastor el permeti go-
vernar en minoria.
En canvi, l’exalcaldessa i cap de

llista de La Badalona Valenta
(Guanyem + ERC), Dolors Saba-
ter, va buscar la confrontació amb
els socialistes. “El PSC no és fiable
i tornarà a pactar de manera di-
recta o indirecta amb el PP”, va
afirmar a Badalona Comunicació.
Tot i això, Sabater va enviar un
missatge als votants socialistes,
destacant que “l’únic fiable és que
la llista més votada segur que go-
vernarà Badalona”, i per aquest
motiu els va demanar concentrar
el vot en la seva candidatura.
El PSC, però, segueix confiant

en les seves opcions i fins i tot no
descarta governar en minoria,
com va assegurar el seu cap de llis-

ta a la ràdio pública municipal.
Això sí, Pastor va tornar a deixar
clar (com va fer a l’entrevista amb
Línia Nord) que la seva prefe-
rència, si ha de pactar, és Badalo-
na En Comú Podem. 
La candidatura dels comuns,

de fet, ha obert un altre front en
aquestes eleccions: el de la bara-
lla per la legítima representació de
l’esquerra alternativa a la ciutat.

LA LLUITA DELS COMUNS
Després que fa una setmana una
vintena de militants de Podem a
Badalona anunciessin que dei-

xaven el partit per les diferències
amb la candidatura d’Aïda Llau-
radó, aquesta setmana Anticapi-
talistes del Barcelonès Nord va
emetre un comunicat on demanen
el vot per a Dolors Sabater.
L’exalcaldessa s’ha intentat

erigir com la veritable representant
dels comuns. Dimarts passat, Sa-
bater va fer un acte amb el cofun-
dador de Podem, Jaime Pastor, en
el qual també es van emetre vídeos
de suport dels alcaldes de Zara-
goza i Santiago de Compostela i
del diputat de l’assemblea de Ma-
drid per Podem, Raúl Camargo.
La candidata de Badalona

en Comú Podem, però, va rebre
el suport del candidat d’En Comú
Podem a les eleccions europees,
Ernest Urtasun, que va subratllar
que “hi ha moltes raons perquè
l’Aïda sigui alcaldessa” durant
l’acte central que els comuns
van celebrar dissabte passat.
Llauradó fins i tot va assegurar
que hi ha molta gent “desen-
ganyada” amb Sabater que vo-
tarà els comuns el 26-M i que “un
govern ampli d’esquerres” s’ha
d’entendre amb el PSC. 
El joc dels pactes està servit.

Sabater i Albiol apunten al votant socialista per guanyar el 26-M. Foto: A.M.

Veïns de La Salut es van manifestar dissabte. Foto: Twitter (@pablodiazflores)

Sabater i Albiol apel·len als
votants socialistes per al 26-M

» El candidat del PP demana al PSC que el deixi governar en minoria
» L’exalcaldessa reclama concentrar el vot en la seva candidatura

Festa i manifestació a favor
de la convivència a La Salut

SOCIETAT4Festa i manifestació
van coincidir dissabte passat al
barri de La Salut. La Fundació
Salut Alta va celebrar la seva tra-
dicional Diverfesta, el certamen
anual que vol fomentar la cohe-
sió social al barri. Mentrestant,
el mateix dia, diverses entitats
del barri, com la PAC i l’Asso-
ciació AMBTU, es van manifes-
tar a favor de la convivència i en
contra de la delinqüència.
La Diverfesta va omplir els

carrers del barri de tallers i acti-
vitats per als més petits, com a
reivindicació de la poca oferta

d’espais per a la infància que hi
ha la zona La directora de la Fun-
dació Salut Alta, Maria Nadeu, va
assegurar que a l’edició d’en-
guany de la festa van voler posar
especial èmfasi en la manca d’es-
pais per a nens i nenes, una rei-
vindicació que comparteixen
bona part dels veïns i veïnes.
Des de l’AV de La Salut van la-

mentar que l’única regidora pre-
sent a la manifestació fos l’exal-
caldessa Dolors Sabater i dema-
nen a les administracions que
s’impliquin més per mantenir la
seguretat i la convivència al barri.

Ferit greu un home en un
tiroteig al barri de Sant Roc

SUCCESSOS4Un home va re-
sultar ferit greu divendres al
matí, a primera hora, en un tiro-
teig al barri de Sant Roc, segons
va recollir l’ACN. Els fets van te-
nir lloc a l’avinguda Maresme.
Els Mossos d’Esquadra van

rebre l’avís que hi havia un home
ferit a terra, presumptament
per arma de foc, per part de di-
versos testimonis al lloc dels
fets. Les trucades es van produir
al voltant d’un quart de vuit del
matí. El Sistema d’Emergències
Mèdiques va evacuar el ferit a un
centre hospitalari en estat greu.

Els Mossos van iniciar un dis-
positiu de recerca de l’autor o au-
tors del tiroteig.

EXHIBICIONISTA DETINGUT
Per altra banda, agents de la Uni-
tat Ciclista de la Guàrdia Urba-
na van detenir dilluns passat a la
tarda un home de 50 anys quan,
segons els testimonis, va co-
mençar a masturbar-se davant
d’un grup de menors que eren a
la platja dels Pescadors. Els
agents van interceptar l’home al
carrer Ribes i Perdigó, després
que fugís de la platja.

Augusto Magaña
BADALONA

Salut | La consellera Alba Vergés visita Can Ruti
La consellera de Salut, Alba Vergés, va destacar divendres passat la “forta inversió” de 6,2 mi-
lions d’euros que ha fet la Generalitat per a la nova àrea de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hos-

pital Germans Trias i Pujol, la qual es va inaugurar a l’octubre i disposa de 21 habitacions.

QUÈ DIUEN ELS ALTRES
CANDIDATS?

4David Torrents (JxCAT) es
va mostrar obert a pactar
tant amb La Badalona Va-
lenta com amb Badalona
en Comú –i fins i tot amb el
PSC– per evitar que Albiol
sigui alcalde. Juan Miguel
López (Cs) aposta per mi-
llorar els resultats del 2015
i convertir-se en “la clau
del futur govern”.



9 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 23 de maig del 2019



| 10

línianord.cat Badalona23 de maig del 2019

La Plataforma de Migrants 
valora els programes electorals
MIGRACIÓ4La Plataforma de
Migrants i Refugiats Badalona
Acullha valorat les propostes en
matèria de polítiques d’acollida
i cohesió que fan als seus pro-
grames electorals els diferents
partits que es presenten a les
eleccions del 26-M.
L’anàlisi de l’entitat s’ha cen-

trat, sobretot, en els quatre punts
que consideren imprescindibles
per millorar la vida de les per-
sones migrades: l’accés univer-
sal al padró municipal, la crea-
ció d’un alberg d’urgències so-
cials, l’elaboració d’un pla mu-
nicipal d’acollida i la posada en
marxa d’un servei de traducció
per als serveis municipals. 
De les vuit candidatures ana-

litzades per la plataforma, l’única
que incorpora aquests cinc punts
al seu programa electoral és Ba-
dalona en Comú Podem, la llista
encapçalada per Aïda Llauradó.

L’entitat destaca que els co-
muns, a més, proposen impulsar
el treball comunitari per com-
batre la desigualtat i promoure
la cohesió social.
L’altra candidatura que acom-

pleix més punts és La Badalona
Valenta, tot i que en lloc de con-
templar el padró universal pro-
posa un carnet ciutadà sense efec-
tes legals. La llista de Dolors Sa-
bater, a més, no té en compte la
creació d’un servei de traducció.
Pel que fa a la resta, Junts per

Catalunya (JxCat) només con-
creta la creació d’un Pla Integral
per a la cohesió ciutadana; el PSC
aposta tan sols per la creació d’un
alberg d’urgències socials; una
mesura que també recull Cs, el
qual, a més, proposa crear un
Servei d’Atenció a l’Emigrant.
Des de la plataforma assegu-

ren que van demanar el programa
també al PP i no el van rebre.

POLÈMICA4El candidat de Vox
al Parlament Europeu, Jorge
Buixadé, va facturar 110.000 eu-
ros a l’Ajuntament de Badalona
durant el mandat de Xavier Gar-
cía Albiol, segons una exclusiva
d’Eldiario.es. Aquesta notícia ha
despertat les crítiques de la res-
ta de candidats a l’alcaldia de la
ciutat, però tot i això Albiol de-
fensa que no van cometre cap
irregularitat.
Segons la notícia publicada a

Eldiario.es, el despatx d’advo-
cats de Buxadé (Albacar & Clu-
sa Abogados) va rebre una paga
mensual per treballs d’assesso-
ria tècnica i minutes de la Fun-
dació Badalona Capital Europea
del Bàsquet durant els quatre
anys d’Albiol al capdavant de
l’alcaldia badalonina.
A més, com va avançar el ma-

teix mitjà, el 2014 el patronat de
la Fundació (presidit per Albiol)
va nomenar Buxadé secretari
de l’entitat, tot i no ser membre
del patronat. Però el candidat eu-
ropeu de Vox facturava a la Fun-
dació des del 2012.
En declaracions a Badalona

Comunicació, l’exalcalde popu-
lar ha confirmat la contractació
del despatx d’advocats de Buxa-
dé per part de la Fundació, però
descarta que hi hagués qualsevol

mena d’irregularitat o tracte de
favor. Albiol defensa que tots van
fer la seva feina “correctament”,
inclòs Buxadé, i assenyala que
amb aquesta notícia la resta de
partits només intenten “desviar
l’atenció de com està anant la
campanya”.

CRÍTIQUES DELS RIVALS
Els seus principals competidors
a les eleccions municipals, els
candidats de la coalició de Guan-
yem i ERC i del PSC, han criticat
durament el cap de llista popu-
lar per aquesta notícia.
L’exalcaldessa Dolors Sabater

recorda que el seu govern va ser
el que va cessar Buxadé del seu cà-

rrec a la Fundació el 2016. Saba-
ter ha exigit explicacions, a través
d’un comunicat, al president de
Vox, Santiago Abascal, i al del
PP, Pablo Casado, sobre si els pa-
gaments per part de l’Ajunta-
ment van anar a parar “a finançar
el partit d’ideologia ultra”.
Des del PSC, en canvi, titllen

la notícia d’un “escàndol”, tot i que
asseguren no estar sorpresos. “El
PP i la corrupció sempre han tin-
gut una relació molt estreta”, as-
senyalen en un comunicat. Els so-
cialistes també asseguren que
durant els anys que van presidir
la Fundació del bàsquet, així com
actualment, “el secretari sempre
ha estat personal municipal”. 

L’advocat Jorge Buxadé en un acte de Vox a Barcelona. Foto: Bernat Vilaró/ACN

Presentació de la Plataforma de Migrants. Foto: Twitter (@ambtuasociacion)

Albiol defensa la contractació
de Buixadé tot i les crítiques
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Rebuig unànime al boicot del
concert de Marta Sánchez

POLÈMICA4L’Ajuntament va
haver de suspendre el concert
contra la LGTBIfòbia després
que  algunes persones del públic
(encara sense identificar) llan-
cessin ous a l’escenari mentre
cantava Marta Sánchez, al final
de l’espectacle que va tenir lloc
divendres passat.
“Badalona és una ciutat plu-

ral i tolerant i condemnem cla-
rament aquests fets i aquesta
manca absoluta de respecte a la
diversitat. No ens representen
com a ciutat i no ens cansarem de
repetir-ho: el futur és igualtat, és
respecte i és convivència”, va
assegurar l’alcalde Álex pastor,
que era present durant els fets.
El candidat del PP, Xavier

García Albiol, va culpar dels fets
a “les joventuts de la CUP” i va
afirmar que es tractava d’un fet

inadmissible. “No recordo haver
viscut a la ciutat un espectacle
igual”, va manifestar Albiol a les
seves xarxes socials.
De forma semblant, el candi-

dat de Cs, Juan Miguel Sánchez, va
assenyalar que l’atac a la cantant
responia al fet que havia posat lle-
tra a l’himne d’Espanya i, per tant,
es va tractar d’un acte “contra la lli-
bertat d’expressió dels indepen-
dentistes violents de sempre”.
El portaveu de Guanyem al

Ple, Jose Téllez, va recordar a
Twitter, però, que encara no s’ha
trobat cap responsable dels fets i
va criticar Albiol per “assenyalar
per televisió a tota Espanya Dolors
Sabater”. L’exalcaldessa, de fet, va
condemnar els fets durant una en-
trevista a Badalona Comunicació,
però va criticar també qui ho ha
utilitzat per atacar-la.

CULTURA4Les Festes de Maig
encaren la seva recta final. Ba-
dalona va viure el cap de set-
mana passat unes jornades in-
tenses, plenes d’activitats per
als veïns i veïnes de totes les
edats. Però la festa no acaba i s’a-
llarga fins al 2 de juny.
Dissabte passat la jornada

festiva va començar amb les ac-
tivitats per als més petits, amb el
Cercabèstia, una iniciativa co-
ordinada per Badalona Bèsties
de Foc que permet als nens i ne-
nes aprofitar l’únic dia de l’any
en el qual poden portar els dra-
golins de la colla. Seguidament
es va celebrar el correfoc infan-
til, que va acabar amb el concert
de la Banda Simfònica de Bada-
lona, que va interpretar un re-
pertori de les millors bandes
sonores de la història del cinema.
A la nit de dissabte va arribar

el torn dels més valents amb la
celebració del XXXVII Correfoc
de Badalona, que va resistir la
pluja fins a arribar a l’encesa fi-
nal a la plaça de Roca i Pi. 
Diumenge, en canvi, es va ce-

lebrar la tradicional Fira de l’A-
rrop i la VIII Mostra Vila d’Arts,
que van reunir artesans i artis-
tes de la ciutat. El XLII Festival
de Jotes, que se celebrava a la
plaça de la Plana, va haver de

suspendre’s a la meitat del seu
repertori a causa de la pluja.
De la mateixa manera, l’activitat
Maig de Dansa, organitzada per
l’Esbart Sant Jordi de l’Orfeó Ba-
daloní, va haver de ser ajornada.

MÉS ACTIVITATS
Finalment, el Maig de Dansa
s’ha reprogramat i es farà aquest
dissabte a la plaça de la Vila.
Coincidirà amb la Festa a Baix a
Mar, que se celebra a la platja
dels Pescadors, on el pa amb to-
màquet i les sardines a la brasa
seran els protagonistes.

La Festa del Dibuix aproparà
al parc de Can Solei i Ca l’Arnús
tots els artistes, professionals i no
professionals, aquest diumenge.
Però les activitats segueixen

més enllà d’aquest cap de set-
mana. El 31 de maig se celebra la
tradicional Nit del Mono, una
cercavila nocturna que recorre
amb música, foc, balls tradicio-
nals i bestiari diversos carrers de
la ciutat. La programació de les
festes finalitzarà el 2 de maig
amb la XXXIX Cursa del Dimo-
ni, que començarà i acabarà al
passeig de la Rambla.

Les festes acaben el 2 de juny. Foto: Twitter (@festesdemaig)

El concert es va suspendre després que llencessin ous a la cantant. Foto: Ajuntament

Les Festes de Maig arriben 
a la seva recta final



13 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 23 de maig del 2019



línianord.cat 23 de maig del 2019

Santa Coloma

| 14

POLÍTICA4S’apropen les elec-
cions municipals i els partits de
Santa Coloma fan les seves da-
rreres demostracions de força
abans del 26-M. Les formacions
de l’oposició dediquen tots els
seus esforços a convèncer els vo-
tants del municipi per fer fora de
l’alcaldia la socialista Núria Parlon,
una fita que sembla molt compli-
cada d’aconseguir.
Precisament el PSC va celebrar

diumenge passat una “festa” al
Parc Fluvial del Besòs que va aple-
gar prop de 500 persones, segons
el partit. A l’acte es van organitzar
activitats familiars per reivindicar
una Santa Coloma compromesa
amb la lluita contra el canvi cli-
màtic i amb la sostenibilitat.
Dissabte passat el principal

grup de l’oposició, Som Gramenet,
va celebrar el seu acte central de
campanya als jardins de Can Sis-
teré. La pluja va amenaçar d’ai-
gualir l’esdeveniment, però final-
ment es van poder fer els parla-

ments, entre els quals hi havia el del
diputat de la CUP al Parlament Vi-
dal Aragonés, que va dir que Som
Gramenet és “l’única opció políti-
ca que defensa clarament i sense
embuts el dret a l’autodetermina-
ció i la transformació social”.
Cs va demostrar perquè és

una de les candidatures que pot
treure el PSC de l’Ajuntament,
després de reunir més de 400
persones, segons el partit, a l’ac-
te central que va celebrar a la pla-

ça Pau Casals. El candidat de Cs
va aprofitar per criticar Parlon
per sentir-se “més còmoda en un
acte d’Òmnium que en un de So-
cietat Civil Catalana”.
En Comú Podem, en canvi, va

fer el seu acte central diumenge
passat a Can Sisteré. Per la seva
banda, el candidat del PP, David
Zambrana, va proposar un “xec
nadó” de 1.500 euros per als colo-
mencs i les colomenques amb més
de cinc anys d’empadronament.

El PSC va reunir més de 500 persones al seu acte. Foto: Instagram (@nuriaparlon)

Demostracions de força 
dels partits de cara al 26-M

» El PSC reuneix més de 500 persones al Parc Fluvial del Besòs
» Els grups de l’oposició intenten posicionar-se com l’alternativa

Alerten del perill d’incendi 
al bosc del recinte Torribera

MEDI AMBIENT4Els forestals
voluntaris del Centre Excursio-
nista Puigcastellar (CEP) alerten
d’un gran perill de foc al bosc del
recinte de Torribera. L’acumu-
lació de branques seques, pro-
duïda per la tala de pins morts a
causa de la plaga de tomicus, po-
dria provocar un incendi si no es
gestiona bé, segons l’entitat.
Des del CEP informen que

van presentar fa una setmana
una instància a la Diputació de
Barcelona (l’administració que
gestiona el parc) per denunciar
una suposada inacció per part de
les autoritats davant de la mul-
tiplicació de la plaga.

L’entitat va fer un informe
per valorar la liquidació dels arbres
afectats que va fer la Generalitat,
on alertava del perill de la bran-
cada. La conclusió de l’informe era
que calia reunir la “comissió tèc-
nica local del tomicus”, la qual fi-
nalment es farà el 29 de maig amb
l’objectiu d’analitzar les feines
que queden pendents.
La directora del Parc de la

Serralada Marina, Cinta Pérez, as-
senyala a Línia Nord que “l’ac-
tuació no ha acabat” encara, tot i
que “el més gruixut ja s’ha fet”. Pé-
rez assegura que no hi ha un pe-
rill greu d’incendi, ja que els grans
troncs ja s’han tret i s’han triturat.

Polèmica per la presentació
dels nous vehicles de la Policia
POLÍTICA4Els partits de l’opo-
sició han mostrat la seva indig-
nació per la presentació dels
nous vehicles de la Policia Local
que va fer l’alcaldessa Núria
Parlon dimarts passat. 
L’Ajuntament va publicar un

vídeo a les xarxes on es veia l’al-
caldessa i els tinents d’alcaldessa,
Esteve Serrano i Lídia Montero,
inspeccionant els dos nous cotxes
híbrids i les dues motos elèctri-
ques dels agents municipals.
“Així és com es fa campanya

electoral amb els recursos públics
municipals, recursos de tots els

veïns i veïnes”, va manifestar el
cap de llista de Som Gramenet,
Albert Gerard Ventura, a Twitter.
Ventura va demanar a l’Ajunta-
ment que retiri el que considera
que és “publicitat” per a l’alcal-
dessa en plena campanya.
Des d’En Comú Podem van

criticar el PSC per “apropiar-se de
la institució amb fins partidis-
tes” i per fer servir els recursos pú-
blics per fer publicitat amb “clars
fins electorals”. Els comuns van
denunciar ahir aquests fets davant
la Junta Electoral en considerar
que incompleixen la llei electoral.

La Mostra d’Arts Escèniques
arriba a la dotzena edició

CULTURA4Més de 800 alum-
nes han passat aquesta setmana
pel Teatre Sagarra durant la XII
Mostra d’arts escèniques, que fi-
nalitza demà. En total, hi han
participat set escoles de primà-
ria (Antonio Gaudí, Beethoven,
Ferran de Sagarra, Fray Luís de
León, Fuster, Tanit, Wagner) i 4
instituts (El 9, La Bastida, Ra-
món Berenguer IV i Terra Roja).
La Mostra acull les actua-

cions dels nens i nenes que han

assistit a algun curs d’arts escè-
niques organitzat pel Pla edu-
catiu d’entorn (PEE), impulsat
des de l’Ajuntament i el Depar-
tament d’Educació.
La iniciativa també inclou la

Trobada de cant coral, en la qual
van participar 12 escoles de pri-
mària, així com produccions ar-
tístiques creades pels centres
educatius. En total s’han fet nou
passis, als quals han assistit prop
d’unes 3.000 persones.

Successos | Un ferit per l’explosió d’un esprai dins d’un pis
Una persona va resultar ferida dissabte passat en l’explosió per acumulació de gas d’un 
esprai a l’interior del bany d’un pis de la ciutat, com va recollir l’ACN. El ferit presentava 

cremades als braços i a les cames i va ser traslladat a l’Hospital Esperit Sant.
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De l’1 al 10, com valora la seva
gestió durant aquest mandat?
D’acord amb el compliment del Pla
de Mandat (PAM) és un 9, ja que
hem executat el 91% de les ac-
cions, pactades amb la ciutadania,
i el 10% restant estan en procés.

Com qualificaria la relació amb
els grups de l’oposició?
Correcta. Però espero i desitjo que
la nova oposició, si jo governo, tin-
gui una actitud més corresponsa-
ble, col·laborativa i menys negativa
davant les propostes de progrés.

Quines mesures s’han de pren-
dre per fer front al problema
d’accés a l’habitatge a la ciutat?
Farem fins a tres promocions d’ha-
bitatges amb serveis compartits per
a la gent gran, construirem pisos
públics i treballarem amb el govern
de Madrid per un canvi profund en
la manera d’entendre la Sareb.

Creu que en el nou mandat s’a-
cabarà de dur a terme el PERI
Santa Coloma Vella II?
Es durà a terme sens dubte, preci-
sament perquè del que s’ha de sal-
var Ciutat Vella és de la degradació
actual que és evident.

Si revalida l’alcaldia, quina serà
la seva primera decisió?
Constituir la Comissió Veïnal del
Barri de Safaretjos per dinamitzar-
lo amb tot tipus d’activitats.

Núria Parlon (PSC)

“Hem executat el
91% de les accions

pactades amb 
la ciutadania”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Un 3. Ha estat un govern d’aparador
i de política a cop de titular de
premsa. Han governat d’esquena a
la ciutadania, amb una actitud ab-
solutista, amb greus manques de
respecte cap a l’oposició i les entitats.

Quines mesures s’han de pren-
dre per fer front al problema
d’accés a l’habitatge a la ciutat?
Lluitarem per evitar els desnona-
ments de les famílies en risc. Aug-
mentarem el parc públic d’habitatges
de lloguer social. Recuperarem els
habitatges buits dels bancs i de
grans tenidors. Prendrem mesures
per evitar la pujada abusiva dels llo-
guers a la ciutat.

Creu que en el nou mandat s’a-
cabarà de dur a terme el PERI
Santa Coloma Vella II?
No. Impulsarem la revisió integral i
participada del PERI i apostarem
per un urbanisme participatiu que
resolgui les necessitats del veïnat
enfront dels interessos especula-
tius. L’actual govern ha difós el su-
posat cost d’aquesta revisió però
no l’han justificat.

Si governa, quina serà la seva
primera decisió?
Impulsarem un pla de xoc contra
la pobresa per garantir les necessi-
tats bàsiques d’habitatge, alimen-
tació, aigua, llum i transport.

Estaria disposat a pactar per en-
trar al govern?
Ens podríem plantejar un pacte
amb els partits d’esquerra, però
sense respondre a interessos parti-
distes. Sempre deixant al marge el
bloc del 155, inclòs el PSC.

Albert G. Ventura (SOM)

“Ha estat un govern
d’aparador i de 

política a cop de 
titular de premsa”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Ningú pot dir que la ciutat ha millo-
rat aquests 4 anys. Hi ha problemes
de seguretat, ocupació, neteja, apar-
cament i de manca d’inversió als
barris. No hi ha un projecte de futur.

Quines mesures s’han de pren-
dre per fer front al problema
d’accés a l’habitatge a la ciutat?
Nosaltres apostem per projectar la
construcció d’habitatge social en
règim de lloguer accessible i in-
centivar beneficis fiscals i subven-
cions directes per estimular el
lloguer de pisos buits.

Creu que en el nou mandat s’a-
cabarà de dur a terme el PERI
Santa Coloma Vella II?
El PSC ha fracassat en tots els pro-
jectes urbanístics que ha volgut dur
a terme aquest mandat. Nosaltres
el desbloquejarem. No podem tenir
el centre de la ciutat amb edificis
ocupats i amb un projecte aturat.

Si governa, quina serà la seva
primera decisió?
Suprimir la moneda local i destinar
els 300.000 euros anuals que costa
a subvencions directes al comerç.
També convocarem oposicions
per acabar amb els càrrecs a dit. A
més, suprimirem els serenos i con-
vocarem places per ampliar la
plantilla de la Policia Local.

Estaria disposat a pactar per en-
trar al govern?
Només pensem en un pacte amb
la ciutadania que ens faci arribar
a l’alcaldia, amb una victòria com
la del 21-D. Som l’única garantia
que no hi haurà pactes amb els
separatistes.

Dimas Gragera (Cs)

“Som l’única 
garantia que no hi
haurà pactes amb
els separatistes”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
Un suspens clar. No es poden
prendre decisions sense la partici-
pació ciutadana en aspectes im-
portants per construir ciutat.

Quines mesures s’han de pren-
dre per fer front al problema
d’accés a l’habitatge a la ciutat?
Aconseguir i pressionar el govern de
l’Estat per regular el lloguer o, si no
volen, que com a mínim deleguin
les competències a les administra-
cions locals i que els ajuntaments
valents ho batallin.

Creu que en el nou mandat s’a-
cabarà de dur a terme el PERI
Santa Coloma Vella II?
El PERI té com a objectiu estendre el
carrer Jaume Gordi fins a la Rambla
Sant Sebastià, una reivindicació de
fa dècades que existeix de molts
sectors de la ciutadania colomenca
i que per la qual, el nostre grup mu-
nicipal, segueix apostant. Ara bé,
moltes coses s’han fet malament,
perquè, si l’equip de govern hagués
actuat correctament, no hauríem
arribat fins aquí. Cal obrir el prisma al
màxim i que el consens sigui amb
tot el veïnat, també amb aquells
que tenen interès per desencallar el
projecte.

Si governa, quina serà la seva
primera decisió?
Fer polítiques valentes per reforçar
els serveis socials municipals.

Estaria disposat a pactar per en-
trar al govern?
En Comú Podem surt a guanyar. Ens
agrada plantejar la pregunta al
revés: altres forces polítiques ens
donaran el suport a nosaltres?

Jonathan Fornés (ECP)

“No es poden 
prendre decisions
sense participació

ciutadana”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern aquest mandat?
No tot ha sigut un desastre, però
no passa d’un 3. Núria Parlon ha
permès que els delinqüents hagin
convertit Santa Coloma en una
ciutat insegura. Ha sigut còmplice
dels ocupes i els ha permès actuar
amb impunitat.

Quines mesures s’han de pren-
dre per fer front al problema
d’accés a l’habitatge a la ciutat?
Donarem suport als emprenedors
perquè creïn llocs de treball de
qualitat i així els colomencs seran
autosuficients, amb esforç, per ac-
cedir a l’habitatge.

Creu que en el nou mandat s’a-
cabarà de dur a terme el PERI
Santa Coloma Vella II?
És imprescindible rehabilitar les
zones més deteriorades del centre
de Santa Coloma i s’ha de fer amb
el màxim consens entre propieta-
ris i veïns, però sense escoltar
aquells radicals que només volen
mantenir els seus privilegis.

Si governa, quina serà la seva
primera decisió?
Exigir al govern de Pedro Sánchez
que augmenti la taxa de reposició
per poder enfortir la policia local
amb el nombre d’agents que
Santa Coloma necessita.

Estaria disposat a pactar per en-
trar al govern?
Si es pot formar un govern muni-
cipal que prioritzi la seguretat, la
neteja, la promoció econòmica per
evitar que els nostres joves hagin
de marxar a buscar feina i que de-
fensi l’espanyolitat de la ciutat, po-
dran comptar amb nosaltres.

David Zambrana (PP)

“Parlon ha sigut
còmplice dels 
ocupes i els ha 

permès actuar”

Santa Coloma, cap al 26-M
» L’alcaldessa Parlon destaca la feina feta aquest mandat i es mostra segura que revalidarà l’alcaldia

» Els partits de l’oposició suspenen en bloc el govern del PSC i el critiquen per manca de transparència

Línia Nordva oferir a 
Núria Parlon una entrevista 
presencial en profunditat,

però ho va rebutjar al·legant
que no concedeix entrevistes

durant aquesta campanya.
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Sant Adrià

CULTURA4Neix Claroscuro, una
sèrie documental que vol mostrar
els contrastos dels barris cata-
lans. El capítol pilot d’aquest pro-
jecte està centrat en La Mina,
concretament en l’Arxiu Històric,
des d’on han rescatat la història del
projecte comunitari que durant els
anys 80 i 90 es va dedicar a l’al-
fabetització i educació dels col·lec-
tius més vulnerables del barri.
“Volíem donar una visió di-

ferent de La Mina, un barri amb
molts estigmes i prejudicis, a tra-
vés de la visibilització d’una ac-
ció comunitària que va revolu-
cionar la manera d’alfabetitzar la
gent gran d’aquell temps”, as-
senyala a Línia Nord la copro-
ductora de la sèrie, Laia Capellas.

Claroscuro entrevista els
protagonistes d’aquell singular
projecte, impulsat pel Col·lectiu
d’Alfabetització de La Mina l’any
1982, de la mà d’una de les seves
impulsores i coordinadores,
Montse Pujol.

UN PROJECTE EN CREIXEMENT
La idea de la sèrie va sorgir d’un
grup de cinc estudiants de Co-
municació Audiovisual de la Uni-
versitat de Barcelona, als quals se-
’ls va proposar fer un documen-
tal sobre l’Arxiu Històric del Camp
de la Bota. Arran d’això, però, van
optar per fer una sèrie que mos-
trés la naturalesa binària dels
barris de les grans ciutats.

De moment, aquesta primera
temporada se centraran en La
Mina, però volen estendre-ho a al-
tres barris. “És complicat gravar al
barri, perquè sempre que venen les
càmeres és per parlar de les coses
dolentes. La gent té ganes de visi-
bilitzar la part positiva del barri”,
explica Capellas. El capítol pilot
s’estrena el pròxim dijous al Cam-
pus Diagonal-Besòs de la UPC.

Montse Pujol és la protagonista del primer capítol. Foto: Twitter (@claroscuroserie)

Una sèrie vol visibilitzar les
lluites comunitàries a La Mina

» Claroscuro és una sèrie documental sobre els contrastos dels barris
» El capítol pilot tracta el projecte d’alfabetització dels 80 a La Mina 

Llum verda a la construcció
de l’aparthotel al Port Fòrum

URBANISME4El projecte per
construir un aparthotel al Port
Fòrum finalment tirarà enda-
vant. L’Ajuntament de Sant
Adrià va atorgar la llicència ur-
banística per a la construcció de
l’establiment que portarà el nom
de Tembo Suites & Apartments
Barcelona.
L’edifici estarà situat a l’avin-

guda Ramon de Penyafort i tindrà
311 apartaments amb vistes al
mar, distribuïts en 17 plantes en
una superfície construïda de més
de 28.000 metres quadrats.

El projecte implicarà una in-
versió de més de 50 milions i una
contractació directa de més de
vuitanta persones. Es preveu
que en els pròxims mesos pu-
guin començar les obres, les
quals seguiran “criteris estrictes
de sostenibilitat”.
Des de la promotora, Stahler

Real Estate, asseguren que, amb
aquest nou projecte, Sant Adrià
consolida el sector del Port Fò-
rum, després de l’anunci de la
setmana passada de la cons-
trucció de l’Hotel Hard Rock.

POLÍTICA4Arriba el final de la
campanya i els partits fan els úl-
tims actes per convèncer els vo-
tants de Sant Adrià de cara a les
eleccions municipals del 26-M. 
El PSC de l’alcalde Joan Callau

ha apostat per les carpes infor-
matives a la plaça de la Vila i les
passejades pels barris de la ciutat.
Un d’aquests barris ha estat La
Mina, on els socialistes han pro-
mès un pla de xoc contra la po-
bresa estructural i l’enderroc de l’e-
difici Venus, entre altres mesures.

Ciutadans (Cs), que espera
arrabassar l’alcaldia al PSC, va
portar a la ciutat un dels seus pe-
sos pesants: el diputat al Parla-
ment Carlos Carrizosa. “Hem
d’evitar que el PSC pacti amb
ERC. El vot constitucionalista
s’ha de concentrar en Cs”, va ma-
nifestar Carrizosa.
Sant Adrià en Comú va pre-

sentar dilluns passat el seu pro-
grama electoral. El document in-
clou, entre les seves propostes
més destacades, l’acompliment

de les mocions aprovades al Ple,
com, per exemple, fer seguiment
dels nivells de contaminació de
l’aire, de l’aigua i de les males olors
i treballar amb tota la comunitat
educativa per lluitar contra l’a-
bandonament i el fracàs escolar.
ERC va celebrar un acte amb

la diputada republicana al Parla-
ment Jenn Díaz divendres passat.
A l’acte es van presentar les prin-
cipals propostes del partit per fer
front a la contaminació, en matè-
ria de memòria i feminisme.

Projecció de la façana de l’aparthotel. Foto: Andersen Tax & Legal

Recta final de campanya

Societat | La cursa per l’ELA recapta 2.742 euros
La quarta edició de la Cursa Popular de Sant Adrià per l’Esclerosi Lateral Amiotrò-
fica (ELA) va recaptar un total de 2.742 euros. Aquests diners aniran a la Fundació
Miquel Valls, una entitat sense ànim de lucre que promou la investigació de l’ELA.
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Montgat | Tiana

La Policia Local de Montgat es
trasllada al nou local al Mercat
SEGURETAT4La Policia Local
de Montgat es va traslladar fa una
setmana a les noves oficines del
carrer de Lola Anglada, just a so-
bre del Mercat municipal. “El
nou local millora significativa-
ment les dependències munici-
pals on estaven ubicats fins ara”,
informen des del consistori.
La superfície del nou espai, de

162,55 metres quadrats, gairebé
dobla la que ocupaven a l’avin-

guda Mediterrània. A més, la
nova comissaria compta amb
dos despatxos d’atenció a la ciu-
tadania de manera personalit-
zada i amb privacitat, una sala de
reunions, despatxos individuals,
una oficina i dos vestidors.
El pressupost del projecte de

reforma ha sigut de 200.000 eu-
ros i preveu la subdivisió de la plan-
ta en dos espais: un per a la poli-
cia i l’altre per a serveis municipals.

Montgat Guanya i Som de
Mongat presenten programa
POLÍTICA4Dues de les noves can-
didatures que es presenten a l’A-
juntament de Montgat aquest 26-
M han fet públiques ja les seves
prioritats per al pròxim mandat. 
Montgat Guanya, la coalició

d’ICV i MES, destaca entre les me-
sures del seu programa electoral
la consolidació de Montgat com a
poble de l’àrea d’expansió de Bar-
celona. Per aquest motiu, propo-
sen “donar espai a les persones i
a les petites empreses que bus-

quen un lloc de qualitat i proper a
la gran ciutat”. També subratllen
la necessitat de crear un “model
d’inclusió social transversal”.
Som de Montgat, la llista en-

capçalada pel regidor no adscrit
Raül Abad, va presentar les seves
100 mesures per al poble, entre les
quals destaquen la creació del
museu de la porcellana, augmen-
tar les places públiques d’escola
bressol i fer una auditoria interna
de comptes que sigui pública.

POLÍTICA4Els partits polítics
de Tiana encaren la recta final de
la campanya després d’haver
participat en el debat organitzat
per La Local Ràdio Tiana dis-
sabte passat a la Sala Albéniz. Els
vuit candidats i candidates que
es presenten als comicis del 26-
M van confrontar les seves pro-
postes entorn dels principals te-
mes que preocupen al veïnat.
El primer bloc feia referència

a les mesures sobre habitatge, jo-
ventut i educació. El candidat del
PSC, Albert Sales, va remarcar
que faran tot el que puguin sem-
pre dins del pressupost que te-
nen, si revaliden l’alcaldia. 
Des de Junts per Catalunya

(JxCAT), Mateu Hernández Bosc
aposta per la creació de sòl pú-
blic per fer front als problemes
d’habitatge, mentre que el cap de
llista de Junts per Tiana, Isaac
Salvatierra, creu que el que s’ha
de fer és promocionar més ajuts
per a l’habitatge. 
La candidata d’ERC, Marta

Martorell, va advertir, però, que
els ajuts de lloguer que venen des

del Consell Comarcal no s’ade-
qüen a Tiana. Diego Parra, del
PP, aposta per habitatge públic
i de lloguer, però alerta que s’han
de buscar els terrenys.
La CUP, en canvi, creu en el

cooperativisme i un “model nòr-
dic” pel que fa a l’habitatge.

LA SEGURETAT
El tema que més debat va gene-
rar va ser el del segon bloc: segu-
retat, accessibilitat i mobilitat.
Sales va destacar la recuperació de
la figura del “sereno” per contro-
lar Tiana, sobretot a la tarda i la
nit, mentre que des de JxCAT van

proposar coordinar-se amb les po-
licies locals dels municipis veïns.
Salvatierra va criticar el go-

vern socialista per “la falta d’in-
terès” en l’àmbit de la seguretat,
ja que va assegurar que van tri-
gar dos anys a donar les dades so-
bre els robatoris al poble. 
Martorell va destacar la ne-

cessitat d’augmentar la seguretat
viària i l’accessibilitat, mentre que
el candidat del PP va remarcar la
necessitat de desplegar càmeres de
seguretat. La CUP, en canvi, va re-
marcar que la manca d’un pla lo-
cal de seguretat és un problema i
es va comprometre a fer-ne un.

Els 8 candidats van debatre a la Sala Albéniz. Foto: Twitter (@JuntsTiana)

Els partits de Tiana s’enfronten
a l’últim debat abans del 26-M

Comerç | El Tast Tiana torna el 14 de juny
L’onzena edició de la mostra gastronòmica i del vi de Tiana arrenca el 14 de juny
amb el pregó del xef Carles Abellan. Durant el Tast Tiana es farà també la fira co-
mercial d’artesania i alimentació, les visites als cellers DO Alella i les degustacions. 
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Esports

L’escenari que ningú volia es va
donar. En una última jornada
agònica, l’Handbol Adrianenc va
perdre la categoria després d’em-
patar a la pista del Bordils (27-27)
i de veure com gairebé tots els
seus rivals en la lluita per evitar
el descens guanyaven. L’únic que
va perdre va ser l’Agustinos (en
un enfrontament directe contra
l’Amenabar), de manera que la
temporada que ve el conjunt de
Sant Adrià tornarà a ser un dels
equips de la Primera Nacional.
De fet, en un episodi cruel

com se’n viuen sovint a l’esport,
els de Lorenzo Rueda es van
quedar a un sol gol de la salvació.
I és que malgrat anar per darre-
re en el marcador durant gairebé
tot el partit, els de Sant Adrià veu-
rien l’objectiu a tocar en el minut

55, en un dels pocs moments
del partit en els quals van domi-
nar el resultat (25-26).
Desafortunadament per al

conjunt lila, això no seria defini-
tiu; l’equip només tornaria a veu-
re porteria una vegada en la rec-
ta final, mentre que el conjunt del
Gironès va marcar dos gols més.

Això, combinat amb les victòries
de l’Amenabar, de l’Atlético No-
vás a Ciudad Real (30-31) i del
Palma del Río a casa contra el
Santoña (28-21) feia que l’A-
drianenc caigués des d’una pos-
sible desena posició final fins a la
catorzena. Tocarà, doncs, lluitar
per tornar a la Divisió de Plata.

L’equip es va quedar a un gol de salvar-se. Foto: Twitter (@gonzaloromero__)

L’empat més amarg: l’Handbol
Adrianenc perd la categoria

» Els homes de Lorenzo Rueda només van sumar un punt a Bordils 
i la temporada que ve tornaran a jugar a Primera Nacional

La Fundació Grama diu adeu
a Tercera amb una derrota

El primer projecte
de la Fundació Es-
portiva Grama a
Tercera, que va co-

mençar amb objectius molt am-
biciosos, ha acabat amb l’equip
perdent la categoria. L’equip co-
lomenc, de fet, va tancar el curs
2018-19 amb una altra derrota,
la vint-i-unena de la temporada
i l’onzena a casa, diumenge pas-
sat contra l’EC Granollers (1-2).
El conjunt de Toni Romero

aconseguiria igualar un gol ma-
tiner dels vallesans al minut 23
gràcies a Isaac Padilla, però va

tornar a concedir de nou en el
tram inicial de la segona part i ja
no podria rescatar cap punt en la
cloenda d’un curs complicat.
En el seu debut a Tercera, l’e-

quip colomenc només ha pogut
sumar 33 punts en 40 jornades.
El rendiment a domicili ha estat
un dels punts dèbils de l’equip:
només ha guanyat un partit a do-
micili (1-2 al camp del Santboià),
malgrat haver aconseguit nou
empats lluny de Can Peixauet.
A partir del mes d’agost,

doncs, tocarà tornar a lluitar des
de Primera Catalana.

Montgat | Sílvia Domínguez participa en una jornada solidària
La base del Perfumerías Avenida va visitar el seu poble per participar en el Divendres Solidari que
la UE Montgat va celebrar al poliesportiu que porta el nom de la jugadora. Domínguez va anunciar
que renova amb el seu club, de manera que la 2019-20 serà la cinquena temporada a Salamanca.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

FUTBOL4Dues victòries a do-
micili per superar la primera
ronda de la Copa Catalunya. El
Seagull i el Sant Gabriel han
complert els pronòstics i han
accedit a la segona ronda de la
competició, que es jugarà aquest
cap de setmana. El quadre de la
competició ha volgut que els dos
equips es vegin les cares dimarts
que ve, a partir de les nou de la
nit, al Municipal de Badalona.
Aquest serà l’últim derbi que es
podrà veure en els pròxims me-

sos, ja que el Seagull ha pujat a
Primera B, mentre que el Sant
Gabriel seguirà a Segona.
Les gavines van classificar-se

amb un resultat més contun-
dent: un 1-5 a l’Hospitalet contra
el Pubilla Cases. La sentència,
però, no va arribar fins a la rec-
ta final del partit, ja que després
dels gols de Pilar Garrote i de
Mar Torras, les locals retallarie
distàncies. Naiara Caballero va
tornar a donar una renda de
dos gols al 73, mentre que la tran-

quil·litat definitiva arribaria en els
darrers minuts de l’enfronta-
ment de les botes de Cristina
Chavero i d’Irina Uribe.
Per la seva banda, les de Jor-

di Campuzano van haver de su-
perar un partit més difícil, a
Lleida contra el Pardinyes (1-2).
El Sangra, a més, va haver de re-
muntar el gol inicial de les locals,
i va fer-ho amb dues dianes en
poc més d’un quart d’hora al
segon temps, obra de Maribel
Martín i de Vanessa Obis.

Derbi Seagull-Sangra a la Copa
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L’epicentre del
futbol americà
espanyol es
traslladarà a

Múrcia aquest dissabte. La Vieja
Condomina acollirà la final de la
Serie A masculina (la final fe-
menina, entre les Barberà Roo-
kies i les València Firebats tam-
bé es jugarà, tot i que serà a l’es-
tadi José Barnés) entre els Dracs
i Las Rozas Black Demons.
El conjunt d’Óscar Calata-

yud arriba a la cita com el gran fa-
vorit al títol: és l’únic equip que ha
guanyat tots els partits de la tem-
porada (els 10 de la fase regular
i tots els enfrontaments del play-
off) i voldrà aconseguir el seu desè
títol de lliga, que també seria el
quart de forma consecutiva i el
cinquè des del 2014.
El partit començarà a les vuit

del vespre, però des de dos quarts
de sis de la tarda, la Federació Es-
panyola de Futbol Americà ha-
bilitarà una fan zone a tocar de

l’estadi on les aficions podran
gaudir d’actuacions musicals,
participar en jocs d’habilitat i ju-
gar al videojoc NFL Madden.
Qui no pugui viatjar a Múrcia,

però, tindrà l’oportunitat de veu-
re el matx en directe a través del
canal LaLigaSports.

VICTÒRIA A DINAMARCA
La final, a més, arriba en un
bon moment per a l’equip, que
dissabte passat va aconseguir la

setzena victòria de la seva histò-
ria en les competicions conti-
nentals. Va ser contra els Trian-
gle Razorbacks de Velje (Dina-
marca) en  el partit de la segona
jornada de l’European Cup Team
Competition, una cita que s’es-
trena durant aquest 2019.
Els Dracs van guanyar 38-

54 i després, en el tercer temps,
van compartir taula i cerveses
amb els seus companys del
conjunt nòrdic.

L’equip vol tornar a celebrar un altre títol. Foto: Dracs

Els Dracs viatgen a Múrcia per
guanyar la seva desena lliga

Triplet de victòries en els
partits de Copa Catalunya

BÀSQUET4Millor impossible.
Els tres equips badalonins que
van jugar el cap de setmana a
Copa Catalunya van aconseguir
guanyar. Els Maristes Ademar i
el Badalonès van fer un pas en-
davant cap a la Final a Quatre,
mentre que el Círcol va aconse-
guir una victòria important de
cara a no perdre la categoria.
El conjunt que entrena Lluís

García es va fer fort a la Plana i va
derrotar el CB Lliçà per 66-64.
Els Maristes van estar més en-
certats en la segona meitat (20-
12) en un partit en el qual Oriol
Franch va ser clau perquè no es
notés l’absència de Franc García.
L’eliminatòria es resoldrà al Va-
llès Oriental demà passat.

Per la seva banda, el Badalo-
nès va assaltar la pista del cam-
pió del grup 2 de la fase regular
de la lliga, el Sol Gironès Bisbal
(81-82). De fet, els de Xavi Rie-
ra van aconseguir una renda mà-
xima de 14 punts, però els locals
la van eixugar a marxes forçades.
La Plana dictarà sentència a l’e-
liminatòria aquest diumenge a
dos quarts de vuit del vespre.
Per últim, el Círcol va acon-

seguir la victòria més àmplia
dels tres en l’anada de la promo-
ció de permanència. L’equip va
derrotar el CB Ciutat Vella a Bar-
celona (88-96) i defensarà aques-
ta renda a la Plana aquest di-
umenge abans que es jugui el par-
tit del Badalonès.

La Penya tanca la fase regular
de l’ACB contra l’Estudiantes

La fase regular de la lliga
Endesa ACB arribarà a la
seva fi aquest diumenge,
a dos quarts d’una del

migdia, amb un nou cara a cara
entre els dos equips masculins
que més aposten pel planter: el
Divina Seguros Joventut i el Mo-
vistar Estudiantes.
En aquesta temporada, però,

els objectius dels dos equips no
han pogut ser més diferents: els
verd-i-negres han estat batallant
per entrar al play-off (des del co-
mençament de la temporada els
de Carles Duran han estat entre
els vuit millors equips de la com-
petició), mentre que els madri-
lenys van aconseguir la perma-

nència de forma matemàtica
gràcies a la seva victòria agònica
contra un dels seus rivals direc-
tes, l’Obradoiro (83-80) en un
partit que es va decidir en els ins-
tants finals i que va acabar amb
els jugadors estudiantils esgotats
però satisfets i amb la Demencia
i la resta de l’afició de l’Estu-
diantes eufòrica.

PARTIT A GASTEIZ
Però abans d’aquest enfronta-
ment, ahir al vespre, els badalo-
nins van recuperar el partit de la
33a jornada de la lliga a Gasteiz
contra el Baskonia. El matx es va
jugar quan ja s’havia tancat
aquesta edició de Línia Nord.

» Els badalonins s’han endut els tres últims títols consecutivament
» Els d’Óscar Calatayud guanyen el seu setzè partit continental

El CF Badalona es regala un
triomf contra el Villarreal B

El millor tancament
de temporada possi-
ble. El CF Badalona
va tancar de la millor

manera un curs 2018-19, derro-
tant el tercer classificat, el Villa-
rreal B (3-2) diumenge passat al
Municipal. Estellés, Robert Si-
món i Néstor Albiach van ser els
autors dels gols en aquest partit
de comiat de curs contra el mini
submarí, que ja tenia certificada
la seva plaça al play-off. 
Després del matx, Natalio va

recollir el premi Joan Saisó de
mans del fill de l’exsoci del club,

el periodista Xavi Saisó, i del pre-
sident Miguel Ángel Sánchez.
El davanter de Canals ha acabat
la temporada amb sis gols.

PENSANT EN EL FUTUR
Ara, doncs, la feina serà de la di-
recció esportiva, que haurà de
preparar l’equip que tonrarà a
competir a la categoria de bron-
ze del futbol estatal la tempora-
da que ve. Dues de les peces clau
del Bada, l’entrenador Juanjo
García i Néstor Albiach, van dir
que escoltaran les ofertes del
club, si en reben.
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Visita el Museu del Disseny
El Museu del Disseny, a Barcelona, renova la seva exposició

permanent. Amb la incorporació de 36 noves peces, l’expo-
sició de disseny de producte ‘Del món al museu. Disseny de

producte, patrimoni cultural’ passa a mostrar 250 objectes
representatius de les etapes més significatives del disseny a

casa nostra, des de l’època del GATCPAC fins avui. Entre les
noves peces que s’exposen hi ha autors consagrats com ara

Gemma Bernal i Javier Mariscal i d’altres que fins ara no
eren presents a la col·lecció. Aquestes noves peces enri-

queixen el discurs de l’exposició, inaugurada el 2015. 

La cantant madrilenya Marta Sánchez havia d’actuar
per primera vegada a Badalona el passat 18 de maig.

En un concert emmarcat dins del Dia Internacional
Contra l’Homofòbia, Sánchez tenia l’objectiu de de-

mostrar perquè va ser tota una diva musical els
anys 80 i 90, però tot es va torçar davant d’una si-

tuació força desagradable per a la vocalista. Mem-
bres del públic van començar a llençar ous contra

l'artista, fent que abandonés l'escenari. L'escena ha
tingut una repercussió enorme a les xarxes socials, on

Sánchez ha rebut mostres de suport i s'ha acusat els
autors de la gamberrada d'odiar Espanya. El llança-
ment dels ous ha estat per a molts relacionat amb

una polèmica actuació on la cantant va posar lletra a
l'himne d'Espanya, fet que hauria despertat l'animad-

versió de part dels assistents. "Rojo, amarillo, colores
que brillan en mi corazón y no pido perdón" eren alguns

dels versos compostos per la coneguda artista.

M A R T A  S Á N C H E Z
Ser una cantant d’èxit dels anys 80 i 90

Va saltar a la fama amb Olé Olé i va continuar en solitari

Famosos

Li van llençar ous a Badalona
Havia d’actuar en un concert contra l’homofòbia

Titllen d’intolerants els autors de l’atac
Polítics i artistes han criticat el seu “odi a Espanya”

QUÈ LI HA PASSAT?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

ÉS FAMOSA PER...

Zoo torna més solidari i compromès
que mai amb la seva nova cançó i vi-
deoclip, Palestine. El tema va néixer du-
rant el setembre del 2018, quan el
grup valencià va viatjar a Palestina per
participar en el Festiclown, un festival
itinerant que recorre diferents pobles i
camps de refugiats per compartir mú-
sica i experiències amb els palestins.

Palestine
Zoo

L’activista italiana Silvia Federici mostra
la seva cara més persuasiva, apassiona-
da, compromesa i clara a Tornar a en-
cantar el món. El feminisme i la política
dels comuns. Al llibre, l’autora qüestio-
na les condicions socials que exigeixen
que uns morin perquè altres puguin
viure, la divisió del treball com una for-
ma de governar mitjançant la mort.

Tornar a encantar el món
Silvia Federici

| Team Sonic Racing
De la mà de la factoria Sega arriba aquest joc de conducció que

proposa curses esbojarrades amb personatges com Sonic o Shadow.

Com ha passat en altres pel·lícules de
ciència ficció, la saga Hellboy també
tindrà el seu remake. David Harbour es
converteix en aquest poderós dimoni
que, en els nostres dies, treballa per a
l’Oficina d’Investigació i Defensa Para-
normal. La seva gran missió serà evitar
que Nimue, una bruixa medieval, ata-
qui la Terra i destrueixi la humanitat.

Hellboy
Neil Marshall

Torna un dels èxits de la temporada
passada, amb la magistral direcció de
Sílvia Munt i la posada en escena de
Cristina Genebat, Marta Marco i Clara
Segura. Aquesta emotiva comèdia par-
la de l’amistat i dels llaços que tres
noies creen quan entren a l’espai de lli-
bertat que és el seu pis d’estudiants.

A La Villarroel de Barcelona.

Les noies de Mossbank Road
Amelia Bullmore

QUI ÉS?
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DIUMENGE 26 DE MAIG
19:30 Partit de bàsquet de la tornada de la Fase

Final de la Copa Catalunya masculina entre
l’AE Badalonès i el Sol Gironès Bisbal. / Pavelló
de la Plana.

DIUMENGE 26 DE MAIG
Tarda Diumenge se celebrarà el certamen

DanzaArte, amb 300 ballarins, d'entre 7 i 60
anys, de diverses escoles nacionals, que se-
ran valorats per un jurat professional. / Tea-
tre municipal Josep Maria de Sagarra.

TOTA LA SETMANA
Matí-Tarda 37 restauradors i restauradores de

la ciutat participen en el Santa Coloma de-
Gusta, un cicle gastronòmic que, durant tot
el mes, mostrarà la qualitat dels fogons de-
los locals de referència de la ciutat.

DEMÀ 24 DE MAIG
10:30 Un divendres més (el penúltim), els

amants del cafè tindran una cita imprescin-
dible en aquest Tast de cafè, en el qual po-
dran degustar grans arribats d’arreu del pla-
neta. / Mercat Municipal.

DEMÀ 24 DE MAIG
Tarda La proposta per demà a la tarda serà do-

ble: per una banda hi haurà partides de vi-
deojoc amb la Nintendo Switch, al mateix
temps que es farà un taller de cosplay. / Cen-
tre de Producció  cultural i juvenil Polidor.

DILLUNS 27 DE MAIG
18:00 La contacontes Assumpta Mercader s’en-

carregarà de la sessió de l’Hora del conte ano-
menada El petit món del Petit Príncep, per a
nens i nenes majors de quatre anys. / Bi-
blioteca Tirant lo Blanc.

DIMECRES 29 DE MAIG
18:30 El professor Emili Muñoz coordinarà la prò-

xima sessió dels Dimecres Culturals, que se
centrarà en la Història de Catalunya del se-
gle passat. / Escola d’Adults Timó.

DES DEL 28 DE MAIG
Tot el dia La setmana que ve tornarà a obrir-

se el termini perquè els veïns es matriculin
o renovin els seus abonaments de la piscina
municipal.

Dimarts que ve es posarà en marxa una
nova edició del Curtcirckit, que s’a-
llargarà fins al diumenge. / Diferents
escenaris del poble.

Compte enrere per a una 
nova edició del Curtcirckit

Des del 28 de maig

L’escriptor Marc Artigau arriba a la ciu-
tat per participar en la tertúlia literà-
ria sobre la seva novel·la La vigília,
guanyadora del premi Josep Pla 2019.
/ Llibreria Carrer Major.

Marc Artigau, convidat de 
la pròxima tertúlia literària

Avui 23 de maig a les 19:30

El grup Els Cremats serà el convidat de
la Festa a Baix a Mar, un dels clàssics
de les Festes de Maig i una de les dar-
reres activitats del seu calendari. / Pas-
seig Marítim.

Arriba un clàssic de les Festes
de Maig: la Festa a Baix a Mar

Dissabte 25 de maig a les 18:00

Avui i demà seran els darrers dos dies
hàbils per presentar les sol·licituds de
preinscripcions de nens i nenes a l’Es-
cola Bressol municipal.

Darrers dos dies hàbils de
preinscripcions a l’Escola Bressol

Fins demà 24 de maig

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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