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4Albiol es fa fort a Badalona
però no té garantida l’alcaldia

pàgs 3, 8, 10, 14, 16, 18 i 19

4El PSC de Núria Parlon arrasa
a Santa Coloma amb 17 regidors

4Callau torna a imposar-se a
Sant Adrià i ERC és segona força

4Funtané guanya a Montgat
i podria revalidar l’alcaldia

4L’agrupació d’electors Junts
per Tiana desbanca el PSC

Els vencedors del 26-M:
el PSC, Albiol i Esquerra

SANTA COLOMA pàg 14

El Parlament mou fitxa
a favor de la construcció 
del nou institut de Can Zam

ESPORTS pàg 20
L’estrella de la Penya, Nico 
Laprovittola, guanya el títol 
de millor jugador de l’ACB
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BARCELONÈS NORD4El 26-M
va tornar a constatar un fet: el
PSC domina el Barcelonès Nord.
Tot i que les eleccions municipals
acostumen a tenir dinàmiques de
vot molt diferents de la resta de
convocatòries electorals, els so-
cialistes van ser la força més
votada en el conjunt dels muni-
cipis del territori, com ja va pas-
sar en les generals del 28-A.

Els vots al PSC en el global del
Barcelonès Nord van suposar
un 29% del total. Una xifra que,
en bona part, es deu als grans re-
sultats que va obtenir a Santa Co-
loma (més de 22.000 vots) i a la
pujada de vots que va tenir a Ba-
dalona, però també a Sant Adrià.

A diferència del 28-A, el PP va
ser la segona força amb un con-
tundent 24% dels vots, mentre
que a les generals els populars van
obtenir només un 6% dels vots to-

tals del territori. Aquesta dada,
però, és enganyosa, ja que el PP
només va obtenir representació a
Badalona, on va treure més de
37.000 vots de la mà d’un Albiol
que va amagar les sigles.

ERC va ser el partit més votat
a Catalunya en aquestes munici-
pals. Al Barcelonès Nord va pu-
jar fins a la tercera posició, amb
un 20% dels vots. Si bé és cert que
els republicans van guanyar re-
gidors a Montgat, Tiana, Sant
Adrià i Santa Coloma, en realitat
el bon resultat d’ERC es deu a la
coalició que va fer a Badalona
amb Guanyem, on van aconse-
guir més de 24.000 vots.

BATACADA PER ALS COMUNS
Les forces de l’entorn dels co-
muns (aquelles que es presenta-
ven com a En Comú Podem,
però també les que portaven al-

tres noms o es presentaven no-
més com a Podem) van obtenir
uns resultats molt pobres si es
comparen amb els que van acon-
seguir el 28-A. Els comuns només
es van emportar el 9% dels vots,
mentre que a les generals van ser
la segona força amb el 19%.

Ciutadans va salvar-se de ser
la força menys votada, gràcies als
bons resultats a Santa Coloma, on
són segona força, tot i que no
superen el 7% dels vots a tot el Bar-
celonès Nord. La batacada més
gran, però, se la va endur Junts per
Catalunya, que es va quedar amb
el 5% de vots al territori i només
va superar els 1.000 vots a Bada-
lona. Les candidatures munici-
palistes, com Sant Adrià en Comú
i Som de Montgat, no acaben de
quallar i sumen només el 4% dels
vots, amb l’excepció de Junts per
Tiana, que va guanyar.

Poques sorpreses
» El PSC suma més vots que cap altre partit en les eleccions municipals al Barcelonès Nord: el 29%
» ERC puja fins a la tercera posició al conjunt del territori, mentre que comuns, Cs i JxCAT cauen

Els resultats globals del Barcelonès Nord. Infografia: Línia Nord

EUROPEES4Els socialistes
també van guanyar les elec-
cions al Parlament Europeu al
Barcelonès Nord diumenge
passat. El PSC va aconseguir
un 34% dels vots al territori,
pràcticament el doble que la
segona força més votada, que
va ser ERC amb el 18%.

Contràriament al que va
passar a la resta de Catalun-
ya, on Junts per Catalunya
(JxCat) va ser la força més vo-
tada, la candidatura del pre-
sident Carles Puigdemont no-
més va aconseguir el 15% dels
vots al Barcelonès Nord i es va
quedar al tercer lloc.

Podem, que en les darre-
res eleccions europees va ser
la gran sorpresa, va constatar
al Barcelonès Nord la pèr-
dua de vots que pateix els
darrers mesos. La candidatu-
ra de Catalunya en Comú -
Podem només va aconseguir
el 12% dels vots.

Ciutadans també va tenir
un resultat molt pobre al Bar-
celonès Nord. El partit ta-
ronja va quedar cinquè a la
cursa per Europa amb l’11%
dels vots. Però el gran perde-
dor de les europees va ser el
PP, que al territori només va
reunir el 10% dels vots.

El Barcelonès Nord aposta
també pel PSC a les europees

En Portada
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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

Badalona Dracs
L’hegemonia del club continua. Els

Dracs van conquerir la seva quarta lliga
seguida a Múrcia contra els Black De-

mons de las Rozas i aconsegueixen 
el desè campionat de la història. Un 
nou èxit per als d’Óscar Calatayud. 

pàgina 21

Els semàfors

Institut La Pineda
L’institut badaloní va participar en el

Change the Worlds Model United Na-
tions (CWMUN), una iniciativa que

funciona com una simulació d’una as-
semblea de l’ONU on participen cente-

nars d’alumnes d’entre 14 i 18 anys.
pàgina 12

Aj. de Badalona
L’Ajuntament va anunciar aquesta set-
mana que comprarà cinc pisos per fer

front a l’emergència habitacional. Ahir,
però, la PAC va haver d’acampar davant

l’Oficina Local d’Habitatge per exigir
solucions per a les famílies desnonades.

pàgina 12

La lupa

per Iu Forn

A Albiol el voten molts indepes
Si ets periodista i de Badalona, tens una
probabilitat situada al voltant del 99,9%
que la gent t'acabi preguntant: “Escolta,
i què passarà, eh, eh, eh? No governarà
pas l'Albiol, oi?”.

Si un servidor, ajuntalletres de Ba-
dalona, sabés què passarà, no dubti que
a continuació aniria a fer una loto de
molts milions d'euros i a mi ja m'hi han
vist prou. En general i per sempre més.
Però com que, de moment, no tinc ca-
pacitat per veure el futur, seguiré aquí, tre-
ballant i intentant explicar coses.

Però primer dues prèvies: 1/ els re-
sultats, com per situar-nos [veure por-
tada] i 2/ ja hi ha hagut diverses reunions,
trobades i converses, discretes i no tan dis-
cretes per sondejar-se els uns als altres.
I n'hi haurà més. Sense excloure ningú.

Però hi ha una dada molt interessant
que potser ajuda a entendre
el fenomen Albiol, sobretot
fora de Badalona. Per què
guanya aquest home? Bé,
doncs primer per una obvie-
tat que convé recordar: per-
què la gent el vota. És que la
gent es pensa que Albiol gua-
nya per osmosis inversa. I no. Guanya
perquè a les urnes hi ha més paperetes
amb el seu nom que amb el nom dels seus
rivals. Però aquest cop, gràcies a la coin-
cidència entre les municipals i les euro-
pees, podem saber qui el vota.

Mirant les dades, uns quants vam
creure veure -erròniament- que uns 10
mil votants de Puigdemont a les europees
havien triat Albiol a les municipals. Però
la xifra no és aquesta. Potser s'hi acosta,
però és excessiva. Fem una ullada i des-
cobrirem coses interessants.

El PP va rebre 11.775 vots a les euro-
pees i 37.506 a les municipals. Això sig-
nifica que 26.731 badalonins no van vo-
tar Dolors Montserrat però si Albiol. I qui
són aquestes 26.731 persones? En el cas
dels votants d'Esquerra és impossible fer

la comparativa perquè no anaven sols
sinó amb Guanyem, la coalició encapça-
lada per l’exalcaldessa Dolors Sabater.
Però sí que podem saber que Puigdemont
va treure 15.701 vots a les europees i Junts
per Badalona 5.140. L'error en el càlcul
inicial va ser considerar que aquests
10.561 vots de diferència havien anat tots
a Albiol sense tenir en compte que una
part, desconeixem quina, poden haver
anat a Guanyem-ERC o a altres. Vaja, que
molta gent va votar el president a l'exili
per Brussel·les i a Badalona per Albiol,
però també per Sabater, Àlex Pastor
(PSC), Aïda Llauradó (Comuns) o per la
resta de partits. Cert, però, que perquè Al-
biol tragués el resultat que va treure, se-
gur que molts dels seus votants també van
votar Puigdemont. I també molts dels que
van votar Junqueras.

Interessant també veure que el PSC
va treure 28.064 vots a les europees i
19.902 a les municipals. O sigui, 8.162
vots per Borrell no van anar a Pastor.
Mentrestant, els 8.821 vots per Ciutadans
a les europees van convertir-se en 1.772
a les municipals, una diferència de 7.049
vots que en el cas dels comuns és de 1.492
vots, 9.990 a les europees enfront dels
1.492 a les locals.

Ara toca als que hi entenen agafar
aquestes xifres i extreure'n una conclu-
sió exacta. Mentrestant, jo em dedicaré
a explicar dos possibles escenaris i dei-
xaré estar els números. Però abans una
altra prèvia.

Fa poc més d'un any va haver-hi una
moció de censura contra la llavors al-
caldessa Dolors Sabater que ha permès

governar els socialistes amb 4 regidors
de 27, tres de seus i un d'Unió que va
marxar de CiU. Llavors vaig defensar
que allò va ser possible gràcies a un pac-
te secret propiciat per García Albiol.
Què guanyava ell amb aquest moviment
que no li donava l'alcaldia? Sembrar per
recollir en aquestes eleccions. Com? 1/
fent fora Sabater just l'últim any del seu
mandat, que era quan podria lluir obra
feta i tenir presència institucional, 2/
enfortint un PSC, llavors en hores molt
baixes, gràcies a l'efecte alcaldia i, per
tant, debilitant Sabater per l'efecte
dels vasos comunicants i 3/ “com-
prant” a futur el suport de Pastor. Al-
biol sabia que era possible tenir ara una
majoria amplia que mai no seria abso-
luta. El pacte seria garantir que el PSC
mai no donaria els vots a cap candida-

tura alternativa.
Doncs bé, ara sabrem si

aquest pacte existeix o no. I
ho sabrem analitzant les dues
variants més factibles:

- No hi ha cap pacte, tots
els candidats es voten a si ma-
teix i Albiol és alcalde per ma-

joria simple.
- Dolors Sabater proposa a Àlex Pas-

tor un pacte que els permet sumar 13
(contra 11 d'Albiol) a canvi de tenir l'al-
caldia dos anys cada un.

La segona probabilitat és un win-win
per a Guanyem-ERC i PSC, perquè pas-
sen d'estar 4 anys a l'oposició a tenir dos
anys d'alcaldia. Si el PSC no l'accepta, vol-
drà dir que el pacte secret era cert. Si l'ac-
cepta voldrà dir que potser hi havia pac-
te i ara s'ha incomplert (no pateixi que si
passa, Albiol ho explicarà) o que, com de-
fensa molta gent, no n'hi havia i he tornat
a equivocar-me, com tantes altres vegades.

Ho sabrem en breu. Ai, quins nervis
més nerviosos.

Publicat a El Nacional.cat

Perquè Albiol tragués el resultat que va
treure, segur que molts dels seus votants

també van votar Puigdemont
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Callau s’estalvia declarar pel cas 
Marina Besòs a dos dies del 26-M1

2
Una sèrie vol visibilitzar les lluites 
comunitàries a La Mina

Barrem el pas al PP d’Albiol

Santa Coloma, cap al 26-M: 
parlen els candidats dels partits

El Barcelonès Nord encara el 26-M: 
l’hora de la veritat

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Madrid té el poder
per Jordi Lleal 

S’ha comparat Barcelona amb
Madrid. Quina tenia els edificis
més alts, més cotxes matricu-
lats, quina tenia el millor equip
de futbol, quina era més potent
industrialment, més cultura,
més exposicions, etcètera. Vet
aquí, que qui es passegi per la
capital d’Espanya, veurà que
allò fou la capital d’un imperi en
què no es ponia el sol, que des-
prés anà minvant, però sent que
encara només fos la capital del
territori peninsular ja en tenia
prou per anar augmentant les
diferències a favor seu gràcies
al centralisme que ha imperat
durant dècades i no diguem en
els anys de la dictadura de
Franco. Allò és la casa de l’Es-
tat tal com sona, edificis dels
Ministeris, el del Congrés, el Se-
nat, de Correus, Telefònica,
Banc d’Espanya, ICO,  seus
centrals dels Bancs, Instituto
Cervantes, Real Academia de
las Artes de san Fernando, Mu-

seu del Prado, Reina Sofia,
Thyssen-Bornemisza, el Tri-
bunal Suprem, el Tribunal
Constitucional, Capitania de
l’Exèrcit, tot amanit amb la
imatge de milers de cotxes ofi-
cials amb els seus xofers.

Això és el nucli dur de l’Es-
tat, deixem-nos d’històries, es
palpa a l’ambient el Poder en
majúscula, Polític, Econòmic,
Judicial, de mitjans d’Informa-
ció,  Exèrcit i forces de l’ordre,
Social, Religiós, Cultural, In-
dustrial, d’Infraestructures i del
que vulgueu, no hi ha cap dub-
te, no ho deixaran perdre així
com així, si no els obliguen.

Catalunya, per Espanya,
és una bicoca i amb la revolu-
ció dels somriures no en tenen
ni per començar. Caldran al-
tres tàctiques i accions, acom-
panyades de suports forans,
per obligar-los a afluixar i per-
metre el referèndum per a la
independència. 

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. 

@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

@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

Estem fins als nassos de rebre
insults a tort i a dret. La sessió va
començar titllant-nos de “nazis”
i d‘etarres per haver volgut votar. 

Seguidament, arran de la de-
manda contra Messi per frau fis-
cal, a ell i la seva família se’ls va
batejar, per part de la judicatura,
com “una família unida para re-
alizar actos criminales”  (més o
menys). Tanmateix, Cristiano
Ronaldo, també per frau fiscal, i
superior al de Messi, va tenir l‘ho-
nor de passar desapercebut i se’l
va condemnar i prou, com hauria
de ser per a tothom. Encara man-
cava un altre cas: el de Sandro
Rosell. Sense haver estat jutjat i,
per tant, mantenint intacte el
principi d‘innocència, com des-
prés es va confirmar, la jutgessa
de la instrucció li va penjar el rè-
tol de “personaje dedicado a re-
alizar actos criminales”. Aquest
és el preu que s’ha de pagar per
pertànyer a la societat catalana.   

A hores d‘ara la “criminali-
tat” segueix ben viva, com aca-
bem de veure  amb la irrupció
d‘un fiscal que intenta processar
les cúpules de la CCMA, TV3 i
Catalunya Ràdio per “pertànyer a
una organització criminal”, la
qual cosa és molt greu perquè,
per extensió, a tot el personal que
hi treballa i els ciutadans que
gaudim dels seus continguts,
també se’ns considera com  tals.

Demano a la Generalitat i a
tots els mitjans de casa nostra que
ens defensin sense embuts per-
què, si continuen informant amb
el lliri a la mà, arribarà el dia que
la crispació prendrà unes propor-
cions tan grans que, allò que
ningú vol  i desitja, pot acabar sent
una trista realitat. Evitem-ho.

Ja n’hi ha prou
per Antoni Moliné
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Badalona

Tot segueix igual a Badalona. Des-
prés dels resultats de les eleccions
municipals del 26-M, la ciutat es
troba en una situació molt sem-
blant a la de fa quatre anys: amb
el PP d’Albiol com a força més vo-
tada, les esquerres amb possibili-
tat de sumar majoria i el PSC
amb la paella pel mànec.

El candidat popular, Xavier
García Albiol, va aconseguir diu-
menge el 38% dels vots, 7.000 més
que el 2015, i onze regidors, un més
que el darrer mandat. En canvi, la
coalició de Guanyem Badalona
en Comú i ERC, que havia nascut
precisament per intentar compe-
tir amb Albiol, es va quedar a més
de 10.000 vots d’igualar els resul-
tats del candidat popular. 

L’exalcaldessa Dolors Sabater
va convèncer el 25% dels vo-
tants badalonins. Uns resultats
que li donen només set regidors
al Ple, un menys dels que suma-
ven ERC i Guanyem per separat
el darrer mandat.

El PSC, en canvi, va créixer el
26-M. La candidatura de l’alcalde
Álex Pastor es va endur el 20% dels
vots i va augmentar el nombre de
regidors fins a arribar als sis, dos
més que fins ara. D’aquesta ma-
nera, els socialistes guanyen pes al
Ple i conserven la clau del pròxim
govern municipal.

Badalona en Comú va obtenir
un 9% dels vots a la ciutat i el ma-
teix nombre de regidors que ha
tingut ICV-EUiA els darrers qua-
tre anys: dos. Finalment, va ser
Junts per Catalunya (JxCat) qui
va aconseguir la darrera cadira al
Ple. La candidatura de David To-
rrents va reunir un 5% dels vots,
mentre que Ciutadans es va que-
dar fora després de no poder su-
perar ni tan sols el 2% dels vots.

ARRENCA EL JOC DELS PACTES
Amb aquests resultats, el joc dels
pactes no s’ha fet esperar. Cada un
dels principals candidats reivindica
el seu dret a ser batlle o batllessa,
una situació, però, que només be-
neficia la força més votada: el PP.

Albiol ha demanat directa-
ment al PSC que s’abstingui en la
investidura per permetre-li ser al-

calde i ha deixat clar que no els està
demanant un acord de govern, no-
més garantir “l’estabilitat institu-
cional”. “Un cop fet, no descarto
que després de l’estiu els socialis-
tes puguin entrar al govern”, va dir
ahir el líder popular.

Pastor segueix amb la postura
que va mantenir durant tota la
campanya: ni Albiol ni Sabater.
L’alcalde socialista va anunciar la
mateixa nit electoral que presentarà
la seva candidatura en el Ple d’in-
vestidura del 15 de juny i va reptar
Sabater a donar-li suport si real-
ment vol evitar un govern del PP a
la ciutat. Aquesta decisió de Pastor,
però, vol dir que, si finalment no
aconsegueix el suport de Guanyem
i ERC, Albiol podria ser investit al-
calde en segona volta.

No obstant això, Sabater va
reivindicar des del primer mo-
ment que és la seva llista la que
hauria de liderar l’alternativa al PP
al govern, com a força d’esquerres
més votada. L’exalcaldessa em-
plaça el PSC a dialogar i a “no
menystenir” la resta de partits. Al
mig hi ha els comuns, que se-
gueixen apostant per fer de pont
entre socialistes i Guanyem-ERC.

Res canvia a Badalona
» El PP torna a guanyar el 26-M, però sense aconseguir la majoria absoluta per investir Albiol

» Sabater reivindica el seu dret a liderar un govern d’esquerres i Pastor demana que el facin alcalde

Augusto Magaña
BADALONA

BARRIS4El candidat del PP,
Xavier García Albiol, es va im-
posar el 26-M a la majoria de
barris de Badalona: 24 de 34.
L’exalcaldessa Dolors Sabater
(Guanyem + ERC) va guanyar
només a 10 barris, especial-
ment als territoris més pro-
pers al centre de la ciutat.

Els barris més perifèrics de
Badalona, com Artigues, El Re-
mei, Sant Roc, Canyet, Mas
Ram i La Mora es van decantar
pel candidat del PP. Mentre
que els barris més cèntrics,
com el Progrés, Coll i Pujol,
Dalt de la Vila, Morera i Can-
yadó van apostar per la candi-
datura de Dolors Sabater.

Albiol va treure el seu millor
resultat a Sant Joan de Llefià, on
va rebre el 55% dels vots, més
del doble dels que va obtenir el
PSC i cinc vegades més dels que
va aconseguir Sabater al mateix
barri. La coalició de Guanyem

i ERC, en canvi, es va imposar
a Casagemes i al Centre amb el
52% dels vots, uns barris on el
PP no va reunir més del 14%.

El PSC, sorprenentment,
no va aconseguir ser la força
més votada a cap barri, després
d’haver guanyat a pràcticament
tots els barris en les eleccions ge-
nerals del 28-A. El millor re-
sultat dels socialistes va ser al
Congrés, on van obtenir el 28%
dels vots, però es van quedar a
deu punts del PP.

El resultat del 26-M per
barris ajuda a entendre també
una dada clau en la victòria del
PP: Albiol va dominar als barris
més poblats. A Sant Mori de
Llefià, el barri amb major nom-
bre d’habitants, els populars
van endur-se gairebé 4.000
vots, mentre que Sabater no va
superar ni tan sols els mil vots.
Albiol també va guanyar a Bu-
falà i a Puigfred-Montigalà.

Albiol domina als barris 
perifèrics i Sabater al centre

Eleccions | SOS Racisme lamenta la victòria d’Albiol
L’entitat antiracista va lamentar la victòria de Xavier García Albiol a Badalona en
un comunicat en el qual valorava els resultats del 26-M. SOS Racisme critica que
els partits progressistes hagin “invisibilitzat” l’eix antiracista durant la campanya.
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L’Ajuntament compra 5 pisos
per a emergències socials

HABITATGE4L’Ajuntament de
Badalona tindrà cinc habitatges
procedents d’entitats bancàries
per destinar-los a emergències
socials. La Junta de Govern Lo-
cal va acordar divendres passat
exercir el dret de tanteig i re-
tracte sobre aquests immobles,
situats als barris de la Pau, Puig-
fred, Sant Crist de Can Caban-
yes i Sistrells, per un import
total de 314.455 euros.

Aquests cinc pisos s’afegeixen
a un altre sobre el qual l’Ajun-
tament també va exercir el dret
de tanteig i de retracte el passat
6 de maig. Són sis pisos d’un to-
tal de divuit que s’han ofert per
a la seva adquisició.

Els habitatges serviran per
cobrir necessitats de les persones
que es troben sense llar i es des-
tinaran a la taula d’emergència
habitacional del municipi.

La PAC acampa per exigir
solucions als desnonaments

HABITATGE4La Plataforma d’A-
fectats per la Crisi (PAC) de Ba-
dalona va decidir ahir plantar-se
davant dels desnonaments sen-
se alternativa. L’entitat va fer una
acampada davant l’Oficina Local
d’Habitatge per denunciar els ca-
sos de tres famílies amb menors
a les quals han fet fora de casa
seva i encara no tenen cap al-
ternativa d’habitatge per part
de les administracions.

A més, la Plataforma Sant
Roc Som Badalona va interme-
diar per aconseguir ajornar el
desnonament que estava previst
per ahir de la família que abans
vivia al pis on es va originar l’in-
cendi del 5 de gener a Sant Roc,

com va avançar Badalona Co-
municació. La comitiva judicial
va decidir donar una setmana a
la família per trobar una alter-
nativa d’habitatge.

La Plataforma Sant Roc Som
Badalona ja havia avisat a través
del seu compte de Twitter que
aquesta setmana seria compli-
cada. Dilluns van aconseguir
ajornar un desnonament, però
ahir només van poder aturar-ne
un. Una família amb fills petits va
haver de quedar-se al carrer,
com va alertar l’entitat, per cul-
pa d’un desnonament obert, sen-
se data i sense avís, tot i que fa
més d’un any que esperaven ha-
bitatge a la taula d’emergència.

EDUCACIÓ4L’institut La Pineda
de Badalona va ser premiat el 6
de maig passat en un esdeveni-
ment internacional organitzat
per les Nacions Unides (ONU), el
Change the Worlds Model Uni-
ted Nations (CWMUN). Aques-
ta és una activitat que funciona
com una simulació d’una as-
semblea de l’ONU on participen
centenars d’alumnes d’entre 14 i
18 anys de tot el món, debatent
qüestions d’actualitat.

Als estudiants se’ls assigna
diversos països, les postures i in-
teressos dels quals han de de-
fensar en un debat formal de tres
dies de durada.

LLARGA TRAJECTÒRIA
L’institut La Pineda participa
en aquest esdeveniment des del
2017, quan Barcelona es va con-
vertir en la seu anual del congrés.
Des d’aleshores el centre ha aug-
mentat la seva implicació en el
projecte, després de “les bones
sensacions que aquestes expe-
riències han generat en profes-
sorat i alumnat”, com expliquen
des del centre educatiu.

En les darreres tres edicions,
diversos nois i noies de La Pi-
neda han rebut un total de cinc
mencions en reconeixement del
seu acompliment. En el present

curs (2018-2019) el centre va fer
un pas endavant i va participar
no només en la conferència de
Barcelona, sinó també en l’edi-
ció pionera que cada any se ce-
lebra a Roma, Itàlia.

ENTENDRE LA DIPLOMÀCIA
L’entitat que organitza i coordi-
na l’esdeveniment és l’Associa-
zione Diplomatici, la qual, en
col·laboració amb l’ONU, orga-
nitza quatre simulacions anuals
que tenen lloc a Roma, Nova
York, Barcelona i Abu Dhabi. 

“Participar en el CWMUN
ens ha servit per entendre com
d’important i complexa arribar
a ser la diplomàcia i la coopera-
ció internacional”, explica Pau-
la Cano, alumna de batxillerat de
l’institut badaloní.

Cada conferència necessita
una preparació duradora i mi-
nuciosa que permet a l’alumnat
gaudir l’experiència en la seva to-
talitat, practicant idiomes, ha-
bilitats socials, emprant conei-
xements transversals i conei-
xent persones de tot el món.

Els alumnes van simular una assemblea de l’ONU. Foto: Institut La Pineda

L’institut La Pineda participa 
en un simulacre de l’ONU
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ELECCIONS4Núria Parlon se-
guirà sent l’alcaldessa de Santa
Coloma després d’ampliar la ma-
joria absoluta del PSC en les
eleccions municipals del 26-M.
Més de la meitat dels votants co-
lomencs (un 51%) van apostar
pels socialistes diumenge, un fet
que els ha permès passar de te-
nir 14 regidors a tenir-ne 17, tres
per sobre de la majoria absoluta.

D’aquesta manera, Parlon
revalida el seu projecte per a la
ciutat amb molta més força i
enmig d’un Ple que s’ha sacsejat
completament. Som Gramenet,
que en l’anterior mandat  va ser
la segona força al plenari amb sis
regidors, s’ha quedat sense re-
presentació a l’Ajuntament. “Re-
sultat decebedor i desolador. Fa-
rem autocrítica. Seguirem de-
fensant els drets i la justícia so-
cial, seguirem a les lluites”, va
afirmar el candidat de Som, Al-
bert Gerard Ventura, a través
d’un missatge a Twitter.

Però Som Gramenet no ha es-
tat l’únic a quedar-se fora del Ple.
El PP tampoc ha aconseguit cap
regidor, un fet que deixa el con-
sistori finalment amb només
quatre grups municipals.

CS, LLUNY DEL SORPASSO
Ciutadans (Cs), que durant la
campanya s’erigia com “l’alter-
nativa a Parlon”, finalment ha ob-
tingut només quatre regidors,
després d’endur-se el 14% dels
vots. Un resultat que es queda
molt lluny de les expectatives del
seu cap de llista, Dimas Gragera.
“Nosaltres som guanyadors. No
volem conformar-nos amb un se-
gon lloc. Continuarem treba-
llant per continuar creixent a

Santa Coloma”, va assegurar
Gragera en declaracions a RNE.

En Comú Podem (ECP) va
millorar els resultats que va ob-
tenir el 2015 la candidatura de
Gent d’Esquerres (ICV-EUiA).
Els comuns guanyen un repre-
sentant i passen a tenir tres re-
gidors, gràcies a l’11% dels ciu-
tadans que els van votar el 26-M.

El cap de llista d’ECP, Jonatan
Fornés, explica a Línia Nordque
esperen que la majoria absoluta
del PSC no faci que el govern
mantingui “la mateixa tònica dels
darrers quatre anys, de no con-

sultar res”. “Necessitem que el PSC
faci polítiques d’esquerres”, diu
Fornés.

ERC TORNA 80 ANYS DESPRÉS
La sorpresa de la nit electoral,
però, va ser ERC, que va aprofitar
l’empenta de la formació a tota Ca-
talunya per endur-se el 10% dels
vots a Santa Coloma i aconseguir
entrar amb força al Ple amb tres
regidors. Aquesta és la primera
vegada que els republicans entren
a formar part del consistori colo-
menc des de l’any 1939, quan
l’alcalde Celestí Boada (ERC) va
ser afusellat per la dictadura fran-
quista al Camp de la Bota. 

“Les nostres armes són els
vots, la nostra eina és la demo-
cràcia. Seguim treballant amb la
mateixa determinació i cons-
tància per sumar, ampliar i
guanyar”, va afirmar la nova re-
gidora republicana Gemma Es-
panyol a través de Twitter.

Parlon seguirà sent alcaldessa de Santa Coloma. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Parlon amplia la majoria
absoluta del PSC a la ciutat
» Els socialistes aconsegueixen 17 regidors després del 26-M

» Som Gramenet es queda fora del Ple i ERC hi entra 80 anys després

17
regidors tindrà el PSC
al Ple aquest nou
mandat, tres per sobre
de la majoria absoluta

L’institut provisional es farà al parc de Can Zam. Foto: Jordi Pujolar/ACN

El Parlament mou fitxa a favor
del nou institut de Can Zam

EDUCACIÓ4La Comissió d’E-
ducació del Parlament va apro-
var dimarts passat una resolució
sobre la construcció del nou ins-
titut de Santa Coloma. La pro-
posta, presentada pel grup par-
lamentari del PSC, insta el Go-
vern de la Generalitat a instal·lar
el més ràpid possible els mòduls
prefabricats que serviran, pro-
visionalment, com a aules en
l’àmbit de Can Zam.

La resolució contempla que
aquests mòduls s’han de posar
en funcionament a temps per al
curs 2019-2020. El document, a

més, reitera el caràcter provi-
sional del centre escolar que
s’instal·larà a Can Zam i subrat-
lla la importància de redactar el
projecte per al centre definitiu al
barri de Safarejos.

La construcció del nou edifi-
ci de l’institut s’iniciarà tan bon
punt l’Ajuntament faci la sessió
del solar al Departament d’Edu-
cació, un cop hagi finalitzat el
procés d’adquisició. A la resolu-
ció, el Parlament reconeix que el
creixement de la demanda de
places escolars de secundària a la
ciutat fa necessari el nou centre.

La Fundació Germina combat
el maltractament infantil

SOCIETAT4La Fundació Ger-
mina celebra aquest divendres la
3a Jornada Formativa sobre
Maltractament Infantil i Ado-
lescent a l’Auditori Can Roig i
Torres. Després d’una primera
jornada dedicada a les eines per
detectar el maltractament i d’u-
na segona dedicada als “pri-
mers indicis”, aquesta tercera
jornada se centrarà en l’acom-
panyament que fa el professio-
nal en diferents situacions.

A l’esdeveniment participaran
psicòlegs, educadors socials, mes-
tres i terapeutes de centres com

el Centro Noguerol de Madrid, el
Servei d’Atenció, Recuperació i
Acollida (SARA) o la Unitat Fun-
cional d’Abús al Menor de
l’Hospital Sant Joan de Déu.

Alguns dels temes que es
tractaran seran: les estratègies
per acompanyar les famílies
que exerceixen el maltracta-
ment, les eines d’intervenció
amb infants en situacions de vio-
lència masclista, la intervenció
amb infants i adolescents que
han patit abusos sexuals i els
reptes d’acompanyar processos
de vida dolorosos.

Cultura | Arrenquen les festes del Riu Sud
Comença la temporada de festes de barri. Aquest cap de setmana és el torn dels veïns i les
veïnes del Riu Sud, que podran gaudir d’activitats com el concert de la banda Alma de Bo-

querón, la festa de l’espuma i la clausura a càrrec del grup Amanecer de Can Mariner. 
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Sant Adrià

ELECCIONS4Els resultats de les
eleccions municipals del 26-M
han deixat poques sorpreses a
Sant Adrià. El PSC de l’alcalde
Joan Callau ha guanyat dos re-
gidors i, tot i que encara no arri-
ba a la majoria absoluta, es tro-
ba en una posició molt més cò-
moda per revalidar el seu govern.
Sobretot tenint en compte que el
Ple estarà menys fragmentat
aquest nou mandat, ja que ha
passat de tenir vuit grups mu-
nicipals a tenir-ne sis, després
que el PP i Junts per Catalunya
es quedessin sense cap regidor.

Un 31% dels votants adria-
nencs van apostar per la candi-
datura socialista diumenge. Uns
resultats que suposen una mi-
llora per al PSC, que el 2015 no-
més va aconseguir el 28% dels
vots. La gran sorpresa de la nit
electoral, però, va ser ERC, que
va guanyar deu punts respecte a
fa quatre anys i es va erigir com
a segona força amb el 19% dels
vots. Els republicans han acon-
seguit cinc regidors, tres més que
el darrer mandat.

Ciutadans (Cs) ha passat de
ser segona a tercera força, tot i
haver guanyat un regidor. El
partit taronja es queda lluny de
l’objectiu de disputar l’alcaldia a
Callau i aconsegueix reunir no-
més el 16% dels vots al munici-
pi. Cs serà l’únic grup municipal
de dretes al Ple, després que el
PP i Junts per Catalunya es que-
dessin fora.

La divisió del sector dels co-
muns va fer que no milloressin els
resultats que el 2015 havien ob-
tingut Sant Adrià en Comú
(SAeC), tres regidors, i ICV-EUiA,
dos regidors. Finalment, SAeC,

que aquesta vegada incorporava
a la seva llista membres de Cata-
lunya en Comú, es va quedar en
dos regidors i va aconseguir no-
més el 9% dels vots. La candida-
tura de l’antic regidor d’ICV-
EUiA, Movem Sant Adrià (MSA),
en canvi, va endur-se un regidor,
amb el 8% dels vots.

Finalment, la regidora de MES,
Isabel Marcuello, podrà mantenir
la seva cadira al Ple després d’em-
portar-se el 6% dels vots, tot i que
la formació passa de tenir dos re-
gidors a tenir-ne només un. 

BUSCAR UN GOVERN SÒLID
Callau assenyala a Línia Nord
que els resultats obtinguts aquest
26-M són fruit de la bona feina
feta aquest mandat, “tot i les di-

ficultats de governar en minoria”.
L’alcalde assegura que a partir
d’ara començarà a parlar amb els
altres partits “per veure quin és el
seu punt de partida” i valorar les
opcions d’arribar a acords per ga-
rantir l’estabilitat del govern.
“Un plenari menys fragmentat fa-
cilita el diàleg i ajuda a l’estabili-
tat”, subratlla Callau.

El cap de llista de Cs, Pedro
Sánchez, afirma a Línia Nordque
estaran oberts a “arribar a acords
sobre temes de ciutat”, però des-
carta qualsevol possibilitat de
fer pactes de govern amb el PSC.
Sánchez considera que els re-
sultats de Cs el 26-M són positius,
perquè han millorat els que van
obtenir el 2015. “Farem una opo-
sició efectiva”, destaca.

Per la seva banda, el cap de
llista d’ERC, Rubèn Arenas, va re-
cordar, a través d’un missatge a
Twitter, que fa sis anys la seva
formació tenia només un militant
i no tenia representació a l’Ajun-
tament. “L’esforç i la constància
té recompensa sempre”, va as-
senyalar el republicà.

Callau revalidarà l’alcaldia amb més força al Ple. Foto: Eduardo Corria

Callau, a un pas de revalidar
l’alcaldia després del 26-M

» El PSC guanya dos regidors, però no arriba a la majoria absoluta
» ERC dona la sorpresa i es posiciona com a segona força al municipi

31%
dels adrianencs van
votar pel PSC i l’alcalde
Joan Callau  a  les
municipals del 26-M

La mostra d’entitats va ser l’activitat més destacada. Foto: Twitter (@IMarcuello)

La Mina celebra la seva 
28a Setmana Cultural

CULTURA4El barri de La Mina
celebra aquests dies la 28a edi-
ció de la Setmana Cultural. Una
de les activitats més destacades
d’aquesta iniciativa va ser la
mostra d’entitats i serveis, que va
reunir ahir totes les associa-
cions que treballen al barri per
donar a conèixer les activitats
que duen a terme.

Entre les entitats que van
participar-hi hi havia la Biblio-
teca Font de la Mina, els Sale-

sians, la Capsa dels Jocs i l’As-
sociació de Veïns de La Mina.

Com a part de la Setmana
Cultural, dimarts es va inau-
gurar una exposició fotogràfica
al CAP a la qual es mostren
imatges de la història del cen-
tre sanitari. Els veïns del barri
van descobrir també una placa
en memòria dels professionals
del CAP que ja no hi són, en re-
coneixement al seu treball i
implicació al barri.

La ciutat es conjura pel medi
ambient i l’energia sostenible
MEDI AMBIENT4Arriba a Sant
Adrià la 19a Jornada del Medi
Ambient, el Consum Responsable
i l’Energia Sostenible. La trobada
ecologista tindrà lloc el pròxim 8
de juny a la plaça de la Vila. Du-
rant tota la jornada s’organitzaran
activitats relacionades amb l’es-
talvi energètic, el reciclatge i el
consum responsable per tal de co-
nèixer, de manera festiva, la im-
portància de les accions locals i
ciutadanes per frenar les conse-
qüències del canvi climàtic.

Algunes de les activitats que
s’hi podran trobar seran tallers

de reparació de bicicletes, tallers
de joguines amb material reci-
clat, dibuixos amb elements na-
turals i un espai de jocs coope-
ratius i ecològics. A més, els vi-
sitants també podran gaudir de
l’espectacle familiar En Bernat,
el pescador.

Durant tota la setmana tam-
bé es faran activitats obertes al
públic, com el taller de contes so-
bre consum responsable que es
farà el 5 de juny a la Biblioteca de
Sant Adrià o la iniciativa per ne-
tejar la platja del municipi que
tindrà lloc el 9 de juny.

Cultura | Sant Adrià celebra la cultura tradicional
Dissabte tindrà lloc al barri del Besòs l’Adrifolk, la festa de la cultura tradi-

cional de Sant Adrià, organitzada pels diables i diablesses de la ciutat, la Tro-
nada. Hi haurà música, dansaires, gegants, castells i moltes activitats més.
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ELECCIONS4L’alcaldessa Rosa
Funtané ho té molt a prop per
poder revalidar l’alcaldia. ERC va
guanyar les eleccions municipals
de diumenge a Montgat amb
un 27% dels vots. Els republicans
van aconseguir cinc regidors,
un més dels que van obtenir als
comicis del 2015. Una situació
que els deixa en una situació
molt favorable per buscar pactes
de govern, tot i que el plenari se-
gueix igual de fragmentat que fa
quatre anys.

Funtané explica a Línia
Nord que ja ha començat a tru-
car a tots els caps de llista de la
resta de partits que han obtingut
representació al Ple per tal de
“fer un cafè informal” i conèixer
les preferències de tots els grups
municipals sobre el paper que ju-
garan a l’Ajuntament: com a
part del govern o de l’oposició.

“Espero que sigui construc-
tiu i que intentem entre tots fer
un govern sòlid i fort”, assenya-
la cap de llista d’ERC. Funtané

no descarta, de moment, repetir
la fórmula del darrer mandat
d’un govern ampli d’esquerres i
assegura que vol escoltar “quines
sensibilitats i quin programa
porten, així com quines afinitats
podem tenir per construir el
Montgat que volem”.

EL PSC PUJA I JXCAT BAIXA
El PSC també va millorar els
seus resultats el 26-M. Els so-
cialistes van aconseguir el 17%
dels vots i tres regidors, un més
que fa quatre anys. 

Un dels resultats més inespe-
rats, però, va ser la batacada de
Junts per Catalunya (JxCat). La
candidatura hereva de CiU va pas-
sar de ser la força més votada el

2015 a tenir només el 15% dels vots
i tres regidors aquest 26-M, uns re-
sultats que els deixen pràcticament
fora de la cursa per l’alcaldia.

Som de Montgat, la candi-
datura de l’exregidor socialista
Raül Abad, entra amb força al
Ple del municipi com a quarta
formació més votada. La llista

municipalista va obtenir un 13%
dels vots i tindrà dos regidors
aquest mandat.

Montgat en Comú Podem
(MECP) va igualar els dos regi-
dors que havia obtingut ICV-
EUiA fa quatre anys, tot i haver
arribat fins a l’11% dels vots al po-
ble, un punt més que el 2015.

Ciutadans (Cs), en canvi, va
perdre un regidor i no va poder
superar la barrera del 10% dels
vots, que sí que va trencar fa qua-
tre anys. Finalment, la coalició de
MES i ICV, Montgat Guanya,
va revalidar el regidor que ja te-
nia MES (Jordi AbadPlanas)
amb el 6% dels vots.

Vot de confiança a Funtané
» ERC guanya les eleccions municipals del 26-M amb el 27% dels vots i podria revalidar l’alcaldia
» El PSC iguala els tres regidors de JxCat, però els socialistes guanyen en vots i són segona força

La ciutadania de Montgat va renovar la confiança a la fins ara alcaldessa Rosa Funtané el 26-M. Twitter (@rfuntane)

“Espero que intentem
entre tots fer un govern
sòlid i fort”, assenyala
Rosa Funtané (ERC)

Cultura | Montgat s’omple de circ amb el CurtcircKit
Dimarts va començar la 18a edició del Festival CurtcircKit amb una àmplia pro-
gramació d’actuacions per a tots els públics. La mostra de circ durarà fins al 2 de

juny, amb la clausura amb espectacles a l’aire lliure a la plaça dels Segadors.
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ELECCIONS4Junts per Tiana
(Junts) ha aconseguit el sor-
passo. L’agrupació d’electors,
que va néixer fa quatre anys
com a alternativa municipalista
als partits clàssics del poble, es
va endur el 28% dels vots diu-
menge i va ser la força política
més votada del municipi. La
llista encapçalada per Isaac Sal-
vatierra va aconseguir cinc regi-
dors, tres més que el 2015 i dos
per sota de la majoria absoluta,
i té totes les cartes per poder for-
mar govern aquest mandat.

Salvatierra explica a Línia
Nordque ja ha parlat per telèfon
amb la resta de caps de llista que
han obtingut representació al
Ple: Marta Martorell (ERC), Al-
bert Sales (PSC) i Mateu Her-
nàndez (JxCat). El candidat de
Junts assenyala que els pròxims
dies començarà ja una roda de
converses per formar el futur go-
vern de Tiana.

“Hem de canviar la cultura po-
lítica de l’enfrontament que hi ha

al poble. En els grans temes po-
dem treballar plegats, govern i
oposició. Hem de buscar el màxim
de consens”, assenyala Salvatierra.

SACSEJADA AL PLE
La victòria de Junts no va ser
l’única sacsejada que va tenir el
Ple de Tiana. La decisió de l’al-
caldessa Esther Pujol (PSC) de
no tornar a presentar-se a les
eleccions ja vaticinava un esce-
nari molt obert, però no un can-
vi tan radical: PSC i JxCat (com
a formació hereva de CiU) van
passar de ser les dues forces
més votades el 2015 a ser terce-
ra i quarta, respectivament.

ERC finalment es va endur la

segona posició al plenari, després
de quedar-se a prop de Junts
amb un 22% dels vots. 

Els republicans encapçalats
per Marta Martorell van aconse-
guir quatre regidors, el doble que
fa quatre anys. “Ens posem a tre-
ballar amb les altres candidatures
tot desitjant que aquest 2019 pu-
guem constituir un govern mu-

nicipal fort”, va publicar ERC
Tiana al seu compte de Twitter
després de conèixer els resultats.

El PSC, que fins ara era el
partit de govern, va perdre més
de 300 vots respecte del 2015. El
candidat socialista Albert Sales,
que substituïa la fins ara alcal-
dessa Esther Pujol, va aconseguir
el 16% dels vots i tindrà només

dos regidors, el mateix nombre
que va aconseguir també JxCat.
Els de Mateu Hernàndez no van
millorar els resultats que va ob-
tenir CiU el 2015 i es van endur
només el 14% dels vots, set punts
menys que els que van obtenir els
convergents fa quatre anys.

El PP i la CUP, finalment, es
queden fora de l’Ajuntament.

JuntsperTianadonalasorpresa
» L’agrupació d’electors aconsegueix el 28% dels vots i el seu candidat, Isaac Salvatierra, pot ser l’alcalde
» ERC es queda molt a prop i s’emporta 4 regidors, mentre que PSC i JxCat empaten amb 2 regidors

Els candidats de Junts per Tiana es van mostrar sorpresos per la victòria del 26-M. Foto: Twitter (@JuntsTiana)

5
regidors són els 
que va aconseguir 
Junts per Tiana a les
eleccions municipals

Estiu |Obert el termini per renovar l’abonament de la piscina
Des de dimarts, els tianencs i les tianenques ja poden renovar o comprar els abona-

ments de la piscina d’estiu per a la temporada 2019 a través d’internet. La piscina mu-
nicipal obrirà el cap de setmana del 8 i 9 de juny amb una jornada de portes obertes.
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El retorn del Joventut al play-off
de la lliga farà que els de Carles
Duran hagin d’afrontar un rep-
te majúscul i molt atractiu: un
derbi contra el Barça. Els bada-
lonins van tancar la fase regular
de l’ACB amb un balanç de 18
victòries i 16 derrotes (el mateix
que el Zaragoza) en la setena po-
sició, mentre que els d’Svetislav
Pesic van posar el punt final a la
lliga amb un saldo final de 27-7,
deixant escapar la seva condició
de campió de la fase regular,
que finalment ha estat el Madrid
de Pablo Lasso.

L’eliminatòria de quarts de fi-
nal es posa en marxa demà a dos
quarts de 10 de la nit (serà l’últi-
ma de les quatre sèries en co-
mençar) al Palau Blaugrana,
mentre que el segon enfronta-
ment entre els dos equips serà di-
umenge a les set de la tarda a l’O-
límpic. Aquest serà l’únic derbi
que es jugaria a Badalona, ja

que si calgués un tercer enfron-
tament entre els dos equips tam-
bé seria a Barcelona, dimecres
que ve, novament a partir de
dos quarts de 10 de la nit.

Des de la temporada 1984-85
hi ha 40 precedents d’enfronta-
ments entre verd-i-negres i bar-

celonistes en partits de post tem-
porada; la constant que es repe-
teix és que tant els badalonins
com els blaugrana són molt més
forts jugant com a locals (11 de 17
per a la Penya i 18 de 22 per al
Futbol Club Barcelona). 

La darrera victòria del Jo-
ventut al Palau Blaugrana en un
partit de play-offva ser fa més de

26 anys, el 7 de maig de 1993,
quan l’equip entrenat per Lolo
Sainz va guanyar per 68-80 en
un gran partit de Tomàs Jofresa
i de Jordi Villacampa.

LAPROVITTOLA, EL MILLOR
La prèvia del derbi arriba amb
una notícia excel·lent que serveix
per recompensar la bona feina de
l’equip. Dilluns passat es va
anunciar que el base Nico La-
provittola era l’escollit com a
MVP de la lliga ACB. El ‘10’ verd-
i-negre va rebre la millor pun-
tuació en la votació feta per ju-
gadors, entrenadors, aficionats i
mitjans de comunicació.

Laprovittola va recollir el pre-
mi el mateix dilluns de mans dels
seus pares, que el van sorprendre
a l’Olímpic viatjant des de l’Ar-
gentina. El jugador va compartir
el premi amb els seus companys
d’equip i va rebre les felicitacions
de figures com Ricky Rubio,
Manu Ginobili o Pau Gasol.

Dimitrijevic intenta superar el barcelonista Heurtel. Foto: CJB

El Divina Joventut arrenca 
el ‘play-off’ amb un derbi

» L’únic partit de la sèrie que es jugaria a l’Olímpic serà diumenge
» El base Nico Laprovittola guanya el títol d’MVP de la lliga ACB

Juanjo García no seguirà a 
la banqueta del CF Badalona

Malgrat que en la
roda de premsa pos-
terior al darrer par-
tit del curs Juanjo

García havia dit que “trigaria un
minut i mig a signar la renova-
ció”, divendres passat el CF Ba-
dalona va anunciar que el tècnic
no seguirà a la banqueta del pri-
mer equip la temporada que ve.

En un comunicat breu publi-
cat cap a quarts de cinc de la tar-
da, l’entitat assegurava que “de-
gut al procés de transformació en
Societat Anònima Esportiva en el
qual ens trobem, en aquest mo-

ment la junta directiva del CF Ba-
dalona no pot oferir la renovació
a Juanjo Garcia com a entrena-
dor del nostre primer equip”.
García tornarà a assumir la di-
recció esportiva de la base, tasca
que ocupava abans d’assumir el
primer equip en substitució de
Ramon Calderé.

GAIREBÉ IMMILLORABLE
Els números de García al Bada
són gairebé immillorables. Dels
17 partits que va dirigir va gua-
nyar-ne nou, va empatar-ne sis i
nomé va patir una derrota.

Handbol | L’Adrianenc celebra una jornada de portes obertes
L’Handbol Adrianenc comença a buscar joves talents femenins per al futur. Per això, el club

ha preparat una jornada de portes obertes demà passat entre les 11 del matí i dos quarts 
d’una del migdia a la Verneda. La cita està pensada per a nenes nascudes entre 2004 i 2008.

Pau Arriaga
BADALONA

Sepe torna a l’Industrias
després de dos anys a Navarra

Primer moviment
de mercat fet. Di-
vendres passat
l’Industrias Santa

Coloma anunciava la tornada de
Sergio Sierra, Sepe, que després
de dues temporades al Ribera Na-
varra torna a la que va ser casa
seva entre 2012 i 2017.

“És difícil dir-li no dos anys
consecutius a la que sento que és
casa meva. M’il·lusiona molt tor-
nar a jugar a Industrias Santa Co-
loma”, va explicar el tanca bar-
celoní als mitjans del club des-
prés de conèixer-se el seu retorn.

“Em sento més preparat que
mai  i amb més experiència. Es-
pero ajudar en tot allò que li faci
falta a l’equip sense marcar-me
cap objectiu en concret”, va afe-
gir el futbolista, que tornarà a ser
una figura experimentada en
una plantilla molt jove.

Sepe ha estat una peça clau al
conjunt de Tudela a les ordres de
Pato Mena (titular en 31 partits
aquesta temporada) i ha acon-
seguit classificar-se per al play-
off en els dos cursos, tot i que en
cap d’ells ha pogut superar la
ronda dels quarts de final.

L’últim triomf de la
Penya a Barcelona en
un partit de ‘play-off’
es remunta al 1993
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Exhibició per
guanyar una
nova lliga. Els
Dracs d’Óscar

Calatayud van conquerir el seu
quart campionat domèstic con-
secutiu (el desè en la història de
l’entitat) amb una pallissa a la
Vieja Condomina de Múrcia con-
tra Las Rozas Black Demons
(47-6) en el gran cap de setma-
na del futbol americà espanyol,
la Spanish Bowl. Els badalonins
no van donar cap opció al conjunt
de la Comunitat de Madrid, de
manera que la seva hegemonia
continua. L’equip, a més, ha tan-
cat les competicions estatals un
curs més sense perdre cap partit.

Hunter Correll va tornar a di-
rigir l’ofensiva dels Dracs a la per-
fecció. El quarterback va repar-
tir quatre passades de touch-
down i va sumar-se a la festa
aconseguint una altra marca
amb una de les seves curses
marca de la casa. Aquesta brillant

actuació va servir perquè el ju-
gador de San Diego guanyés
l’MVP de la final.

El matx ja va arribar al des-
cans totalment resolt (27-6).
L’única anotació del conjunt ma-
drileny, a més, va arribar gràcies
a una recuperació d’un atac dels
Dracs, que estaven construint
l’ofensiva per ampliar encara
més la seva renda. Després de
passar pels vestidors, els bada-

lonins aconseguirien tres mar-
ques més per arrodonir el resul-
tat. La defensa badalonina, a
més, va aconseguir minimitzar
les ofensives dels madrilenys.

La temporada, doncs, acaba
amb un nou doblet domèstic i
amb la victòria que els de Cala-
tayud van aconseguir fa uns dies
a Dinamarca en la segona i da-
rrera jornada de la European
Club Team Competition.

El ‘roster’ badaloní, eufòric després de la victòria. Foto: LNFA

Hegemonia: els Dracs guanyen
la seva quarta lliga consecutiva

Plata per a l’Snatt’s Sant 
Adrià en l’estatal cadet

Després de dues me-
dalles d’or consecuti-
ves, ara toca una pla-
ta. El cadet A de l’S-

natt’s Sant Adrià de Glòria Esto-
pà es va proclamar subcampió
d’Espanya de la categoria dissabte
passat a l’Alqueria de València.
L’equip va resoldre satisfactò-
riament totes les rondes fins a la
final, en la qual va caure contra el
Femení Maresme (60-50).

Les liles van començar el par-
tit dominant (9-19 en el primer
parcial), però d’aleshores en en-
davant tots els parcials van ser per
al conjunt de Llavaneres. Deva
Bermejo i Txell Alarcón van ser
les millors jugadores adrianen-
ques de la final.

D’aquesta manera, per sisè
any de forma consecutiva, el club
aconsegueix pujar al podi; en els
cursos 2014-15, 2016-17 i 2017-
18 va ser campió, mentre que en
les temporades 2013-14 i 2015-16
va haver de conformar-se amb la
tercera posició.

CINQUENA PEÇA CONFIRMADA
Paral·lelament a aquest nou èxit
de la base, el primer equip va
anunciar divendres passat la cin-
quena peça de la plantilla del pri-
mer equip. Es tracta de l’aler
cerdanyolenca de 25 anys Berta
Dalmau, que després d’haver
aconseguit l’ascens amb el Clari-
nos es manté a la Lliga Femeni-
na 2 per jugar a l’Snatt’s.

Maristes i Badalonès, a la Final
a Quatre de la Copa Catalunya
BÀSQUET4El millor escenari
possible. El Badalonès i els Ma-
ristes Ademar jugaran la Final a
Quatre i el Círcol manté la cate-
goria. El darrer cap de setmana va
ser immillorable per als equips
badalonins de Copa Catalunya.

Els Maristes van confirmar la
seva condició de matagegants i
van tornar a derrotar el campió
del grup 1 de la categoria, el CB
Lliçà d’Amunt, en la seva visita al
Vallès Oriental (65-74). El con-
junt de Lluís García-Ubero es
veurà les cares contra els Lluïsos
de Gràcia barcelonins en la pri-
mera de les semifinals, que es ju-
garà demà passat quan passin
cinc minuts de les quatre de la

tarda al pavelló Jaume Vilamajó
de Segur de Calafell.

Qui també serà al Baix Pene-
dès serà el Badalonès, que va re-
matar l’eliminatòria contra el Sol
Gironès Bisbal a la Plana (75-63).
L’equip de Xavier Riera haurà de
veure’s les cares per accedir a la
final contra un altre equip de Bar-
celona, el CB Roser, en un partit
que es posarà en marxa quan pas-
sin cinc minuts de les sis.

L’alegria es va completar amb
la confirmació de la permanència
del Círcol, que va rematar l’eli-
minatòria contra el CB Ciutat
Vella amb el segon triomf contra
els barcelonins (81-71) diumen-
ge passat a la Plana.

» Els badalonins van esclafar els Black Demons en el partit pel títol
de la Serie A que es va disputar a la Vieja Condomina de Múrcia

El Seagull guanya el derbi
contra el Sangra per penals

FUTBOL4Emoció, intensitat i
bon futbol. Aquests van ser els
tres ingredients del derbi de la se-
gona ronda de la Copa Catalun-
ya que abans-d’ahir va enfrontar
el Seagull i el Sant Gabriel al Mu-
nicipal de Badalona. Les de Jor-
di Ferrón van superar l’elimina-
tòria després de derrotar les
adrianenques a la tanda de pe-
nals (3-2, després que el partit
hagués acabat amb un 2-2).

De fet, les badalonines havien
aconseguit encarrilar el matx a la
recta final del primer temps grà-
cies als gols d’Irina Uribe i de Pi-

lar Garrote. La reacció del San-
gra no arribaria fins al tram final
del segon temps, quan Paula
Sánchez i Lara Palomino van
equilibrar les forces per a l’equip
de Jordi Campuzano.

Les gavines van estar més
inspirades des dels 11 metres i
van aconseguir un triomf que les
classifica per a la tercera ronda de
la competició, que es juga aquest
cap de setmana, i que tornarà a
enfrontar el Seagull contra un
equip que coneix: l’Europa. Dels
dos partits jugats a la lliga, les ga-
vines van guanyar a casa (4-1).

Foto: AE Badalonès
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David Jiménez va estar cobrint gue-
rres, desastres i revolucions durant gai-
rebé dues dècades abans de ser no-
menat director d’El Mundo. El que sem-
blava un repte il·lusionant s’acabaria
transformant en una batalla per la de-
fensa de la independència del diari en-
front d’un establishment polític i eco-
nòmic decidit a controlar-lo.

Llibres

El Director
David Jiménez García 

Teatre

Macaco, el veterà artista barceloní, fu-
siona en el seu desè àlbum tot el que
ha sigut la seva trajectòria durant
aquests anys: tornades a l’estil Bob
Marley; versos de cantautor i bases
reggae o dub. Civilizado como los ani-
males (Sony, 2019), és, resumint, tots
els Macaco en un. Un disc que segur
que convencerà els seus seguidors.

Música Pelis i sèries

Civilizado como los animales
Macaco

El cantant i compositor Álvaro Soler va omplir el
Sant Jordi Club de Barcelona el passat 24 de maig

en un concert de la seva nova gira, Mar de Colo-
res. Més enllà d’haver presentat el seu nou sin-

gle, La libertad, Soler va deixar una bonica imat-
ge en la seva visita a la capital catalana. A tra-

vés de La Vanguardia, el cantant va assabentar-
se de la història de Joan Hidalgo, un jove se-

guidor de Soler que pateix una malaltia dege-
nerativa i ha estat des dels nou anys en una
cadira de rodes. Soler va visitar Hidalgo en

persona i per sorpresa, complint així un dels
grans somnis del fan. Els dos es van trobar i

van compartir un moment molt especial que
va emocionar el músic. Seguidor i ídol van

parlar sobre música, aficions i la vida en gene-
ral. Així, l’emocionant escena va donar tota la

motivació necessària al cantant perquè hores des-
prés conquerís el públic barceloní.

Á L V A R O  S O L E R

ÉS FAMÓS PER... Ser un dels cantants de moda del moment
Cançons com ‘Loca’ o ‘La cintura’ l’han fet saltar a la fama 

Famosos

Actuar al Sant Jordi Club de Barcelona
També va visitar Joan Hidalgo, un gran seguidor

Els seguidors agraeixen el detall de Soler
Aplaudeixen la visita a un fan amb una malaltia degenerativa

QUÈ HA FET?

| Blood & Truth
SIE London Studio presenta un shooter en primera persona 

que farà que ens convertim en Ryan Marks, un exmilitar.Viu en línia
No t’ho perdis

A LES XARXES...

Pau Miró i Sílvia Munt porten al teatre
l’adaptació d’aquesta pel·lícula del po-
lèmic cineasta danès. Sota la direcció
de Munt, Bruna Cusí protagonitza
aquesta història sobre l’estreta relació
que hi ha entre el bé i el mal i que es
qüestiona quina força té el poder del
grup sobre una persona.

Al Teatre Lliure de Barcelona.

Dogville: un poble qualsevol
Lars Von Trier

L’última estrena de Disney torna a ser
un remaked’un dels seus clàssics apos-
tant, aquest cop, per un nou títol amb
actors en lloc d’animació. Aladdin és
un carismàtic però desafortunat lladre
enamorat de la filla del Sultà, la prince-
sa Jasmine. El jove troba una llum 
màgica a una cova d’on surt un geni
que promet complir els seus desitjos.

Aladdin
Guy Ritchie

El cinema més compromès
El FIRE!!, la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de
Barcelona, arriba a la seva 24a edició amb més força que

mai. Se celebrarà, principalment, a la seu de l’Institut Francès
de Barcelona entre el 6 i el 16 de juny i presenta l’edició més
reivindicativa de la seva història per retre homenatge al 50è
aniversari dels disturbis d’Stonewall, que van donar origen a
la lluita mundial pels drets LGTBI. Durant 10 dies es podran
veure 50 llargmetratges, documentals i curtmetratges de
països com França, Estats Units, Àustria, Colòmbia, Perú, 
Brasil, Noruega, Vietnam o Austràlia, entre molts altres.  

La fitxa
QUI ÉS?
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

P R O P O S T E S
DEMÀ 31 DE MAIG
17:00 José Manuel Vara arriba a la ciutat per pre-

sentar el seu llibre anomenat Canciones de
cuna para demonios, editar per Célebre Edi-
torial. / Espai Betúlia.

AVUI I DEMÀ
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.

AVUI 30 DE MAIG
18:00 Aquesta tarda, en el marc del Programa

Ciutat Universitària, es farà una exhibició so-
bre intervenció assistida amb gossos de
Boskan Teràpies Integratives. / Carrer de
Pompeu Fabra amb avinguda Generalitat.

DEMÀ 31 DE MAIG
10:30 Durant bona part del matí de demà, per

última vegada, es farà una nova sessió de tast
de cafè de comerç just oberta a tots els
veïns. L’activitat és gratuïta. / Mercat Muni-
cipal.

DISSABTE 1 DE JUNY
09:30 Un any més, el pavelló Marina Besòs es

convertirà en un espai de jocs per a tothom
en la 22a Jornada d’Esport Adaptat que se ce-
lebrarà durant el matí de demà passat. / Po-
liesportiu Marina Besòs.

DES DEL 4 DE JUNY
Tot el dia Dimarts de la setmana que ve tornarà

a obrir-se el termini perquè els veïns es ma-
triculin o renovin els seus abonaments de la
piscina municipal.

DIMECRES 5 DE JUNY
18:30 La coach Natàlia Rivera s’encarregarà d’u-

na conferència anomenada Educar en valors
en la qual parlarà sobre diferents aspectes de
l’educació que es poden treballar a casa. / Es-
cola d’Adults Timó.

DEMÀ 31 DE MAIG
19:30 El sommelier Arnau Marco s’encarrega-

rà de l’activitat Enotast: Tasta el territori de la
DO Alella, un tast de vins maridat amb pro-
ductes mar i muntanya. / Celler Quim Batlle.

Abans-d’ahir es va posar en marxa l’e-
dició d’enguany del festival Curtcirc-
kit, que s’allargarà fins a diumenge. /
Diferents espais del poble.

Recta final de l’edició
del 2019 del Curtcirckit

Fins al 2 de juny

El bon temps ja ha arribat i, per tant,
les representacions de Las bodas de Fí-
garo, la popular òpera de Wolfgang
Amadeus Mozart es faran a la terras-
sa. / Teatre la Colmena.

‘Las bodas de Fígaro’
arriben a la Colmena

Dissabte 1 de juny a les 20:00

Segon partit de la sèrie de quarts de
final del play-offde la lliga Endesa ACB
entre el Divina Seguros Joventut de Ba-
dalona i el FC Barcelona Lassa. / Palau
Olímpic.

L’Olímpic torna a ser de ‘play-
off’: la Penya rep el Barça
Diumenge 2 de juny a les 19:00

La Diputació ha preparat la mostra El
tabac al descobert, que alerta sobre els
riscos de fumar per a la salut. / Bi-
blioteca Can Baratau.

Una exposició que posa els 
riscos del tabac al descobert

Tota la setmana

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma
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