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“Potser és millor deixar 
governar Albiol i que el

puguem desemmascarar”
Dolors Sabater, candidata de La Badalona Valenta

“Amb el PSC hi havia un
compromís de respectar

la llista més votada”
Xavier García Albiol, candidat del PP de Badalona

SANT ADRIÀ pàg 14

Veïns del Fòrum, farts del
soroll i l’incivisme a causa
dels festivals que s’hi fan

SANTA COLOMA pàg 14

L’escriptor colomenc
Rodolfo del Hoyo presenta
el seu nou llibre a casa
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Ha tornat a guanyar les elec-
cions municipals, però s’ha
quedat a tres regidors de

la majoria absoluta. Es repetirà la
història del 2015 i un pacte el tor-
narà a deixar a l’oposició?
El pacte de partits perdedors és un
escenari que es pot produir. Crèiem
que el PSC havia escarmentat amb
l’experiència, tan negativa per a la
ciutat, de regalar l’alcaldia a la
senyora Sabater, però sembla que
no ha estat així i que va en la línia
d’arribar com a mínim a un acord
d’investidura amb ella. A nosaltres
ens sembla una traïció cap als
veïns de Badalona, que es van
pronunciar d’una manera molt
clara diumenge 26 de maig do-
nant-nos una majoria àmplia.

Quan el vam entrevistar durant
la campanya ens va dir que es-
tava segur que el PSC tornaria a
pactar amb Sabater. Si és així, ho
té difícil per ser alcalde...
Sembla que no anava gaire errat
amb la meva previsió... Jo espero
que, al final, dins del PSC imperi el
sentit comú i sobretot el respecte
a la voluntat majoritària dels veïns.
I que els socialistes entenguin que
el dia 15 de juny no poden pre-
sentar-se davant la ciutat amb un
projecte que el que fa és posar en
mans de la senyora Sabater, de la
CUP i d’ERC, la governabilitat du-
rant els pròxims quatre anys.

Quan es va fer la moció de cen-
sura per fer fora Sabater, hi va
haver algun pacte amb el PSC
perquè després del 26-M no do-
nessin els seus vots a cap candi-
datura alternativa i només po-
guessin postular-se ells? 
No va haver-hi cap tipus de pacte en
aquesta línia, però sí un compromís
de respectar els resultats electorals
i la llista més votada.

Per tant, es va parlar d’això.
Sí, però no com un pacte ferm, sinó
com una evidència que no es po-
dien tornar a repetir els episodis
que ens van portar a la moció de
censura del juny del 2018 i que, a
partir d’aquí, es faria un esforç de
respectar el que decidissin els
veïns a les eleccions. Els veïns han
parlat de manera molt clara i els so-
cialistes no només estarien traint el
conjunt de la ciutadania, sinó que
estarien traint també el seu propi
electorat.

I també aquest compromís que
diu que van adquirir.
Sí, però com que el PSC, en termes
generals, és un partit seriós, que
quan dona la paraula per garantir
la governabilitat de Badalona la
compleix, estic convençut que a
partir del dia 15 seré l’alcalde de Ba-
dalona, que és el que volen la ma-
joria dels veïns.

Fins a quin punt creu que la di-
recció nacional del PSC influirà
en aquesta decisió?
Aquesta és una qüestió que no ens
pertoca valorar a nosaltres. Estic

convençut que no farà falta cap
element de pressió externa de la di-
recció nacional del partit, perquè
els responsables del PSC a Bada-
lona ja són conscients i saben per-
fectament què és el que volen, i so-
bretot què és el que no volen, els
veïns de Badalona. 

Pastor va començar la setmana
passada una ronda de contactes
amb els altres partits per valorar
la possibilitat que donin suport
a una candidatura socialista. La
primera reunió va ser amb JxCAT
i vostè va dir a Twitter que era un
“escàndol”. Està nerviós?
No. Jo estic molt tranquil perquè
tinc el suport del 38% dels veïns de
Badalona, de 38.000 votants. El
que sí que em sembla escandalós
és, després dels precedents que te-
nim, tornar a l’escenari del 2015. Em
sembla que no entra dins la lògica
de respecte cap a la ciutat. 

Però l’escenari pot ser diferent:
que no sigui Sabater alcaldessa,
sinó Pastor alcalde. Vostè creu
que té possibilitats?
Sigui com sigui, el que jo crec és
que el PSC ha d’analitzar molt bé
si el que necessita Badalona és un
govern, des de l’alcaldia o des de
fora, sustentat durant quatre anys
per Dolors Sabater i la CUP. Jo
crec, amb tota sinceritat, que no.
Més enllà que l’alcalde sigui un o
l’altre.

I si el PSC acaba votant un altre
candidat de la coalició de Guan-
yem i ERC? 
Això crec que forma part de la
ciència-ficció política. Badalona és
prou important com per no dur a
terme aquest tipus de moviments,
més propis d’un comportament
irresponsable sobre la gestió de la
quarta ciutat de Catalunya.

Ha parlat personalment amb
Pastor o amb algú del PSC per in-

tentar convèncer-los que el vo-
tin a vostè?
No. Hem tingut una conversa  infor-
mal per telèfon. Mentre el PSC prio-
ritzi pactar amb els partits indepen-
dentistes, que són els responsables
del desgovern dels darrers quatre
anys, nosaltres no tenim res a parlar.
Quan el PSC entengui que és pro-
fundament irresponsable aquest ti-
pus d’actitud, aleshores amb molt de
gust compartirem, en una taula, el
que sigui necessari. Em sembla una
irresponsabilitat que la tercera força
de l’Ajuntament faci uns planteja-
ments absolutament desestabilit-
zadors per a la governabilitat de la
ciutat com els que està fent el PSC en
aquests moments.

Pastor va dir dijous passat a la rà-
dio que rebutjava la seva oferta
d’abstenir-se i més endavant
entrar al seu govern. Esperava
una altra resposta?
No em sorprèn, sobretot veient
l’actitud que estan tenint els socia-
listes des de la mateixa nit electoral.
El PSC sembla que no és conscient
que els veïns de Badalona i els seus
propis votants li han girat l’esque-
na i l’han castigat en l’àmbit muni-
cipal per l’actitud que ha tingut els
darrers quatre anys. Ha tret la mei-
tat dels vots que va treure Pedro
Sánchez a Badalona fa un mes o un
50% menys que la candidatura de
Josep Borrell que es votava de ma-
nera simultània. Per tant, si fos el
PSC, jo estaria molt preocupat.

La seva idea és governar en so-
litari?
En aquests moments, l’escenari
que donaria una major estabilitat
a Badalona i que permetria arren-
car projectes i necessitats que té la
nostra ciutat seria a través d’un go-
vern en minoria i en solitari, sí. A
partir d’aquí, jo em veig capaç
d’arribar a acords de ciutat i del dia
a dia amb el PSC, però també amb
els comuns i fins i tot amb la can-
didatura de La Badalona Valenta. 

Vostè reivindica que ha estat la
llista més votada, però Sabater
diu que 2 de cada 3 veïns no el
volen. Dues lectures d’un mateix
resultat...
Si, segons la senyora Sabater, dos

de cada tres veïns no em volen, què
li passa a ella, que té deu mil o quin-
ze mil vots menys que jo? Aquest
tipus d’afirmacions em semblen un
acudit. Hem estat la primera força
política a 24 barris de la ciutat, a 14
barris hem passat del 40% del vot,
a tres barris hem passat del 50%...
Repeteixo, em sembla un acudit fer
aquest tipus d’afirmacions, que el
que delaten és el nivell de deses-
peració de la senyora Sabater, que
va ser capaç d’intentar crear una
candidatura amb ERC per guanyar-
me les eleccions i, no només no
m’han guanyat, sinó que jo he
tret més vots i els que han retro-
cedit han estat ells. Que Sabater
s’ho faci mirar, perquè els veïns li
han girat l’esquena. 

Després de quatre anys durant els
quals ha hagut de compaginar la
feina a Badalona amb altres res-
ponsabilitats a nivell nacional,
com s’explica que hagi tornat a
guanyar, augmentant en vots i re-
gidors?
Perquè tinc un projecte de ciutat.
I els veïns de Badalona saben que
aquest projecte és transversal i que
no obeeix a interessos electorals ni
partidistes. És tan senzill com això
que els dic.

No té res a veure amb l’estratè-
gia d’amagar les sigles del PP?
Ni a Badalona, ni a Catalunya, ni a
Espanya hi ha ningú que dubti de
la meva militància. Els 38.000 veïns
de Badalona que em van votar van
agafar una papereta on l’anagrama
era el logo del PP, no era la meva
cara ni res similar.  

Si finalment un pacte el torna a
deixar fora de l’alcaldia, es veu
quatre anys més a l’oposició?
Aquest és un escenari que no con-
templo, però el meu compromís
està intacte. Vull recordar que ja
vaig demostrar, quan el PSC va pac-
tar amb Dolors Sabater i jo vaig
anar a l’oposició, que vaig mante-
nir la meva acta de regidor malgrat
assumir responsabilitats al PP de
Catalunya i a altres institucions. Per
tant, el meu compromís està in-
tacte. Ara bé, això que em pre-
gunten no ho contemplo de cap
manera. És un escenari impossible.

“Tornar a l’escenari 
del 2015 em sembla

escandalós”
Xavier García Albiol / candidat del PP de Badalona

A Xavier García Albiol se’l veu tranquil quan arriba a la redacció dimarts al migdia. 
L’exalcalde i candidat del PP de Badalona diu que està segur que tornarà a ser 
alcalde després d’haver guanyat el 26-M, però tot dependrà de la decisió del PSC.
Albiol demana als socialistes que respectin “la voluntat majoritària dels veïns”.

Arnau Nadeu / Augusto Magaña
BADALONA

Foto: Eduardo Corria

“Espero que al PSC
imperi el sentit comú i
el respecte a la voluntat
majoritària dels veïns”

Cara a cara: Albiol vs. Sabater
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El PSC ja ha dit que no la vota-
rà per ser alcaldessa. Això vol
dir que Albiol serà alcalde?

El senyor Pastor s’equivoca plante-
jant això com si fos una partida
d’escacs. Estem davant el govern
de la ciutat i no es tracta només de
saber qui serà l’alcalde o l’alcal-
dessa, sinó que es tracta també de
saber amb quin programa i amb
quins acords es governarà. Ja ho
vaig dir: el PSC ha d’escollir i ha de
saber en quin costat està. Si vol go-
vernar amb el suport del PP, sigui
Albiol alcalde o Pastor, o si entoma
la possibilitat d’articular una alter-
nativa d’esquerres. No estem par-
lant de la persona, sinó de quin
programa s’aplicarà.

Si el problema no és la persona,
estarien disposats a investir Álex
Pastor per poder formar un go-
vern d’esquerres?
D’entrada això està descartat, per-
què nosaltres volem continuar la
feina que va començar el govern
del canvi, la qual el senyor Pastor
va interrompre amb la moció de
censura. 

Per tant, encara confia en la pos-
sibilitat que els socialistes acabin
votant per vostè?
El que vam demanar nosaltres és
poder negociar. Vam dir que no hi
hauria línies vermelles. El que no es
podia fer a quinze dies del ple d’in-
vestidura era posar unes decisions
inamovibles que no permetien res,
com va fer el PSC. Celebrem que
s’hagi obert a negociar. D’entrada,
el que nosaltres volem és liderar
aquest canvi i restablir les políti-
ques de transformació de la ciutat,
però hem de parlar. Sabem que no
hem obtingut prou majoria per fer-
ho sols i, per tant, jo crec que tot-
hom ha de ser humil respecte dels
resultats que ha obtingut. 

Si no hi ha línies vermelles, esta-
ria disposada a partir-se l’alcal-
dia amb Pastor dos anys cada un
per aconseguir el seu suport?
No tot s’hi val. Hi ha persones que

ens estan dient que potser és mi-
llor deixar governar Albiol, que
s’enfronti a no poder complir les
promeses que ha fet, que el pu-
guem desemmascarar i que es vegi
qui hi ha darrere d’aquest venedor
de fira. És una opció que alguna
gent ens demana que valorem.

I ho estan fent?
El que vull dir és que, quan nosaltres
diem que de cap manera volem
que la ciutat estigui governada pel
PP, tampoc és a qualsevol preu. Per-
què si resulta que està governada
per algú que fa el mateix que faria el
PP, doncs... Parlem-ne, no?

Vostè acaba de dir que “no tot
s’hi val”, però s’ha arribat a plan-
tejar la possibilitat de renunciar
a ser alcaldessa i presentar la
candidatura d’algun altre mem-
bre de La Badalona Valenta, per
exemple Oriol Lladó, si d’això de-
pengués el vot del PSC?
Això és ciència-ficció. D’entrada, le-
galment no és tan senzill. Només
poden ser alcaldables els caps de
llista. Per tant, per fer una cosa així
jo hauria de renunciar a l’acta de re-
gidora i que el PSC estigués dispo-
sat a fer alcalde un membre d’ERC
i no Dolors Sabater. Quina diferèn-
cia hi hauria pel que fa al contin-
gut? Amb tot, això en aquests
moments és una ciència-ficció que
no s’està plantejant ningú.

Els equips negociadors dels dos
partits van començar divendres
els contactes a la recerca d’un
acord de govern. Com va anar?
La sensació que va quedar és que,
com a mínim, hi ha la possibilitat de
començar a parlar. La ciutat necessita
responsabilitat per tirar-la endavant.
Sobretot perquè és preocupant que,
en una ciutat com la nostra on
calen polítiques socials importants,
la dreta segueixi atraient tants vots.
Això és una contradicció i en som
tots responsables. Totes les organit-

zacions hem de fer una anàlisi de
tot el que està passant a la ciutat i
no hem d’alimentar aquest fals relat
que la dreta solucionarà els proble-
mes de desigualtats que té la ciutat.
En aquest sentit, amb el PSC hi ha
sintonia respecte de les necessitats
de la ciutat.

Si hi ha aquesta sintonia, això ra-
tifica que el quid del conflicte és
qui ocuparà la cadira de l’alcal-
dia, no és així?
El PSC ha agafat aquesta postura
des del començament. Nosaltres
enteníem que responia a un acord
amb el PP i que, per tant, la seva
manera de complir-lo era no arti-
cular una alternativa i donar-nos la
culpa a nosaltres si el govern
queda en mans del PP perquè no
hem volgut votar Pastor. Ara la no-
vetat és que, malgrat que cadascú
mantingui la seva postura, ja
estem en una taula en la qual hi ha
totes les postures. 

Què ofereixen al PSC per con-
vèncer-lo?
No estem encara en aquest nivell.
Ells han d’aterrar i saber que no n’hi
ha prou amb dir “Jo soc l’alcalde,
voteu-me!”. Què passarà després si
nosaltres no estem d’acord amb el
cartipàs ni amb els consells d’ad-
ministració de les empreses muni-
cipals? Amb qui els pactaran? Amb
el PP? Estaran governant en realitat
el PP i el PSC? Aleshores potser l’al-
calde ha de ser el del PP i deixem
de fer comèdia. 

Realment està sobre la taula la
possibilitat de deixar que Albiol
governi i es desgasti?
Se’ns ha plantejat, i entenc les per-
sones que ho demanen, però
també penso que és una postura
molt perillosa. Estem parlant d’un
partit que té molt poder, molts mit-
jans al seu servei i que quan go-
verna... Com ho diré? Nosaltres
sabem com ens vam trobar l’Ajun-
tament quan vam entrar-hi... Bé, fal-
ten dies. L’important és que ara hem
pogut començar a parlar. Al principi
el missatge que donava el PSC era
que no calia seure, però això ha can-
viat. Hem de seure i hem de saber
què tenim damunt la taula per
veure què és el millor per a la ciutat.

La situació és molt complexa, ja
que sembla que cap partit vol cedir
per formar un govern alternatiu al
d’Albiol. La coalició de Guanyem i
ERC no tenia precisament l’objec-
tiu d’evitar que passés això?
És evident que al què aspiràvem
nosaltres era que la distància amb
el PP fos més curta i concentrar una
mica més el vot útil d’aquest front
d’esquerres, justament per tenir
més facilitats a l’hora d’articular una
alternativa. Hem aconseguit ser la
primera força d’esquerres, però ens
ha faltat un millor resultat que ens
ho hagués posat més fàcil. 

Creu que l’estratègia ha estat en-
certada?
Sí, perquè la posició que tenim, de
ser la força d’esquerres més votada,
només era possible anant junts. Si
anàvem separats era molt difícil
que qualsevol grup sol, malgrat
tenir millors resultats que el mandat
anterior, es pogués erigir com a
força més votada o pogués dispu-
tar les eleccions a Albiol. Perquè el
col·lapse que va provocar la moció
de censura va fer que les coses co-
mencessin a empitjorar durant l’úl-
tim any i això afavoria el PP. 

Això explica que el PP no només
hagi guanyat, sinó que hagi aug-
mentat en vots i regidors?
Cal tenir en compte que el PP s’ha
menjat el regidor de Cs i tots els vo-
tants de Vox. També hi ha un vot
prestat del PSC cap al PP que no ha
tornat. Segurament el PSC espe-
rava recuperar-ne més, però el fet
que impulsés la moció de censura

conjuntament amb Albiol va ser
com dir als seus votants que tant és
votar el PP que el PSC, perquè
ambdós són capaços de fer mo-
cions per treure governs d’esquer-
res. Evidentment, l’efecte Pedro
Sánchez i la visibilitat de l’alcaldia
l’han ajudat. De fet, Pastor ha estat
tot un any fent campanya des de
l’Ajuntament. Però dos regidors
més tampoc són el que es podia
esperar, sobretot si mirem el que
ha passat a les ciutats veïnes.

Creu que la direcció nacional del
PSC influirà en la decisió que es
prengui a Badalona?
És una possibilitat, però seria trist. El
que ens agradaria és que, quan es
parli de Badalona a nivell nacional i
estatal, es pensi en les inversions que
necessita la ciutat, que està abando-
nada, i no només es tingui en
compte quan estratègicament els
interessa pels seus canvis de cromos.

Potser el que passi a Barcelona
també hi pot influir. Si vostè fos
Ada Colau, acceptaria els vots de
Manuel Valls per ser alcaldessa?
D’entrada, el que m’imaginava és
que buscarien la manera d’enten-
dre’s ERC i Barcelona en Comú, per-
què és el marc en el qual estem
treballant nosaltres a Badalona. Ac-
ceptar els vots de Ciutadans o de
Valls, que ha estat una persona amb
polítiques clarament xenòfobes i de
segregació etnicista, és una cosa
que em xoca molt. Però cada ciutat
és diferent i tinc tot el respecte per
a Ada Colau i per la dificultat de la
decisió que ha de prendre.

“Pastor s’equivoca
plantejant això com

una partida d’escacs”
Dolors Sabater / candidata de La Badalona Valenta

Dolors Sabater ens visita dilluns a primera hora de la tarda a la redacció. 
L’exalcaldessa i candidata de la coalició de Guanyem i ERC encara confia en la 

possibilitat d’arribar a un acord d’esquerres que pugui disputar el govern a Albiol. 
Ara bé, avisa que “no tot s’hi val” i que no pactaran amb el PSC a qualsevol preu.

Arnau Nadeu / Augusto Magaña 
BADALONA

Foto: Eduardo Corria

“És preocupant que en
una ciutat com la nostra
la dreta segueixi
atraient tants vots”

Cara a cara: Albiol vs. Sabater
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La lupa

Que en un mateix dia
la fiscalia acusi @jun-

queras de colpista i el
Tribunal Suprem suspengui -i per una-
nimitat- l'exhumació del dictador Fran-
co demostra perfectament en quin
punt de cocció es troba l'Estat espa-
nyol. I alguns encara parlen de "plena
democràcia". En fi...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Més de la meitat dels
migrants morts al món

aquest 2019 ho han estat
creuant la Mediterrània. El dolor, però,
també el provoca la indiferència amb
què es llegeixen aquestes xifres i la
manca de debat polític que han ge-
nerat en el cicle electoral que acabem
de passar.

@ignasicalbo

La fiscalia, l’advocacia
de l’Estat i VOX exigei-

xen al Tribunal Suprem
que apliqui les màximes penes i pro-
voqui el màxim de dolor i patiment a
persones innocents. El feixisme des-
bocat d’aquesta gent pot aconseguir
que finalment aquest patiment arribi
fins a l’últim racó de l’Estat.

El dia que el Grup de
l’ONU sobre Detencions

Arbitràries demana la lli-
bertat dels presos polítics, la fiscalia
manté les acusacions de rebel·lió i
malversació. Exigim que el govern de
l’Estat es comporti com una democrà-
cia europea i retiri les acusacions i els
posi en llibertat. 

@elsa_artadi@GabinetUE@Bernat_Deltell

Si mirem o escoltem la majoria dels can-
didats de Badalona que opten a ocupar la
cadira de l’alcaldia comprovarem que tots
ells, no només coincideixen a assenyalar
els problemes principals de la nostra
ciutat, sinó que també tenen propostes per
solucionar-los.

Podríem estar d’acord que no tots uti-
litzarien les mateixes fórmules, però és evi-
dent que a tots els preocupa, segons ma-
nifesten, la situació en què es troba una
ciutat cada dia més pobra i marginal, amb
greus carències de tot tipus que afecten
milers de badalonins i badalonines.

Les desigualtats socials i els dèficits es-
tructurals que encara pateix
Badalona ens demostren l’a-
bandonament per part de les
administracions supramuni-
cipals d’una realitat que fa que
Badalona se situï a la cua de
les grans ciutats catalanes pel
que fa a serveis i equipa-
ments públics.

El que no és admissible, com fan al-
guns, és culpar de la situació els més fe-
bles i vulnerables, quan els culpables
són els partits de dretes que retallen o pri-
vatitzen serveis públics i impulsen polí-
tiques clarament a favor dels poders eco-
nòmics i no de la majoria social.  

És cert que, com diuen alguns, tam-
bé la falta d’entesa i d’unió de les esquer-
res ha dificultat poder solucionar pro-
blemes que s’arrosseguen des de l’inici de
la democràcia municipal.

Per això, el que demanem i volem
molts badalonins i badalonines és que s’a-

cabi amb aquesta situació i se solucionin
els problemes relacionats amb la manca
d’equipaments educatius, culturals, sa-
nitaris, assistencials, de mobilitat...

També volem que s’incrementi el
manteniment dels equipaments i els ser-
veis  municipals i que s’intensifiqui la ne-
teja dels nostres carrers i places, que mi-
llorin les zones verdes, que s’actuï contra
la pobresa i les desigualtats, que es creï un
parc d’habitatge social...

Volem, per no allargar la llista, una Ba-
dalona pròspera i sostenible, habitable i
inclusiva. Amb una administració al ser-
vei de les persones, moderna, transparent,

eficient... on la participació ciutadana no
sigui un instrument al servei de l’Ajunta-
ment sinó de control i corresponsable de
les actuacions del govern.

Volem un govern d’esquerres, ja que,
com diuen les enquestes, la majoria de les
persones amb dret a vot de Badalona es
declaren d’esquerres. Sí, d’esquerres, els
agradi o no als que diuen que ja no hi ha
dretes ni esquerres, perquè un dels pro-
blemes més greus que té el nostre món és
precisament l’abisme creixent entre els
més rics i els més pobres.

Per això es considera que les dretes
són conservadores, ja que el que volen és

mantenir els seus privilegis, mentre que
les esquerres són progressistes perquè
volen transformar aquesta societat i de-
fensen els drets socials i la igualtat d’o-
portunitats per a tota la ciutadania. 

I és evident que una altra societat és
possible, amb justícia i equitat per a tot-
hom, on es respectin els drets humans i
es defensi el dret a viure amb dignitat.

Per això cal un bon govern d’es-
querres a Badalona, de totes les esquer-
res, amb un programa de treball que
prioritzi acabar amb la pobresa i els dè-
ficits estructurals de la nostra ciutat.

Un govern inclusiu, estable i cir-
cumscrit a resoldre els pro-
blemes que tenim i que s’han
de solucionar si no volem
perdre el tren per sempre
més. Un govern que toqui de
peus a terra i es posi al cap
aconseguir tornar les aigües
a mare. 

Només quan les esquerres s’han en-
tès s’han aconseguit resultats que han be-
neficiat el conjunt de la ciutadania. La so-
cietat avança quan ningú es queda en-
rere.

En definitiva, tal com el resultat de les
eleccions del 26 de maig ens ha demos-
trat, cal aconseguir acabar amb l’enfron-
tament personalista i també amb les pi-
cabaralles de les esquerres i posar fil a l’a-
gulla per transformar una ciutat que, en-
tre tots, l’hem de situar en el lloc que es
mereix. 

Si no ho fem, les generacions futures
no ens ho perdonaran.

La falta d’entesa de les esquerres
ha dificultat poder solucionar problemes
que s’arrosseguen des de fa molt temps

per Pedro Jesús Fernández

El que Badalona necessita
Els semàfors

IrsiCaixa
Investigadors de l’IrsiCaixa, amb seu a
l’Hospital Germans Trias i Pujol, han

fet un pas important en el desenvolupa-
ment de teràpies contra l’Ebola. Els

científics han descobert uns anticossos
que bloquegen l’entrada del virus al cos. 

pàgina 10

Primavera Sound
Un grup de veïns del Fòrum s’ha queixat
de l’alt volum i l’incivisme que es va ge-
nerar als voltants del recinte on es va ce-
lebrar el cap de setmana passat el festi-
val de música Primavera Sound, que va

aplegar prop de 200.000 persones.
pàgina 14

Fundació Germina
La 3a Jornada Formativa sobre Mal-

tractament Infantil i Adolescent, orga-
nitzada per la Fundació Germina, va

reunir més de 200 professionals diven-
dres passat a l’Auditori Can Roig i To-
rres de Santa Coloma de Gramenet.

pàgina 12
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Vot de confiança de Montgat a Funtané1

2 Junts per Tiana dona la sorpresa el 26-M

A Albiol el voten molts indepes

Res canvia a Badalona: 
guanya Albiol, Pastor té la clau

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

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Parlem de l’escalfament d’emo-
cions que s’està produint en el
Poder Judicial, entre els polítics,
als partits, al Congrés i al Senat,
inclòs als mitjans informatius i
les xarxes socials. 

Insults, faltes de respecte,
notícies falses i altres fets fan
que es pugui dir que s’han per-
dut les formes correctes de dis-
cutir amb els contraris, que no
els enemics. La competició en-
tre alguns polítics per veure qui
és més espanyol, patriota i més
unionista està arribant als límits
de la ridiculesa. Si no en teníem
prou amb el vergonyós espec-
tacle del judici del Tribunal Su-
prem pel procés, ara s’hi afegeix
l’esbroncada, pròpia d’una ta-
verna de baixa estofa, al Con-
grés i al Senat amb diputats i
senadors de la dreta, molt de
dreta i d’extrema dreta, picant
de peus contra el terra i de mans
contra la bancada per rebre a
l’hemicicle als nostres polítics
empresonats. 

Veure la cara d’Albert Rivera,
organitzant un xou demanant la
paraula per vomitar tot un regu-
itzell d’amenaces a la presidenta
Meritxell Batet i als presos polí-
tics, fou un espectacle lamenta-
ble. Una portaveu de Vox trac-
tant-los de criminals, sense que
hi hagi sentència. Al Senat, Ra-
fael Hernando, interrompent
Raúl Romeva, execrant un “que
es foti”. I Carmen Calvo donant
per segur que seran exclosos. 

Fins on pensen arribar en
aquesta disbauxa? Esperem que
des d’Europa almenys s’anotin la
deriva antidemocràtica que està
prenent la política espanyola. Es-
tan quedant ben retratats!      

A por ellos
per Jordi Lleal 

Espanya reprimeix Catalunya
per Jordi Oriola

Espanya és percebuda com un
país europeu amb estat de dret
i separació de poders. Però és
un país que va tenir una dicta-
dura molt sagnant, nacionalista
i de dretes, de 1936 a 1975 i de
la qual no ha pogut sortir-ne
amb una veritable transició a la
democràcia. Segueix tenint la
mateixa estructura de poder i
els mateixos valors, tot i que
s'ha dotat d'una capa de pin-
tura moderna i democràtica. 

Només aflora la seva veri-
table personalitat en casos pun-
tuals, com quan Podem sem-
blava que podia guanyar. Van
activar contra aquest partit la
guerra bruta però ràpidament
va baixar en les enquestes. En
canvi, la guerra bruta segueix
contra el moviment per a la in-
dependència de la nació cata-
lana, una nació històrica, que es
mobilitza per aconseguir una
veritable democràcia i deixar
enrere aquesta postdictadura
espanyola. 

Va ser coneguda, a nivell in-
ternacional, la repressió policial
espanyola contra el referèndum
d'autodeterminació de Cata-
lunya  del 2017. Aquest refe-
rèndum intentava que Espanya
no seguís ignorant aquest mo-
viment que portava anys orga-
nitzant manifestacions de mi-
lions de persones. Però la res-
posta d'Espanya va ser: no ne-
gociar res, criminalitzar el mo-
viment i perseguir-lo usant la

llei com a arma política. Tot i
això, els catalans segueixen
votant massivament als partits
independentistes. 

En les eleccions espanyoles
del 28 d'abril ha guanyat el
PSOE de Pedro Sánchez (igu-
alment nacionalista i contrari
a dialogar sobre el dret d'auto-
determinació dels catalans),
però a Catalunya no ha guanyat
el PSOE sinó ERC, un partit in-
dependentista d'esquerres. I
ara se celebraran les eleccions
europees i tornarà a haver-hi
un triomf independentista. 

La Junta Electoral Central
(JEC) va intentar impedir que
el President de Catalunya,
Carles Puigdemont, destituït fa
dos anys pel govern espanyol,
es pogués presentar. Puigde-
mont viu exiliat a Bèlgica per
no ser empresonat i injusta-
ment jutjat com ho estan sent
altres membres del govern ca-
talà que van confiar en la jus-
tícia espanyola. La JEC el va
intentar vetar, però davant
l'escàndol judicial, finalment el
Tribunal Suprem espanyol va
haver de desautoritzar la JEC.
Tot sembla indicar que, a Ca-
talunya, l'expresident Puig-
demont tindrà un vot massiu.
Europa i el món no haurien de
tolerar que Espanya repri-
meixi aquest moviment polí-
tic tan legítim com qualsevol
altre. Necessitem respecte als
drets humans i polítics.

Les millors
perles

Una aficionada del Barça entra en sostenidors a l’estadi Benito
Villamarín per veure la final de la Copa del Rei. La Policia Na-
cional li va negar l’accés al camp per dur una samarreta que

deia “Llibertat presos polítics”. Davant la situació, la seguidora blau-
grana no va tenir cap altra opció que treure’s la peça de roba.

Moren vuit escaladors mentre feien cua per pujar l’Eve-
rest. La gran afluència de visitants ha provocat que els
camins d’arribada al cim més alt del planeta s’omplin,

dificultant-ne la circulació. A més, s’ha arribat a la xifra rècord
de 200 alpinistes coronant la muntanya en un sol dia.

Aconsegueix ser regidora amb 95 anys. María del Rosario o
Charito, com la coneixen a Patones, és una àvia que ha acon-
seguit entrar a l’Ajuntament del poble després del 26-M. Sota

la candidatura d’Abuelas por Patones, Charito s’ha convertit en la re-
gidora més gran escollida en aquestes eleccions municipals.

Malàisia retornarà 3.000 tones de residus de plàstic als
països d'origen. La ministra de medi ambient del país
asiàtic ho ha anunciat dient: "si envies brossa al nostre

país, te la tornarem sense pietat". La política fa referència a 60
contenidors de residus que havien estat importats il·legalment.

Polèmica per un missatge de Vox a Twitter que diu “Ya hemos
pasao”, fent referència a l’entrada dels ultradretans a l’Ajunta-
ment de Madrid en les eleccions municipals. La frase prové

d’un conegut xotis franquista de la postguerra que es burlava de
l’emblemàtic ‘no passaran’ antifeixista.

A les xarxes

@jfalbertos: La extrema derecha euro-
pea sistemáticamente obtiene peores re-
sultados en las capitales que en el resto
del país. En España es al revés.

@jcuixart: La fiscalia es defensa per jus-
tificar la repressió que denuncia l'ONU.
Nosaltres seguirem acusant l'Estat de vul-
nerar drets i llibertats. #JoAcuso.

#JoAcuso

@xbundo: És impressionant l’esforç a tots
nivells per fer Ada Colau alcaldessa. Par-
ticularment dels qui la volien fora fa una
setmana.

#MunicipalsBCN #SpainIsDifferent
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Badalona

POLÍTICA4El PSC busca suports
per investir el seu candidat, l’al-
calde Álex Pastor. Fa una setma-
na els socialistes van començar la
primera ronda de converses amb
el candidat de Junts per Catalun-
ya (JxCat), David Torrents. Aques-
ta setmana els representants del
PSC -el regidor Rubèn Guijarro i
la secretària d’Organització Raquel
López - s’han reunit amb La Ba-
dalona Valenta i els comuns.

Guijarro explica a Línia Nord
que també es reuniran amb el PP
i que amb la candidatura de Do-
lors Sabater tenen pendent una
segona trobada per valorar les
opcions de formar un govern al-
ternatiu a Xavier García Albiol
(PP). El regidor socialista as-
senyala també que des de Bada-
lona en Comú Podem van plan-
tejar la possibilitat de fer una
reunió a tres amb la coalició de
Guanyem i ERC. Guijarro afirma
que no veuen “cap problema” en
fer aquesta reunió.

Això sí, des del PSC deixen
clar que l’única opció que valo-
ren és la investidura del seu
candidat. “Els resultats del 26-M
avalen els nostres 10 mesos de
govern i la persona que més
consens genera per ser alcalde és
Pastor”, diu Guijarro.

El regidor socialista subratlla
que fins ara les sensacions amb
tots els partits són positives. “Es-
tem bastant d’acord amb l’anàli-
si, fins i tot, segurament, amb el
PP, malgrat que encara no ens hà-

gim trobat”, apunta Guijarro, as-
segurant que tots han estat d’a-
cord amb les dues prioritats per
al pròxim mandat: la modernit-
zació de l’administració i solu-
cionar el problema de l’habitatge.

Des del PSC defensen que la
Badalona Valenta hauria de votar
Pastor per evitar un govern d’Al-
biol. “Depèn d’ells: nosaltres pro-
posarem Pastor a la investidura.
Estarem encantats  que ens votin.
Però sabem que és una decisió
complicada”, afirma Guijarro.

El PSC i Guanyem-ERC es van reunir divendres. Foto: Twitter (@GuanyemBDN)

El PSC no canvia de postura:
busca els vots per investir Pastor
» Els socialistes es reuneixen amb JxCat, els comuns i Guanyem-ERC
» L’única possibilitat d’acord que veuen és la investidura de Pastor

Les jornades gastronòmiques
arriben a Badalona

COMERÇ4L’associació de res-
tauradors Forquilla Badalona
organitza des d’aquest dilluns i
fins al 30 de juny les jornades
gastronòmiques De forquilla en
forquilla. A la iniciativa hi par-
ticipen prop de trenta restau-
rants de la ciutat que són socis de
l’entitat, els quals ofereixen me-
nús especials amb maridatges de
vins DO Alella.

L’oferta gastronòmica varia-
da va des de tapes com les que
ofereixen la vermuteria El Colze
Empinat o la cooperativa Cor de
Marina fins a menús per a dues

persones com els que es poden
trobar al Cafè de les Antípodes o
al restaurant Baires de Braseria.

Els preus oscil·len entre els 15
euros per persona, com és el cas
del menú de l’Esfera Gastro Bar,
fins als 45 euros del restaurant Ol-
mos Gourmet. A més, els establi-
ments ofereixen menús de diver-
sos tipus de cuines, com el men-
jar indo-pakistanès del restau-
rant Tariq o la fusió mexicana i ca-
talana del restaurant Mexclat.
L’objectiu de la iniciativa és posar
en relleu la restauració badaloni-
na a la ciutat i a la comarca.

Troben a Can Ruti una
manera d’aturar l’Ebola

SALUT4Investigadors del centre
IrsiCaixa, que té la seva seu a
l’Hospital Germans Trias de Ba-
dalona, han fet un pas important
en el desenvolupament de terà-
pies contra el virus de l’Ebola. Els
científics han desenvolupat uns
anticossos que bloquegen una de
les vies d’entrada del virus a les
cèl·lules humanes.

Aquest descobriment podria
utilitzar-se per prevenir o trac-
tar la infecció, en teràpies com-
binades amb altres fàrmacs. El
líder del grup d’investigadors,
Javier Martínez-Picado, assen-

yala que “un antiviral contra
l’Ebola ha de ser eficaç contra to-
tes les portes d’entrada del virus”
i, de moment, ells ja ho han
aconseguit amb una d’aquestes
vies d’entrada.

La troballa va ser possible per-
què van descobrir que l’Ebola uti-
litza un mateix receptor cel·lular
que el VIH per envair algunes
cèl·lules del sistema immunitari,
des d’on s’expandeix a altres teixits.
Els científics assenyalen que la clau
d’aquests nous anticossos és que
són efectius contra qualsevol es-
pècie del virus que pugui sorgir.

El Port s’omple d’embarcacions
clàssiques pel Marina Day

PORT4Una dotzena d’embar-
cacions clàssiques s’exhibiran
al Port de Badalona durant la
cinquena Trobada de Vela Tra-
dicional que es farà en comme-
moració del 90 aniversari del
quetx Ciutat de Badalona.

La cita coincideix amb el
Marina Day, la jornada de por-
tes obertes dels ports esportius
de la ciutat, que tindrà lloc
aquest dissabte. Els visitants
podran gaudir de bateig de vela,

pàdel surf i de rem de forma gra-
tuïta al Port de Badalona.

Durant la jornada es podrà
visitar el quetx Ciutat de Bada-
lona, així com la Santa Eulàlia,
el Sant Ramon, la Peregrina i al-
tres embarcacions de vela llati-
na històriques.

A més, també es faran activi-
tats com un taller de globofèxia i
maquillatge de mar, l’espectacle
familiar Pescaplàstik i l’actuació
del Catanquetx, entre altres.

Mobilitat | El lateral de la C-31, a punt
El 12 de juny s’obrirà el lateral de la C-31 entre l’avinguda President Com-
panys i el carrer de Coll i Pujol. Així ho va anunciar el secretari de Territo-
ri i Sostenibilitat, Ferran Falcó, en declaracions a Badalona Comunicació.  
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Divisió entre els veïns
d’Artigues pel nou oratori 

SOCIETAT4La inauguració del
nou oratori de la comunitat Fezan
e Madina, que es va fer dimecres
passat, va dividir els veïns d’Arti-
gues entre els que estan a favor d’a-
quest nou centre religiós i aquells
que consideren que el barri no
hauria d’acollir-ne un de nou.

Segons relata el president de
l’associació de veïns d’Artigues,
Àngel Vendrell, una seixantena de
persones es van manifestar di-
mecres passat en contra de l’o-
bertura del nou oratori. 

A més, altres veïns van pen-
jar dels seus balcons pancartes
en les quals es podia llegir mis-
satges com “no a la mesquita” o
“ja n’hi ha cinc al barri”, que
mostren el rebuig d’un sector de
la població cap a aquest nou
centre de culte.

Vendrell explica a Línia Nord

que li va estranyar la reacció d’u-
na part dels veïns, ja que assegu-
ra que la comunitat Fezan e Ma-
dina es va posar en contacte amb
l’AV “des del primer moment” i
des de llavors han mantingut una
comunicació constant amb l’enti-
tat veïnal, aportant-los tota la in-
formació necessària per resoldre
les inquietuds de la ciutadania.

“Estem a favor del dret que te-
nen”, apunta el president de l’as-
sociació de veïns, que recrimina la
“manca d’empatia i compromís en
favor de la convivència i el reco-
neixement de la diferència” que
van tenir els veïns que van mos-
trar el seu rebuig a l’oratori.

El candidat del PP, Xavier
García Albiol, va repartir  fullets fa
un any on afirmava que “Artigues
no pot acollir un altre oratori”, en
referència a aquest centre.

Fa més d’una setmana que un
grup de famílies desnonades
acampen davant l’Oficina Local
d’Habitatge (OLH) per exigir una
solució a la seva manca d’habi-
tatge. L’Ajuntament, de moment,
ja ha trobat solució per a dues de
les quatre famílies. Però des de la
Plataforma d’Afectats per la Cri-
si (PAC) asseguren que l’acam-
pada seguirà fins que tinguin
una solució per a totes.

La regidora d’Habitatge, Te-
resa González, va explicar dimarts
que a una de les famílies se li ha
adjudicat un lloguer en un pis de
propietat i ahir ja van firmar el
contracte de lloguer. L’ altra, però,
haurà d’esperar que el consistori
disposi dels cinc pisos que van
comprar fa una setmana, un trà-
mit que pot trigar setmanes.

Les altres dues famílies que
acampen davant l’OLH n’han
quedat excloses per no complir
els requisits tècnics de la Taula
d’Emergència Habitacional. “Això
no impedeix que des de l’Ajun-
tament tinguin un acompanya-
ment per tal de poder trobar una
alternativa”, va assegurar Gon-

zález. Aquesta alternativa, però,
l’hauran de buscar en el mercat
privat, tot i que estaran assesso-
rats i ajudats per part de l’OLH.

PROBLEMA EN AUGMENT
El portaveu de la PAC, Luis Ros,
va criticar que els requisits de la
Taula d’Emergència “estan ca-
ducs”, ja que “fins i tot amb sous
molt respectables no pots ni llo-
gar ni comprar”. De fet, una de
les raons per les quals van ex-
cloure una de les famílies de la
Taula d’Emergència va ser per-
què tenen dues nòmines i una
pensió, com va afirmar González.

Ros va subratllar que l’Ajun-
tament no ha donat cap resposta
immediata i va alertar que a l’a-
campada hi ha set menors, dos
dels quals tenen discapacitat i un

que és un nadó. A més, també va
denunciar que una de les famílies
que s’ha quedat sense solució per
part del consistori hauria de ser a
la Taula d’Emergència, però no hi
és per “un tema burocràtic”. 

Tres d’aquestes famílies van ser
desnonades la setmana passada,
però una d’elles (amb una nena de
cinc anys amb discapacitat) es
troba al carrer des del setembre de
2018. “Això anirà en augment. La
gent no té possibilitat de comprar
pisos”, va avisar Ros.

La regidora d’Habitatge va
remarcar que demanaran a la
Generalitat que posin pisos a dis-
posició de la Taula d’Emergèn-
cia, ja que és l’administració
que té la competència i des de fa
sis mesos que no en posa cap a
disposició de l’Ajuntament.

Les famílies acampen a l’Oficina Local d’Habitatge. Foto: Twitter (@mareapensionbdn)

Un grup de veïns va posar pancartes en contra de l’oratori. Foto: Twitter (@AvvArtigas)

Solució per a dues famílies que
acampen a l’Oficina d’Habitatge
Augusto Magaña
BADALONA
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Santa Coloma

SOCIETAT4La tercera Jornada
Formativa sobre Maltractament
Infantil i Adolescent, organit-
zada per la Fundació Germina,
va reunir més de 200 profes-
sionals divendres passat a l’Au-
ditori Can Roig i Torres de San-
ta Coloma. L’edició d’enguany
del projecte s’ha centrat a oferir
estratègies i recursos pràctics
per a l’acompanyament en si-
tuacions d’abús o maltracta-
ment i en les implicacions emo-
cionals per als professionals.

Durant la sessió van tenir lloc
quatre ponències amb l’objectiu
d’oferir eines per a l’acompan-
yament a famílies que exerceixen
maltractament i a infants o ado-
lescents que han patit abús se-
xual o que han presenciat vio-
lència masclista.

La psicòloga del Centro No-
guerol de Madrid Sara Fernán-
dez-Punsola va assenyalar, en la
conferència que inaugurava la
jornada, que “l’element clau és

acompanyar els pares i mares a
través de l’empatia, el suport i
l’escolta activa” i que, per la
seva experiència, “escoltar la in-
fància és crucial perquè els nens
sempre donen la informació
més acurada.

Dos professionals del Servei
d’Atenció, Recuperació i Acolli-
da de Barcelona (SARA), la psi-
còloga Clara Linares i l’educador
social Jorge Moreno, van posar
l’èmfasi en les diferents eines que
es poden utilitzar per intervenir

en situacions de violència mas-
clista dirigida a dones, infants i
adolescents, persones LGTBI o
del seu entorn.

El mestre i terapeuta Carles
Parellada va ser l’encarregat de
tancar la jornada i va posar sobre
la taula la importància de les im-
plicacions emocionals del pro-
fessional. Parellada va destacar
“la rellevància que té per a l’infant
o l’adolescent trobar el lloc i l’ac-
titud professional adequada du-
rant un procés tan dolorós”.

La jornada va comptar amb quatre ponències. Foto: Twitter (@cobrialles)

Èxit de la Jornada Informativa
sobre Maltractament Infantil

» La Fundació Germina reuneix a la jornada més de 200 professionals
» L’objectiu: oferir eines per a l’acompanyament en situacions d’abús

Mor Josep Martinell,
expresident de La Colmena

CONDOL4L’expresident de la
Cooperativa La Colmena Josep
Martinell i Grau va morir diven-
dres passat a la seva llar a Santa
Coloma als 89 anys. Així ho va in-
formar La Colmena a través d’un
missatge al seu compte de Twitter,
on van assegurar que recordaran
sempre “les històries que explica-
va a les rutes teatralitzades”.

Martinell, a més, va ser tam-
bé regidor d’Urbanisme de l’A-
juntament de Santa Coloma du-
rant la primera legislatura des-

prés de la restauració democrà-
tica, com a cap de llista de Con-
vergència Democràtica, partit
que formava part del govern
amb el PSUC i el PSC.

Després de la seva tasca com
a regidor, Martinell va ser pre-
sident de La Colmena durant 35
anys, en uns moments molt di-
fícils per a l’entitat cultural.

L’alcaldessa Núria Parlon el
va recordar a través d’un missatge
a Twitter com “una persona es-
timada a la nostra ciutat”. 

CULTURA4L’escriptor colomenc
Rodolfo del Hoyo va presentar
ahir a la Biblioteca Singuerlín -
Salvador Cabré el seu nou llibre,
La darrera carta de Manuel de
Morón. Després de quinze llibres
publicats de literatura infantil i
juvenil, cinc de de poesia i qua-
tre de narrativa, del Hoyo ha de-
cidit publicar la seva primera
novel·la per a lectors adults.

L’autor va conversar sobre el
contingut de l’obra amb l’es-
criptor Jordi Folck i l’escriptora

Margarida Codina. A més, l’ac-
te va estar amenitzat pel saxofon
del músic Lluís Miras.

A la novel·la, l’escriptor pe-
netra en alguns dels racons més
foscos de la condició humana, a
través de l’oficial de justícia Ro-
bert Bernal, el qual assisteix a la
diligència d’aixecament del ca-
dàver de l’indigent Manuel Mo-
rón. Entre les pertinences hi tro-
ba un quadern on ha escrit una
llarga carta per al seu fill, la qual
comença a turmentar l’oficial.

FERIDES OCULTES
L’escriptora colomenca Sonsoles
Fuentes va presentar també ahir
la seva darrera novel·la, Heridas
ocultas, al Centre Cultural Can
Sisteré. L’obra és una novel·la ne-
gra on l’autora aborda les conse-
qüències que comporten la infi-
delitat, la venjança i la rancúnia.

La història arrenca amb la
descoberta del cos d’una dona al te-
rra d’un apartament turístic amb
un trau al cap. Un cas que haurà de
resoldre l’inspector Àngel Gaya.

Martinell durant la presentació de les seves memòries fa un any. Foto: Twitter

Nou llibre de Del Hoyo

Última Hora | Detenen un presumpte jihadista a la ciutat
Ahir es va saber que la Policia Nacional va detenir dimarts un presumpte jihadista que s’a-
magava a Santa Coloma després de fugir del Marroc a finals del 2018, quan es va desarti-

cular la cèl·lula de la qual formava part. El detingut va acceptar ser extradit al Marroc.
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Sant Adrià

SOCIETAT4Un grup de veïns
del Fòrum estan farts del soroll
i l’incivisme que es genera als es-
deveniments musicals que es
fan al parc. El cap de setmana
passat es va celebrar en aquest
recinte el festival de música Pri-
mavera Sound, que enguany ha
aplegat prop de 200.000 perso-
nes durant els quatre dies que
dura l’esdeveniment. Des de
l’entitat Moviment Diagonal Mar
alerten que l’alt volum de la
música els impedeix dormir i que
es produeixen diversos actes in-
cívics als voltants del Fòrum
per culpa del botellón que es fa
després dels concerts.

“T’ho trobes tot fet una por-
queria, perquè els serveis de ne-
teja no donen l’abast”, explica
Mari Carmen García, portaveu
de l’entitat. Segons García, l’or-
ganització del festival no com-
pleix la normativa de decibels
permesos, tot i que des del Pri-
mavera Sound asseguren que

sí que ho fan i que fins i tot en-
guany han instal·lat sonòme-
tres en diferents punts del carrer.

Des de Moviment Diagonal
Mar assenyalen que el que més
els molesta és que des de la Fe-
ria d’abril i fins a l’octubre hi han
programats esdeveniments de
gran envergadura cada setmana
al Fòrum, un fet que no els per-
met desenvolupar la seva vida
amb normalitat.

García assenyala que el que
volen no és que no es faci cap con-
cert al Fòrum, sinó que demanen
“que es reparteixin per altres llocs
de Barcelona i que hi hagi més
control de sonometria i de segu-
retat, a més de millorar el trans-
port els dies de l’esdeveniment”.
Com va avançar Metrópoli Abier-
ta, un altre grup de veïns del Fò-
rum han posat una denúncia
contra el Primavera Sound.

Imatge del festival des del pis d’una veïna del Fòrum. Foto: Moviment Diagonal Mar

Veïns del Fòrum, farts del soroll
i l’incivisme pels festivals

» El Primavera Sound va reunir 200.000 persones el cap de setmana
» Els veïns denuncien que l’alt volum de la música no els deixa dormir

Barnabitas rep un premi pel
seu projecte de lleure educatiu
SOCIETAT4L’Associació Juve-
nil Barnabitas va ser una de les
tres guardonades diumenge pas-
sat en els Premis d’Educació en
el Lleure, organitzats per la Fun-
dació Carulla, en la categoria de
Premi Estímul. L’entitat adria-
nenca va rebre el premi pel seu
projecte de lluita contra la vio-
lència i les accions incíviques, a
través de l’entrenament en valors.

Els guardonats reben una
dotació econòmica de 2.000 eu-
ros i un servei de mentoria du-

rant un any per dur a terme el
projecte que va ser premiat.

Els altres guardonats als Pre-
mis d’Educació en el Lleure van
ser l’Esplai Espurnes d’Esplugues
de Llobregat, pel seu projecte pa-
tis vius, i l’Agrupament Escolta
Trini Nova de Barcelona, per la
seva iniciativa de reivindicar un
cau per als joves del barri.

A la mateixa gala es van en-
tregar també els Premis Baldiri
Reixac, que reconeixen la feina de
les escoles catalanes.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van desarticular el 14 de
maig passat un grup criminal es-
pecialitzat a robar establiments
comercials pel mètode de l’en-
castament. El grup estaria integrat
per joves amb un alt grau de
reincidència i amb un ampli his-
torial delictiu, tots ells ubicats
en zones limítrofes de Sant Adrià,
el nord de Barcelona i Badalona.

L’operatiu policial va perme-
tre detenir onze membres del
grup, als quals se’ls considera

autors de 22 robatoris amb força
en establiments comercials i del
robatori i furt d’ús de 18 turismes.

En els domicilis dels detinguts
van intervenir 32.000 euros en
efectiu, dues armes de foc i gran
quantitat de productes i objectes
procedents dels robatoris, així
com mercaderies que els investi-
gadors estan analitzant per tal de
determinar la implicació del grup
en altres fets similars.

El 16 de maig els arrestats van
passar a disposició del Jutjat

d’Instrucció número 1 de Bada-
lona i el jutge va decretar presó
per a quatre d’ells i llibertat amb
càrrecs per a la resta.

PLANTACIÓ DESMANTELLADA 
Per altra banda, el 24 de maig els
Mossos van desmantellar dues
plantacions de marihuana al ba-
rri de la Mina. Les plantacions es-
taven ubicades en dos pisos amb
connexió il·legal a la xarxa de
subministrament elèctric de la fin-
ca, generant un greu risc.

L’entitat va rebre el Premi Educació en Lleure. Foto: Twitter (@AjBarnabitas)

Detenen lladres de comerços

Urbanisme | S’inicia la remodelació de la Rambleta
Ahir van començar les obres de renovació del passeig de la Rambleta. Aquesta pri-
mera fase tindrà una durada aproximada de cinc mesos, s’eliminarà el carril de cir-
culació sentit mar i els aparcaments situats a la calçada, i el carril bici es desviarà.
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Montgat | Tiana

S’obren les inscripcions per a
les activitats de l’Estiu Jove

OCI4Dilluns es van obrir les ins-
cripcions per participar en les ac-
tivitats d’estiu dels Espais Joves
de Montgat i Tiana: l’Estiu Jove.
Es tracta d’una àmplia oferta
d’activitats adreçades a joves a
partir de 12 anys que vulguin
passar una bona estona i apren-
dre durant les vacances d’estiu.

La iniciativa es durà a terme
de l’1 al 26 de juliol a Montgat
durant el matí i a Tiana a la tar-
da. L’Estiu Jove compren un
seguit de propostes formatives,
lúdiques i de lleure. A més, els jo-
ves tindran oportunitat d’esco-

llir les activitats que més s’a-
daptin a les seves necessitats.

Entre d’altres, a l’Estiu Jove
es faran cursos d’autoprotecció
i primers auxilis, activitats d’an-
glès dinàmic, una aula de reforç
amb monitors i un curs per
aprendre a fer de cangur.

També es podrà participar en
tallers de cuina, costura, còmic, di-
buix, Dj, youtubers i grafiti. I,
com cada any, els joves també tin-
dran l’oportunitat de fer sortides
programades a Boting, BDNClimb
i Port Aventura. El període d’ins-
cripció s’acaba el 27 de juny.

PREMIS4L’Ajuntament de Tia-
na ha reconegut la feina feta
pels esportistes i entitats espor-
tives del poble aquesta tempo-
rada. Dijous passat es va celebrar
a la Sala Albéniz la sisena edició
de la Festa de l’Esport, una ce-
rimònia organitzada per la regi-
doria d’Esports i que enguany va
tenir com a punt central l’skate,
l’humor, les acrobàcies i, fins i
tot, un grup de mariachis que
van amenitzar la festa.

Els premis es reparteixen en
deu categories i els guanyadors els
decideix un jurat format per deu
persones vinculades d’alguna ma-
nera amb l’esport a Tiana.

Els membres del jurat, la re-
gidora d’Esports Núria Blasco i
l’alcaldessa Ester Pujol van ser els
encarregats de lliurar els guar-
dons. Un dels premis més im-
portants és el que s’entrega a l’es-
portista amb més projecció de
Tiana i que enguany l’han rebut
la triatleta Laia Arrufat, de l’es-
cola Fes Tri Tiana, i Jesús López,
del Club Tir amb arc Tiana.

L’Escola Futsal Tiziana va

rebre el guardó a millor escola es-
portiva, mentre que el Centre
Excursionista va rebre el de mi-
llor entitat. Els millors equips de
competició van ser el Cadet fe-
mení 3a del Club Voleibol i el Sè-
nior masculí del CCE Tiana.

L’equip de formació guardo-
nat va ser l’equip Iniciació B/A
del Club de Patinatge, mentre
que  l’Infantil A del CCE Tiana va
rebre un reconeixement especial
per haver aconseguit l’ascens a la
categoria preferent.

A més, aquesta edició va ser
el primer cop que dos dels premis
es van decidir per votació popu-
lar: el millor esdeveniment es-
portiu, que se’l va endur els 40
anys del Club de Patinatge de Tia-
na, i el premi a la vida dedicada
a l’esport, que va ser per a Xavi
Rodrigo, del Club Excursionista.

També es va reconèixer Mar-
cos Remujo del CCE Tiana amb el
premi a l’esportivitat i valors i Al-
bert Huguet i Aida Matas, que van
rebre el Premi Esportianitza’t.

La Festa de l’Esport es va celebrar dijous passat. Foto: Twitter (@Aj_Tiana)

Tiana ret homenatge als seus
esportistes més destacats

Montgat | L’oficina del Síndic arriba el 12 de juny
L’oficina del Síndic de Greuges es desplaçarà a Montgat el pròxim 12 de juny.

Membres de l’equip del Síndic atendran al centre cívic Les Mallorquines totes les
persones que vulguin fer consultes o presentar queixes contra les administracions.
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Esports

La història, les estadístiques i el
pressupost deien que la Penya te-
nia molt poques opcions de su-
perar la ronda de quarts de final
del play-off contra el Barça i,
aquesta vegada, els pronòstics es
van complir. El conjunt de Car-
les Duran va plantar cara als
d’Svetislav Pesic, tant a Badalo-
na com a Barcelona, però va
perdre els dos derbis i veu com la
temporada 2018-19 s’acaba.

Les sensacions que deixa la
temporada, però, no poden ser
millors; superat el temporal que
va amenaçar fins i tot la super-
vivència del club, esportivament
gairebé totes les decisions que
s’han pres han estat encertades
i el rendiment dels verd-i-negres
ha estat notable i constant.

De fet, en la conferència de
premsa posterior a la segona
derrota contra els barcelonistes
(diumenge passat, per 86-107) el
tècnic va dir que la nota del curs

dels seus jugadors ha estat d’“ex-
cel·lent, de matrícula d’honor”.
L’entrenador de Vilassar també
va voler donar les gràcies a l’afi-
ció pel suport i el caliu que s’ha
viscut a l’Olímpic durant tot el
curs. “Nosaltres aspiràvem a sal-
var la categoria i hem jugat Copa
del Rei, hem jugat play-off i ara
estem tristos perquè estem eli-
minats, però avui em sento molt
orgullós de l’equip i del vestidor

que represento. Ha estat un any
i mig de coses molt positives”, va
afegir el vilassarenc.

El tècnic va destacar les figu-
res del capità Albert Ventura i
Xabi López Arostegui per la fei-
na feta en el segon partit contra
el Barça, però dimensionant el
seu rol en la temporada. “Van co-
mençar com a alers suplents i

avui han jugat 28 i 26 minuts.
Aquesta ha estat la nostra trans-
formació, el nostre esforç ha es-
tat màxim”, va dir.

I LAPROVITTOLA?
La figura de Nico Laprovittola
també va protagonitzar bona
part de la conferència postpartit.
Preguntat per si li quedava al-
guna cosa per dir del base de Mo-
rón, Duran va quedar-se pensa-
tiu uns segons i amb un somriu-
re que li va il·luminar la cara va
exclamar “que es quedi! Estaria
bé que es quedi”.

La realitat, però, és que al
base argentí no li faltaran ‘núvies’
(el diari MARCA, de fet, va pu-
blicar fa uns dies que ho tindria
fet amb el Real Madrid de cara a
la temporada que ve). El contra-
cte de l’argentí expira el dia 30
d’aquest mes, però segons va
explicar RAC1, el club tindria la
ferma intenció d’igualar qual-
sevol oferta que rebi, sigui per
continuar comptant amb un ju-
gador de la seva qualitat o bé per
intentar treure algun rèdit eco-
nòmic de la seva sortida. 

Nogués i López-Arostegui saluden l’afició. Foto: David Grau / CJB

El Divina Joventut no supera el
Barça i queda fora del ‘play-off’
» Els badalonins van perdre a Barcelona i a l’Olímpic però tanquen

un curs magnífic que confirma el retorn del club al seu nivell

Partit de veterans entre Bada
i Barça per una bona causa

Ajudar la Daniela,
una nena de quatre
anys afectada per la
histiocitosi (una pa-

tologia que pot fer el cos generi
tumors), va ser el motiu que va
portar els veterans del Badalona
i del Barça a enfrontar-se en un
amistós fa uns dies al Municipal
de Pomar.

Va ser una bona oportunitat
per poder veure exfutbolistes
com Samuel Okunowo, Jofre
Mateu o el badaloní Jordi Ferrón
enfrontant-se als escapulats. El
resultat va ser d’1-4 a favor dels

barcelonistes (Ferrón i Mateu
van veure porteria), però el més
important, com van destacar
uns i altres, va ser la unió de les
dues entitats per col·laborar en
aquesta bona causa.

De fet, després d’acabar el
matx, Ferrón va dir que “és pre-
ciós i especial veure com el fut-
bol pot ajudar a millorar aques-
tes situacions. Participar en un
partit així et fa veure la impor-
tància que pot tenir l'esport en
moltes ocasions i t’adones que és
una gran eina i que permet fer
moltes coses bones”.

Sant Adrià | L’UBSA anuncia les seves primeres incorporacions
Després de quedar-se a les portes de lluitar per pujar a LEB Plata, l’UBSA de Mario Lousame

ja ha començat a preparar les bases del projecte 2019-20. Les tres cares noves que el club 
ha tancat, de moment, són el base Miki Forns, l’aler Marc Sese i l’aler-pivot Toni Carrasco.

Pau Arriaga
BADALONA

L’Industrias fitxa Bermusell 
i perd Cristian i Ximbinha

De mica en mica es
van col·locant les
peces de l’Indus-
trias Santa Colo-

ma 2019-20. Si les renovacions
del capità David Álvarez i d’Uri
Santos i el retorn de Sepe eren els
dos primers moviments del mer-
cato colomenc, divendres passat
el club va anunciar la segona in-
corporació per al primer equip,
l’aler manresà Roger Bermusell.

Format a les categories infe-
riors del Barça, el jugador de 25
anys es vincula a l’entitat durant
dues temporades, procedent de

l’O Parrulo Ferrol, on ha estat
una peça clau perquè els gallecs
mantinguin la categoria. “Arribo
a un grup jove i amb molta qua-
litat on tinc bons amics (Miquel
Feixas, Santos i Albert Cardona).
Tinc moltes ganes de començar
i donar-ho tot per aquest equip”,
va dir divendres passat en la
seva primera aparició com a ju-
gador colomenc, acompanyat
pel president Vicente García.

En canvi, l’endemà també es
va anunciar que no es renovaran
els contractes del porter Cristian
ni del brasiler Ximbinha.

“Ha estat un any 
i mig de coses molt
positives”, va resumir 
el tècnic Carles Duran
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Esports

BÀSQUET4Que Badalona és el
bressol del bàsquet va tornar a
quedar demostrat en la Final a
Quatre de la Copa Catalunya
masculina, que va enfrontar dos
equips de la ciutat: els Maristes
Ademar, campions (i per tant, mi-
llor equip de Catalunya) i l’AE Ba-
dalonès, subcampió. L’extraor-
dinària campanya dels dos equips
té un premi extra de cara al curs
que ve: l’ascens a EBA. L’últim
equip de la comarca que va guan-
yar el títol va ser l’UBSA, la tem-
porada 2015-16.

La primera part va ser per a
l’equip de Lluís García-Ubero
que, ben plantat en tasques de-
fensives i amb les idees molt fluï-
des en atac, no va concedir cap
avantatge als seus veïns. El segon
quart va seguir la mateixa tònica,
erigint un omnipresent Marc
Hermoso i un creixent Franc
García com a figures destaca-
des. Pedro Cuesta mantenia els
d’Albert Riera, secundat per Da-

vid Ribó i Iván Manrubia, cosa
que va permetre que el resultat al
descans fos d’un ajustat 35-31.

Els Maristes van prémer l’ac-
celerador en el tram inicial del se-
gon temps, aconseguint per pri-
mer cop superar la barrera psi-
cològica dels 10 punts. Tot i això,
els Dimonis reaccionarien a
temps per aconseguir arribar
amb opcions als últims minuts
del partit. Aleshores, però, va

tornar a aparèixer la millor ver-
sió dels Maristes, que van acabar
vencent per 69-58.

QUATRE EQUIPS A EBA
L’ascens dels Maristes i dels Di-
monis també significa que la pre-
sència d’equips del Barcelonès
Nord a la lliga EBA el curs que ve
es duplica; n’hi haurà quatre, ja
que l’UBSA i el Sant Josep se-
gueixen en aquesta categoria.

Els Maristes, eufòrics amb el títol de Copa. Foto: Maristes Ademar

Els Maristes Ademar derroten
l’AE Badalonès a la gran final

El Seagull tancarà el curs
contra el Sant Pere Pescador

El partit de quarts de
final de la Copa Ca-
talunya absoluta
serà el darrer repte

per al Seagull 2018-19. L’equip,
que ha aconseguit l’ascens a Pri-
mera B (el gran objectiu de la
temporada) jugarà la darrera
ronda de la competició abans de
les vacances d’estiu aquest diu-
menge al Municipal de Badalona
contra el sorprenent Sant Pere
Pescador, un equip que va tancar
la lliga com a tercer per la cua,
però que ha exhibit un molt bon
nivell en les eliminatòries de la
competició del KO.

Si les gavines superen l’en-
frontament, jugaran la semifinal
de la Copa contra el Barça o l’Es-

panyol, els dos equips que estan
classificats des del principi del
quadre. L’altre semifinalista sor-
tirà del partit que enfrontarà el
Llerona i l’AEM de Lleida.

TRIOMF SOLVENT A BARCELONA
Les badalonines s’han plantat
en aquesta ronda després de
guanyar, aquest cop amb con-
tundència, dissabte passat al
camp de l’Europa (0-3).

Carla Morera va desfer el 0-0
inicial quan només s’havien jugat
dos minuts i Mar Torras va con-
tribuir amb un segon gol quan
només s’havien jugat 12 minuts
de la represa, però la sentència no
arribaria fins al 72, amb una dia-
na de Nuria Garrote.

Les Tucans es juguen 
el títol de lliga a Tres Cantos

Demà passat, des-
prés de gairebé un
mes d’espera, es de-
cidirà qui són les

campiones de la Liga Elite fe-
menina d’hoquei línia. Les Tu-
cans de Ramon Marty es jugaran
el títol domèstic al Polideportivo
Laura Oter de Tres Cantos con-
tra el conjunt d’aquesta localitat
madrilenya en un partit que es
jugarà  demà passat.

El conjunt de Sant Adrià de-
fensa la renda d’un gol que va
aconseguir el passat 11 de maig
al poliesportiu de la Pau (un gol
de Jacquie Pierri i les 37 atura-
des de Xènia Seoane van ser vi-
tals perquè les Tucans aconse-

guissin prendre la iniciativa en
l’eliminatòria pel títol), però l’e-
quip sap que és molt difícil que
es repeteixi un guió de partit
com el que es va viure a casa.

L’equip que entrena el polo-
nès Marcin Szweda només ha
perdut un partit en tota la tem-
porada (sumant la lliga regular i
el play-off) sense comptar la
derrota contra les Tucans en la fi-
nal. Va ser en la quarta jornada
de la lliga, a casa, contra el CPLV
Panteras (1-4).

L’únic precedent que d’a-
questa temporada de les Tucans
visitant Tres Cantos no serviria
per alçar el títol: les adrianenques
van perdre per 6-2.

» La final de Copa Catalunya masculina va ser cent per cent 
badalonina i té premi per als dos equips, que pugen a EBA

L’Snatt’s viatja a Galícia per
reconquerir l’estatal infantil

Després de dos anys
consecutius penjant-
se una medalla de pla-
ta, l’infantil A de l’S-

natt’s Sant Adrià viatjarà a la lo-
calitat pontevedresa de Marín
amb la intenció de conquerir el
Campionat d’Espanya infantil
que el club va guanyar, de forma
consecutiva, en les temporades
2014-15 i 2015-16. El campionat
comença aquest diumenge amb
els partits de la fase de grups, de
manera que els encreuaments per
decidir les campiones comença-
ran dimecres que ve.

La setmana passada es va fer
el sorteig d’aquest primer tram de
la competició, de manera que
les adrianenques saben que són
les caps de sèrie del grup B, on
també hi ha el Movistar Estu-
diantes, el Ponce de Valladolid i
el CB l’Horta Godella de València. 

Les liles només quedarien
fora de la final si no acaben entre
les tres primeres del grup. El
primer partit serà contra les va-
llisoletanes, el següent contra el
conjunt del País Valencià i el
tercer i últim contra les de la Co-
munitat de Madrid.
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Llibres Teatre

Hidrogenesse torna a l'activitat des-
prés de quatre anys sense treure cap
disc. Carlos Ballesteros i Genís Segarra
han publicat el passat mes de maig
l'àlbum Joterías bobas (Austrohúngaro,
2019). “Quan no entens per què t’agra-
da alguna cosa, el millor que pots fer
és escriure una cançó”, diuen en una
entrevista a Enderrock.

Música Pelis i sèries

Joterías bobas
Hidrogenesse

El Monestir de Pedralbes
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes és una icona de

pau, tranquil·litat i bellesa a la ciutat de Barcelona. Va ser fun-
dat l’any 1327 per ordre de la reina Elisenda de Montcada

amb suport del seu espòs, el rei Jaume II.  Visitar-lo és tot un
plaer, ja que és un dels millors models del gòtic català, tant per

l’església com pel claustre de tres plantes, un dels exemples
més espaiosos i harmònics d’aquest estil. Durant els mesos

d’estiu, es pot gaudir d’aquest espai de manera gratuïta algu-
nes tardes, durant el que anomenen l’hora màgica: els dimarts

i divendres entre les sis de la tarda i les nou del vespre.

L’advocada i activista Amal Clooney ha visitat recent-
ment Barcelona per participar en una conferència so-

bre drets humans i comerç internacional. L’arribada
de Clooney a Catalunya ha estat molt esperada per

un públic selecte que ha assistit a la trobada. Les en-
trades per escoltar la lletrada van arribar a superar els
1.000 euros, però l’expectació estava justificada. Tot i

que la libanesa va saltar a la fama pel seu casament
amb el conegut actor nord-americà George Clooney,

la carrera professional de l’advocada ha estat molt
destacada en l’elit del dret internacional. Entre altres,
ha treballat en casos tan importants com el judici per
genocidi de l’expresident de Iugoslàvia, Slobodan Mi-

lošević, o la defensa de Julian Assange, fundador de
Wikileaks. Però l’activitat de la jurista no es limita a ca-

sos professionals. A través de la fundació Clooney
Foundation for Justice busca donar resposta a les víc-
times d’abusos contra els drets humans a tot el món.  

A M A L  C L O O N E YQUI ÉS?
Ser una advocada d’èxit internacional

Va saltar a la fama pel seu matrimoni amb George Clooney

Famosos

Donar una conferència a Barcelona
La xerrada ha tractat sobre drets humans i comerç

Barreja d’admiradors i crítics de Clooney 
El preu de l’entrada crea polèmica i titllen l’advocada d’elitista

QUÈ HA FET?

La fitxa

| MotoGP 2019
Amb el mundial ja començat arriba al mercat el simulador que 

ens permetrà competir a les tres categories: Moto3, Moto2 i MotoGP.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Jordi Bosch es posa a les ordres d’Iván
Morales per interpretar aquesta obra
de Zweig, reconvertida en un exercici
interpretatiu on el mateix Bosch inter-
preta tots els papers de l’obra, conver-
tit en un obsés pels escacs, la seva sal-
vació davant la tortura psicològica que
li apliquen els nazis.

Al Teatre Romea de Barcelona.

La partida d’escacs
Stefan Zweig

L’autora mallorquina s’endinsa en un
relat de fantasmes familiars en aques-
ta novel·la. La protagonista del relat
vola de Barcelona a Palma per posar
fre a l’espiral conspiranoica que ha
adoptat el seu pare des de la jubilació
i s’enfronta a velles ferides de sobte re-
obertes. El llibre va rebre el tercer pre-
mi Llibres Anagrama de Novel·la 2018.

Les possessions
Llucia Ramis

Continua la ‘febre’ pels biopics d’estre-
lles britàniques de la música. Si l’any
passat era Bohemian Rhapsody, en-
guany la proposta és la que explica la
vida i l’obra de Reginald Kenneth
Dwight, o com se’l coneix musical-
ment, Elton John. La pel·lícula fa una
repassada des de la seva formació a la
Royal Academy of Music fins a la fama.

Rocketman
Dexter Fletcher

Viu en línia
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DISSABTE 8 DE JUNY
17:00 Una de les cites estrella de les Festes de

Llefià és el correfoc, que se celebrarà un any
més demà passat i que anirà des de la pla-
ça de la Dona fins a la plaça de Trafalgar.

DEMÀ 7 DE JUNY
18:30 La casuística còmica que ofereix l'ús de

les noves tecnologies és el tema del monò-
leg de demà de l’Operari de l'Humor, que farà
que riem pensant sobre les noves tecnologies.
/ Sala Pompeu Lab.

DIUMENGE 9 DE JUNY
19:00 Aquest diumenge es farà la darrera re-

presentació de Las bodas de Fígaro amb un
toc personal i únic. Amics del Teatre s’encar-
rega d’aquesta obra, que es farà a la terras-
sa. / Teatre La Colmena.

AVUI 6 DE JUNY
19:30 Aquesta tarda es posa en marxa un curs

de xarxes socials per a adults que estarà en
marxa tots els dijous d’aquest mes i bon part
de juliol. El preu total és de 45 euros. / Cen-
tre Cultural Besòs.

DISSABTE 8 DE JUNY
18:00 La promotora Riot Wrestling torna a or-

ganitzar un dels seus shows a Sant Adrià. No
et perdis les acrobàcies i l’acció dels lluitadors,
en un show al més pur estil nord-americà. /
Plaça de Guillermo Vidaña.

AVUI 6 DE JUNY
19:00 La secció local d’Òmnium tornarà a or-

ganitzar una de les seves Trobades poètiques
al Barcelonès Nord amb poetes de Badalona,
Sant Adrià del Besòs, Montgat i Tiana. /
Sala Josep i Pere Santilari.

DISSABTE 8 DE JUNY
11:00 Ada Cusidó s’encarregarà de la narració

La granja no s'adorm, pensada per a famílies
que tinguin infants d’edats entre 0 i 3 anys.
/ Biblioteca Tirant lo Blanc.

AVUI I DEMÀ
Tot el dia Darres dos dies en els quals es podrà

visitar la mostra Tabac al descobert, sobre els
riscos per a la salut d’aquest mal hàbit. / Bi-
blioteca Can Baratau.

Durant tot el dimecres 12, el Síndic de
Greuges de la Generalitat escoltarà les
queixes i les propostes dels veïns. / Cen-
tre cívic les Mallorquines.

El Síndic de Greuges escoltarà
les queixes i propostes veïnals

Dimecres 12 de juny

La mostra Miguel Hernández, poeta del
poble recupera la figura d’aquest sin-
gular poeta i dramaturg valencià des
d’un punt de vista personal i profes-
sional. / Museu Torre Balldovina.

Recta final de la mostra ‘Miguel
Hernández. Poeta del poble’

Tota la setmana

La Festa del Mar obre la temporada de
platja amb activitats i propostes adre-
çades al públic familiar. L’activitat vol
destacar la platja com a patrimoni na-
tural i espai lúdic. / Platja.

La ciutat es prepara per gaudir
de nou amb la Festa del Mar
Diumenge 9 de juny a les 10:00

Tenir càncer el 2019 serà el nom de la
conferència que les doctores Eva Mar-
tínez i Laura Layos Romero oferiran
aquesta tarda. / Sala Albéniz.

La Sala Albéniz acull 
una xerrada sobre el càncer

Avui 6 de juny a les 18:30

agenda@comunicacio21.com

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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