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Queden només dos dies per al ple
d’investidura de Badalona i la
possibilitat que el candidat del
PSC, Álex Pastor, sigui investit al-
calde agafa força.

Fonts properes a les negocia-
cions han explicat a Línia Nord
que avui les assemblees de Guan-
yem Badalona i ERC decidiran si
donen els seus vots a Pastor i op-
ten perquè Sabater renunciï a
presentar la seva candidatura per
tal d’evitar que Xavier García Al-
biol torni a ser alcalde.

Les mateixes fonts assenyalen
que l’opció d’investir el candidat
socialista és la que té més força en
aquests moments. Des del PSC,
per la seva banda, reiteraven ahir
a Línia Nordque l’única opció que
contemplen és votar la candida-
tura de Pastor, cosa que fa que
qualsevol altra alternativa impli-
qui donar l’alcaldia al PP.

SENSE ALTERNATIVES
Sempre segons aquestes fonts, la
coalició de Guanyem i ERC va fer
un darrer intent d’arribar a un

acord amb el PSC i va plantejar a
principis de setmana la possibili-
tat que Sabater fes un pas al cos-
tat per proposar la candidatura
d’un altre membre de la coalició,
amb l’única condició que Sabater
pogués mantenir l’acta de regi-
dora. El PSC, però, s’hauria negat
també a aquesta possibilitat i hau-
ria insistit que no votarà cap can-
didat ni de Guanyem ni d’ERC.
L’única alternativa a Albiol, per
tant, sembla ser investir Pastor.
L’immobilisme del PSC és total.

Tot i això, ahir a última hora
de la tarda Oriol Lladó (ERC) va
advertir via Twitter que no es
doni la negociació per tancada.
“Ara mateix cap candidat té el su-
port suficient”, deia Lladó, afegint
que “les assemblees no decidiran
demà si donen suport a Pastor,
sinó els millors escenaris per als
pròxims 4 anys a Badalona”.

EN MANS DE LES ASSEMBLEES
La darrera paraula, per tant, la tin-
dran les assemblees de Guanyem
i ERC. Altres escenaris a banda, si
els militants donen el seu vistiplau
a investir el candidat del PSC,
Sabater renunciaria a presentar la
seva candidatura i Pastor podria
mantenir-se al capdavant del go-
vern municipal. En el cas que les
assemblees no consensuïn aques-
ta via, Sabater presentaria la seva
candidatura i, per tant, tot apun-
ta que Albiol seria alcalde. 

Si finalment Pastor és investit,
les fonts consultades per Línia
Nordsubratllen que en cap cas els
regidors de Guanyem i ERC en-

trarien en un govern del PSC. La
seva aposta seria, en canvi, inten-
tar pressionar des de l’oposició un
govern socialista en minoria.

I QUÈ FARAN ELS COMUNS?
Des de Badalona en Comú Po-
dem, però, posen en dubte que
Sabater acabi fent un pas al cos-
tat i demanen prudència. Tot i

això, la candidata dels comuns,
Aïda Llauradó, ha assegurat a Lí-
nia Nordque ells donaran suport
a qualsevol acord per investir un
candidat alternatiu a Albiol. Si fi-
nalment Pastor és investit al-
calde, la cap dels comuns argu-
menta que hi hauria d’haver,
com a mínim, un pacte d’estabi-
litat. “Defensem un govern el
més estable possible”, afirma
Llauradó, que no descarta entrar
en un govern del PSC.

ALBIOL, A L’ESPERA
Mentrestant, a Albiol, que va
guanyar les eleccions del 26-M,
només li queda esperar. En de-
claracions a la SER, el popular va
insistir dimarts que “no es pot ar-
ticular una alternativa coherent”.
A ell, però, l’única opció que li que-
da és que les assemblees de Guan-
yem i ERC vetin Pastor.
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@oriolllado (Guanyem-ERC)
Doncs sí, hi ha molta gent que ens diu que no
hem de caure en el xantatge del PSC perquè som
la llista més votada de les esquerres i garantia de
govern sense tuteles. L'estratègia del PSC de
demanar impossibles potser busca blanquejar
un pacte ja escrit per permetre l’alcaldia d’Albiol.

@JoseTellezBDN (Guanyem-ERC)
Albiol ho confirma: el pacte PP-PSC-Cs de la 

moció de censura a #Badalona l'any passat va 
servir perquè el PSC donés l'alcaldia al PP.

@TereGonzalez13 (PSC)
Miente @Albiol_XG, una mentira más. 

En la moción de censura entregó 
sus votos a @AlcaldePastor "sin

contrapartidas y sin letra pequeña", como
usted mismo dijo. Si no, ¿de qué esa

pausa-showde 15 minutos que se tomó
para pensarlo? Pastor es alcalde pese a él.

Augusto Magaña
BADALONA

En Portada

L’immobilisme al PSC
és total: reiteren que
només votaran la
candidatura de Pastor

Els regidors de
Guanyem i ERC no
entrarien en un govern
liderat pel PSC

» Les assemblees de Guanyem i ERC voten avui si donen l’alcaldia al PSC per evitar que Albiol governi
» Fonts properes a les negociacions apunten que l’única alternativa viable al PP és investir Álex Pastor

S’acaba el temps

INSISTEIXEN EN UNA 
COALICIÓ D’ESQUERRES

4Federalistes d’Esquerres
va emetre un comunicat fa
una setmana en el qual in-
sistia en la necessitat d’una
coalició d’esquerres per al
govern de Badalona. La pla-
taforma, però, va avisar que
“Badalona és una ciutat no
independentista” i, per tant,
l’alcalde hauria de ser “una
persona d’esquerres i no
independentista”. Ho argu-
menta amb el fet que Guan-
yem-ERC tenen 7 regidors,
mentre que els comuns i el
PSC en sumen 8.

Una de les reunions entre Guanyem-ERC i el PSC. Foto: Guanyem
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@davidGferriz (Guanyem-ERC)
A @liniaxarxa se li ha anat la mà amb 
el titular de @mariadolorsa. Hi falta un 
"Hi ha persones que ens estan dient...".

@AidaLlaurado (Badalona en Comú)
No ens ha agradat gens aquest titular 
[el de Dolors Sabater] ni la defensa posterior
d'aquesta idea per part de membres
destacats de la #BadalonaValenta.

@guijarroruben (PSC)
La candidata de la coalición ERC-Guanyem-CUP-Avancem... lo tiene
claro: prefiere al PP de Albiol antes que a un alcalde de izquierdas.

OPINIÓ4Les primeres eleccions municipals de-
mocràtiques es van celebrar el dia 3 d’abril de 1979.
Havien passat més de 46 anys des que es van ce-
lebrar les últimes eleccions democràtiques i més
de tres generacions de badalonins i badalonines
no van poder fer sentir la seva veu de cara a la cons-
titució del consistori municipal per tal d’elegir les
persones que havien d’ocupar les cadires del ple.

Els resultats d’aquelles primeres eleccions lo-
cals, si bé per a alguns van ser una sorpresa, per
a altres van ser el premi merescut als candidats i
candidates del PSUC per la intensa feina feta du-
rant els llargs anys de la dictadura franquista, es-
pecialment durant els anys setanta, en tots i ca-
dascun dels barris de Badalona.

El dia 19 d’abril de 1979, una mica més tard de
les onze del matí, al Saló Capitular de la Casa Con-
sistorial es constituïa la nova Corporació Munici-
pal i es procedia a la votació per elegir l’alcalde, que-
dant proclamat amb vint-i-cinc vots Màrius Díaz
Bielsa, el cap de llista del PSUC.

Màrius Díaz, ja com a alcalde, va adreçar unes
paraules “...a l’Ajuntament i al poble de Badalona...”
en què assen-
yalava l’enorme
i complexa tas-
ca de recons-
trucció de la
nostra ciutat i
la necessària
participació i
col·laboració de tots i totes. Per això va anunciar
que “...divendres 27 de maig esperem poder ex-
posar a la consideració dels badalonins i badalo-
nines en un Ple Extraordinari que convoquem per
a aquesta data al Pavelló Municipal d’Esports” el
contingut d’un Acord Programàtic i Polític, així com
les actuacions concretes d’aquells primers quatre
anys de mandat municipal per millorar els barris
i solucionar els problemes ocasionats, sobretot, per
la manca d’escoles. Era l’inici d’un nou estil, d’u-
na nova manera de fer política.

Han transcorregut 40 anys i explicar el que ha
passat tots aquests anys necessita molt més espai.
Així que ens limitarem a reconèixer que, com tot
a la vida, va haver-hi encerts i errors. I com a con-
seqüència de les divisions de les esquerres i altres

factors supralocals, la dreta va ocupar l’espai de les
esquerres i fins i tot va governar Badalona durant
un mandat, afortunadament ja oblidat i superat.

El dia 26 de maig de 2019 es van celebrar no-
ves eleccions locals i tot indica que les esquerres
podran governar, si bé la llista més votada va ser
la del candidat del PP. Per això, caldrà molta ge-
nerositat i complicitat per part dels candidats d’es-
querres a ocupar la cadira més alta del consisto-
ri per evitar que, per qüestions personals o parti-
distes, la vara de l’alcalde torni a agafar-la el més
llarg -en alçada- i patir durant quatre anys més les
mentides d’un personatge que només li interessa
alimentar l’odi als més febles i vulnerables i atiar
la crispació i la confrontació entre el veïnat.

Amb tot, no hi ha cap solució millor que l’en-
tesa entre les esquerres si es vol que Badalona no
sigui l’única ciutat gran de tot Catalunya gover-
nada per un partit en descomposició a causa de
la corrupció i pràcticament desaparegut del te-
rritori català.

Ja hem manifestat que el candidat de la llista
d’esquerres més votada hauria de ser l’alcalde o al-

caldessa. Ara
bé, si no és pos-
sible per la riva-
litat entre els
dos candidats
de dues de les
tres candidatu-
res d’esquerres,

hi ha altres solucions per aconseguir una tercera
opció més inclusiva i que pot comptar amb totes
les esquerres per formar el nou govern i, junts,
afrontar els reptes de futur que té la nostra ciutat.

Cal apostar per un govern d’esquerres, plural
i estable per treballar i fer possible tot el que Ba-
dalona necessita per aconseguir que tots i totes ens
sentim orgullosos de viure-hi. La suma dels regi-
dors del PSC més els d’ECP són 8, mentre que la
suma d’ERC i Guanyem són 7. Si es vol, es pot evi-
tar que l’alcalde sigui el candidat del PP.

Així es tancaria el cercle, i res millor per cele-
brar-ho que fer un reconeixement públic insti-
tucional a qui va ser el primer alcalde de la de-
mocràcia municipal, Màrius Díaz, l’alcalde de to-
tes i tots, l’alcalde del PSUC. 

Tancar el cercle
per Pedro Jesús Fernández      

Cal apostar per un govern d’esquerres,
plural i estable per treballar i fer possible

tot el que Badalona necessita

Dilluns de la setmana passada.
Quan tothom està pendent de
Barcelona i els anuncis dels co-
muns d’Ada Colau ho eclipsen
tot, Línia Nord es proposa en-
trevistar Dolors Sabater, pri-
mer, i Xavier García Albiol, des-
prés. Dues entrevistes que dei-
xen per a dijous dos titulars
molt comentats i que sacsegen
les negociacions de la investidura
a Badalona. Tant, que fins i tot
alguns mitjans generalistes de
Catalunya i de l’Estat se’n fan
ressò. Per unes hores, Badalona
va disputar –modestament–
l’hegemonia barcelonina de l’ac-
tualitat política. I tot va comen-
çar a la redacció de Línia Nord.
“Això és periodisme de comu-
nitat”, ens deia l’endemà un re-
ferent com Estanis Alcover.

A partir d’aquí, la resta ja és
conegut. El titular de l’entrevis-
ta d’Albiol (“Amb el PSC hi ha-

via un compromís de respectar
la llista més votada”) va generar
la reacció immediata del PSC
d’Álex Pastor, que ho va negar ro-
tundament. Paraula d’uns con-
tra paraula dels altres, i Guanyem
i ERC criticant la situació. Per la
seva banda, el titular de Sabater
(“Potser és millor deixar gover-
nar Albiol i que el puguem des-
emmascarar”) va despertar les
crítiques del PSC i de Badalona
en Comú. Fins i tot dins de l’es-
pai de Guanyem i ERC hi van ha-
ver veus sorpreses pel fet que Sa-
bater, en diverses parts de l’en-
trevista, no tanqués la porta a
deixar governar Albiol, i van
criticar la construcció del titu-
lar –allò de matar el missatger–.

En aquest ofici del Periodis-
me diuen que quan incomodes
en totes direccions és que has fet
bé la teva feina. I a Línia Nord
sempre intentem fer-la bé.

Periodisme
per Arnau Nadeu, director editorial

En Portada

David Torrents (JxCAT)
No hi ha acord en qui ha de ser
alcalde/ssa.  El projecte ha de ser per a
#Badalona, més enllà dels noms.
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Hoy se conmemora el
75 aniversario del des-

embarco en Normandía.
Una fecha clave para la liberación de
Europa del nazismo y la recuperación
de las libertades. El inicio del largo ca-
mino de la construcción del mayor es-
pacio de libertad, progreso y demo-
cracia del planeta: la UE.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ple de gom a gom per
homenatjar l'Arcadi Oli-

veres, de nou, i ja en van
unes quantes. Aquest cop la medalla al
mèrit cívic de @bcn_ajuntament. Grà-
cies a persones com ell aquest Ajunta-
ment dedica el 0,7% del seu pressupost
a la justícia global. I persones com jo,
fem el que fem.

@xcasanovasc

Por cierto, después del
juicio al procés haceos

la idea que las tesis de la
abogada del Estado serán la doctrina
del nuevo macronismo que nos espe-
ra vía PSOE-Cs: todo acto de desobe-
diencia civil se equiparará a una sedi-
ción por si a alguien se le ocurre jugar
al 15-M de nuevo.

Diu el Fiscal que l'úni-
ca violència física del

23-F va ser la traveta a
Gutiérrez Mellado i que la resta va ser
intimidació. Equipara disparar per da-
munt del cap dels diputats. Tindre
tres hores un cetme en la nuca de Ca-
rillo i traure tancs al carrer amb el que
va passar l'1-O.

@vicentmifsud@DrSirera@Rafa_Hernando

La lupa

per @ModernetdeMerda

Extremes dretes

PP i Ciutadans tornaran a pactar amb
VOX. El que fins fa quatre dies era una
novetat a Andalusia -més o menys
sorprenent- passarà a convertir-se ben
aviat en una tradició arrelada, una ca-
racterística més d'aquesta Espanya tan
testosterònica i adolescent, encara ta-
tuada amb els seus episodis més negres.

Sabem que pactaran per
una qüestió de percepció
prèvia –tothom ho veia a ve-
nir abans de les eleccions- i
per una qüestió empírica
posterior -ells mateixos ho
han confirmat d'una ma-
nera o d'una altra després–.
I saber-ho amb tanta antelació i segu-
retat, donar-ho tant per fet, ha provo-
cat que tots plegats hàgim caigut en el
pitjor precipici mental: la normalitza-
ció d'aquesta tragèdia que és posar la
catifa vermella a l'extrema dreta.

Aquest acatament mut de la reali-
tat, i el fet que tots els votants la cone-
guessin abans del 26M, em genera

una reflexió. Tenint en compte que els
votants de PP i Ciutadans ja sabien que
les seves formacions pactarien tran-
quil·lament amb l'extrema dreta, ¿per
què no podríem considerar els seus vots
també d'extrema dreta? ¿Per què no
considerem com a feixisme aquelles for-
macions que avalen, mantenen viu i go-

vernen amb el feixisme? Al capdavall,
tot va a parar allà. I hi va a parar grà-
cies a ells.

El que representa VOX, franquis-
me pur i dur, el "ya hemos pasao" a l'A-
juntament de Madrid, és prou alar-
mant perquè cap partit vulgui ni tan
sols acostar-s'hi. Si ho fan, si opten per
donar veu i vot al pitjor dels mals, la

decisió és tan greu, tan impensable, tan
inconcebible, que l'única conclusió
que se'n pot treure és que uns i altres
són, a l'hora de la veritat, el mateix.
Perquè uns fan possible l'odi dels al-
tres. Uns faciliten que s'escampi el ter-
ror dels altres.

Per ser honestos i precisos, doncs,
hauríem de comptar com a
vots d'extrema dreta
(VOX) tots aquells que be-
neeixen sense cap mena
de problema -activament o
passiva, m'és ben igual-
que es pacti amb l'extrema
dreta (PP-Cs).

I si acceptem aquesta nova conside-
ració d’"extremes dretes", injusta en al-
guns aspectes però coherent global-
ment, aneu fent números. Aneu po-
sant-vos les mans al cap. Aneu alterant-
vos. Aneu maleint la vostra existència i
la dels vostres fills. Perquè veureu que ga-
irebé mitja Espanya, camuflada sota si-
gles diverses, tolera i abraça la fi de tot.

Per què no considerem com a feixisme
aquelles formacions que avalen, 

mantenen viu i governen amb el feixisme?

Fo
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CE Seagull
El Seagull de Jordi Ferrón ha tancat 

una temporada inoblidable accedint a
les semifinals de la Copa Catalunya. Les 

gavines s’enfrontaran contra el Barça
o l’Espanyol en un partit que es jugarà

després de les vacances de l’estiu.
pàgina 20

Els semàfors

FIBSA
L’empresa badalonina de peces per a

cotxes ha presentat un ERO que suposa-
ria l’acomiadament de tota la seva plan-
tilla: 43 treballadors. Des de CCOO criti-
quen que la direcció de l’empresa no ha
donat cap alternativa als treballadors.

pàgina 8

Dept. d’Educació
L’Assemblea Groga de Santa Coloma
critica el Departament d’Educació pel

procés d’assignació d’Aules d’Acollida a
la ciutat, ja que considera que no es do-
nen suficients recursos per a la integra-
ció dels alumnes nouvinguts a la ciutat.

pàgina 16
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Sabater: “Potser és millor deixar governar
Albiol i que el puguem desemmascarar”1

2
El PSC de Badalona busca 
els vots per investir Pastor

Albiol: “Amb el PSC hi havia un compromís
de respectar la llista més votada”

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

Divisió entre els veïns 
d’Artigues pel nou oratori

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Les millors
perles

Mor un home després de calar-se foc davant de la Casa Blan-
ca. Arnav Gupta, veí de Washington DC, es va immolar da-
vant de l’emblemàtica residència oficial del president dels

Estats Units. Els motius es desconeixen, tot i que suposadament
hauria estat per una voluntat d’activisme i denúncia.

Kit Harington, conegut per la seva interpretació de Jon
Snow a Joc de Trons, ingressa en una clínica de rehabilita-
ció per solucionar problemes d'estrès i addicció a l'alcohol.

L'actor britànic va començar a tenir trastorns per la pressió que
suposa haver estat una de les figures més populars de la sèrie.

Troben matèria orgànica extraterrestre a Sud-àfrica. El residu ha
estat descobert en una roca sedimentària de fa 3.300 milions
d’anys. “És la primera vegada que trobem una evidència real

de carboni extraterrestre a roques terrestres”, va explicar la investi-
gadora Frances Westall a New Scientist.

El parc temàtic National Enquirer Live ha estrenat una polè-
mica atracció que simula el fatídic accident en el qual va
morir Lady Di. La instal·lació, ubicada a Tennessee (els

EUA), recrea amb tot luxe de detalls el recorregut de la princesa
Diana de Gal·les en cotxe per París fins al desenllaç final.

Creen una intel·ligència artificial que detecta qui ha copiat en
un examen. Investigadors danesos han desenvolupat Ghos-
twriter, un software que detecta amb un 90% de fiabilitat

quins alumnes han copiat en un examen. Els creadors han ideat
aquesta IA a partir de 130.000 exàmens d'estudiants danesos.

Deia Aristòtil que allunyar-se
de l’error és apropar-se a la ve-
ritat. Ara es vol endegar una llei
per tal que no es pugui fumar
conduint. La idea esdevé justi-
ficada davant les distraccions
al volant, però, i dic jo com a
exfumador, per què no prohibir
també les discussions familiars
al cotxe? Són moltes les oca-
sions on un bada conduint per
culpa d’una disputació amb la
dona, la sogra o els fills. Potser
ens estem tornant massa teò-
rics i poc lògics amb certes de-
cisions. De fet, cap geperut es
veu el seu gep. És més, plagiem
massa el que fan portes enfora
i no ens adonem que tenim lò-
gica pròpia per tal de millorar el
nostre entorn. Ja fa dècades
que el que fan estats forans, so-
bretot els Estats Units, formen
part de les nostres decisions fu-
tures. I si deixem de plagiar a
l’estranger per evitar els seus
errors? Si errar ens fa humans,
el contrari ens fa inhumans.
Les excuses són de perdedors.
Mentre les veus autoritzades
mai no troben ressò ni espai en
la presa de decisions.

Fum al volant
per David Rabadà

Les claus

Violència il·lustrada
per Xavier Graset

El panorama de negre futur per
a Espanya, un estat pària en-
mig de l’Europa democràtica,
que dibuixava aquest dime-
cres l’advocat Ben Emmerson,
si l’Estat no reaccionava a l’in-
forme de l’ONU deixant en lli-
bertat de manera immediata
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i
Oriol Junqueras, no ha fet can-
viar el criteri que els manté en
aquesta llarga presó provisio-
nal a ells i els seus companys.
Estem massa acostumats que
es menyspreïn aquests dictà-
mens i pronunciaments inter-
nacionals. 

Els estats nacionals ja ho
tenen, això. Encara més, tot i
que al seu moment el govern
de torn va respondre a les
sol·licituds del Grup de Treball
sobre la Detenció Arbitrària,
l’actual s’hi gira de cul, recusa
dos dels seus membres, de-
mana que se’ls inhabiliti i que
hi hagi una investigació in-
terna a l’ONU per saber com
ha anat la redacció d’aquest do-
cument que s’elabora des de fa
més d’un any. I a més a la res-
posta, recordant al finat Pérez
Rubalcaba, pensant que l’Estat
pot pagar qualsevol preu de
desgast o desprestigi, es diu
que no es va respectar el pro-
cediment de lliurar l’informe
de l’ONU a l’Estat afectat abans
de fer-ho a les parts. Cosa que
des d’Òmnium Cultural ne-
guen amb rotunditat. 

Per la seva banda, el govern
del president Quim Torra, en
reunió extraordinària, i d’a-
cord amb el document de l’O-
NU, demana a la fiscalia i a Pe-
dro Sánchez l’alliberament dels
presos polítics. El punt d’infle-
xió que hauria de comportar un
escrit contundent i directe com
el que arriba de Nacions Uni-
des, que n’hi ha per fer caure la
cara de vergonya a qualsevol
govern del món, no arribarà.
No ho espereu. No cal fer apos-
tes. Ja veieu de quina manera
han forçat també els tràmits
per assumir les actes com a eu-
rodiputats per mirar que ni
Carles Puigdemont, ni Toni
Comín poguessin recollir-les, a
diferència del que havien fet
amb l’exministre Zoido o l’ara
ciutadà Bauzà. 

Però ni Tajani, ni l’Espanya
campiona de la desobediència
a la UE com recull Ramon
Tremosa. Aquestes són les ma-
neres. Les de la vella coneguda
olor. Aquests dies ha mort
Nanni Balestrini, poeta avant-
guardista italià, i ara m’estic lle-
gint el seu assaig La violència
il·lustrada. Realment és un ve-
ritable cop de puny, un text so-
bre la violència que travessa el
món i de què està feta la socie-
tat. I aquests dos casos que es-
mentava també deuen ser vio-
lència, il·lustrada.

Publicat a El Punt Avui

@aldgateh: Sobre aquest Liverpool mediocre,
quan ens va passar per sobre, molts van es-
criure que davant d’un prodigi de la natura
com aquell poca cosa es podia fer.

@Jaumeasens: Hay que exhumar al fran-
quismo, no solo del Valle de los Caídos,
sino de la mente de fiscales y jueces del Tri-
bunal Supremo.

#PresosPolítics

@eduardvoltas: Un dels dos pactes implica
que el llaç groc no tornarà a la façana de l’A-
juntament. També implica que Colau estarà
en mans de Valls en cada votació.

#CruïllaBarcelonina #FinalAvorrida

A les xarxes
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TREBALL4La direcció de Fun-
dición Inyectada de Badalona,
SA (FIBSA), empresa dedicada
a la fosa i injectat de peces per a
automòbils, ha presentat un ex-
pedient de regulació d’ocupació
(ERO) per suposades “causes
econòmiques i productives” que
podria deixar sense feina tota la
seva plantilla, formada per 43
treballadors.

El client principal de FIBSA
és la companyia alemanya Ro-
bert Bosch. L’empresa badalo-
nina té actualment el seu centre
de treball al carrer de Guifré i es
troba en la fase de compliment
del conveni de concurs de credi-
tors, a conseqüència de la seva in-
solvència i per l’endeutament
causat pels impagaments. 

CCOO ha criticat durament,
en un comunicat, que l’empresa
hagi optat per presentar un ERO,
una decisió que no comparteixen. 

Des del sindicat han mostrat
tot el seu suport als 43 treballa-

dors i treballadores i han assen-
yalat que esperen que FIBSA
“reconsideri la seva decisió i es
puguin buscar alternatives per
mantenir la continuïtat de l’em-
presa que no consisteixin en
mesures traumàtiques i que, per
tant, tinguin el menor perjudici
per a la plantilla”.

25 ANYS D’HISTÒRIA
FIBSA és una empresa amb més
de 25 anys d’història a Badalona
i pertany a un grup català dedicat
a la injecció de plàstic com a ac-
tivitat principal. A més de proveir
Robert Bosch, també fabriquen
pedals per a la companyia ale-
manya de cotxes BMW.

FIBSA té el seu centre al carrer Guifré de Badalona. Foto: Google Maps

Els 43 treballadors de FIBSA
podrien perdre la seva feina

» L’empresa fabricant de peces per a automòbils ha presentat un ERO
» CCOO critica la decisió i demana buscar alternatives al tancament

La Fiscalia recorre l’absolució
de Téllez pel cas dels cartells
POLÍTICA4La fiscalia del Tri-
bunal Suprem va presentar fa
una setmana un recurs contra la
decisió de l’Audiència Nacional
de Barcelona d’absoldre l’ex-
portaveu de Guanyem Badalona
en Comú, Jose Téllez, per l’inci-
dent dels cartells del referèndum
de l’1 d’octubre requisats per la
Guàrdia Urbana.

Com explica l’ACN, el minis-
teri públic va portar el cas fins al
Tribunal Suprem, que tindrà l’úl-
tima paraula. L’escrit, signat per

la fiscal Maria Ángeles Garrido Lo-
renzo, considera que Téllez va
desobeir perquè buscava que la
Guàrdia Urbana tornés els cartells
comissats perquè es tornessin a fer
servir, tot i les ordres del Fiscal de
l’Audiència Provincial que dema-
nava requisar-los.

En primera instància, la jus-
tícia havia condemnat Téllez
per desobediència, però l’Au-
diència de Barcelona va esti-
mar el recurs de l’exregidor i el
va acabar absolent. 

MOBILITAT4Els vehicles ja po-
dran circular demà pel nou late-
ral de l’autopista C-31 a Badalo-
na. La calçada es troba al costat
muntanya de l’autopista, entre l’a-
vinguda del President Lluís Com-
panys i el carrer de Coll i Pujol. El
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya va lliurar l’obra ahir a l’A-
juntament de Badalona, un cop
finalitzada la construcció.

El consistori s’està encarre-
gant d’enllestir els darrers treballs

de semaforització per a l’obertu-
ra al trànsit d’aquest nou tram
que servirà per millorar la viali-
tat urbana de la ciutat.

El pressupost dels treballs ha
estat de 3,8 milions d’euros per
crear aquesta calçada, la qual és
unidireccional, amb dos o tres ca-
rrils de circulació (en funció del
tram) i limitada per voreres de
tres metres d’amplada.

D’altra banda, s’han instal·lat
diversos elements d’urbanització
com arbrat, reg, enllumenat, se-

màfors o senyalització vertical i
horitzontal.

Una de les actuacions relle-
vants que es van dur a terme en
aquesta obra va ser la interven-
ció arqueològica prèvia a les
obres, amb la localització de la
ciutat romana de Baetulomés en-
llà de la C-31, així com importants
troballes com escultures i mosaics
de gran valor arqueològic que es
van dipositar al Museu de Bada-
lona. També es van desviar més
de quaranta serveis afectats.

Téllez durant el judici el gener d’aquest any. Foto: Marc Bleda/ACN

Demà obre el lateral de la C-31

Medi Ambient | Com canviarà la ciutat el canvi climàtic?
Avui es presenta a l’Espai Betúlia els resultats del projecte europeu BINGO,

centrat en l’avaluació dels impactes derivats del canvi climàtic a la ciutat. S’ex-
posaran les mesures d’adaptació al canvi climàtic plantejades pel municipi.



9 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 13 de juny del 2019



| 10

línianord.cat Badalona13 de juny del 2019

Un nou espai donarà consells
per estalviar electricitat

ASSESSORAMENT4Informar i
donar les eines necessàries als
ciutadans per optimitzar el con-
sum i reduir el cost de la factu-
ra d’electricitat. Aquest és l’ob-
jectiu del nou punt d’assessora-
ment energètic que el consisto-
ri ha posat en marxa al Centre
Cívic Torre Mena de Llefià.

La iniciativa s’emmarca en el
Pla per a l’Energia Sostenible de
la ciutat i forma part dels com-
promisos per reduir les emis-
sions de diòxid de carboni i llui-
tar contra el canvi climàtic i la
pobresa energètica adquirits per
la ciutat.

CANVI D’HÀBITS
L’equip d’assessors, que donarà
servei als veïns i veïnes d’Arti-
gues, Sant Roc, La Pau, La Salut,
el Remei i Llefià, s’encarregaran

de revisar les factures elèctriques
per tal d’ajudar als ciutadans a
controlar que tinguin contrac-
tada la tarifa o la potència que
més s’adequa a les seves neces-
sitats, canviant-la en el cas que
fos necessari.

També ajudaran a tramitar el
bo social si compleixen amb les
condicions per demanar-lo i do-
naran consells i recomanacions
per reduir i optimitzar el con-
sum, sigui canviant els hàbits o
adquirint bones pràctiques a
l’hora de consumir electricitat.

De moment, la campanya,
que s’emmarca en el projecte
#femBDNeficient, que està pen-
sat per a tota la ciutadania, as-
sociacions, comunitats de pro-
pietaris i petit comerç, ja ha as-
sessorat a més de 1.160 persones
i ha tramitat 320 bons socials.

MEDI AMBIENT4En la majoria
de ciutats del país, la xarxa de re-
collida d’aigua pluvial i les cla-
vegueres comparteixen les ca-
nonades. Aquesta aigua s’envia
a les depuradores, on és tracta-
da per netejar-la abans de re-
tornar-la al cicle, sigui en rius o
en mars.

Aquest sistema acostuma a
funcionar sense problemes, ja
que amb climes secs com el me-
diterrani, les canonades tenen la
capacitat d’engolir tota l’aigua,
neta o bruta, que reben. Però
quan hi ha episodis de pluja in-
tensa, aquestes infraestructu-
res poden veure superada la
seva capacitat d’engolir aigua. Si
això passa, un dels perills és
que l’aigua bruta acabi anant a
parar al medi sense ser tractada,
és a dir, que les deixalles acabin
en rius o mars sense passar per
la depuradora.

Per evitar-ho, a finals de
2015 es va impulsar un projecte
europeu per controlar, en temps
real, les xarxes de clavegueres ur-
banes i les depuradores a partir
de dades hidràuliques i de qua-
litat de l’aigua.

ESTUDI LOCAL
Una de les infraestructures es-
collides per formar part de la in-

vestigació Life Effidrain ha es-
tat el dipòsit de retenció L’Es-
trella, gestionat per Aigües de
Barcelona.

El dipòsit té una capacitat de
30 milions de litres d’aigua i va
ser construït perquè, en episodis
de pluja intensa, rebi l’aigua
bruta i així eviti inundacions i el
col·lapse d’altres infraestructu-
res. A més, d’aquesta manera es
pot anar portant l’aigua bruta
cap a la depuradora de manera
controlada, evitant que acabi al
mar de manera incontrolada i
contamini l’entorn.

Aquesta prova pilot, liderada
per Cetaqua, ha aconseguit re-
duir en un 6% les aigües conta-
minades abocades directament
al mar en episodis de pluja in-
tensa a la ciutat.

Això demostra que les me-
todologies aplicades en aquest
projecte, que ha durat tres
anys i mig, tenen un gran po-
tencial a l’hora de gestionar i
planificar infraestructures i
xarxes de clavegueram i de re-
collida d’aigües pluvials i per-
met millorar la regulació am-
biental de la Unió Europea.

L’equip que ha liderat el projecte explicant les conclusions. Foto: Cetaqua

El dipòsit de L’Estrella acull una
prova per reduir la contaminació
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Les portades són
un tret distintiu
de la capçalera:
el disseny és una

aposta consolidada

La secció d’Opinió
és un aparador
amb microseccions
que generen debat
entre els lectors

Lína Nordcombina
la informació local
amb la cultura i 
l’oci, amb seccions
com Viu en Línia

Especial Línia Nord 300
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La veudel BarcelonèsNord
» Línia Nord revalida el seu lideratge a Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià, Montgat i Tiana 

COMUNICACIÓ4Línia Nord edita avui el
seu número 300 consolidat com l’únic set-
manari del Barcelonès Nord. Liderant la
difusió amb 11.158 exemplars setmanals
auditats per OJD-PGD, la capçalera fun-
dada l’any 2010 revalida la seva presència
territorial i es confirma com la publicació
de referència a la zona.

Coincidint amb aquesta efemèride, el
Grup Comunicació 21, editor de la capça-
lera, ha volgut destacar que Línia Nord és
una eina de cohesió territorial. “Demo-
cratitza l’espai mediàtic perquè arriba
també als barris i no només als nuclis in-
formats del centre dels municipis”, afirma.

En aquesta línia,  l’editora detalla que
“Línia Nord aposta clarament pel format
paper”, si bé “sense descuidar les xarxes”.

“La fórmula, i alhora el repte, és combi-
nar el periodisme en majúscules amb la
difusió i fer una publicació definida i di-
mensionada”, afegeixen des de l’empre-
sa editora. 

El Grup Comunicació 21 argumenta
que “calen editors i empreses editores da-
rrere dels periòdics”. “Amb totes les man-
cances d’aquest model, aquesta continua
sent l’única fórmula possible i sostenible
en el temps”, sosté.

“La responsabilitat que ens autoexigim
per estar a l’altura de les circumstàncies ens
esperona per continuar sent fidels al nos-
tre ideari ètic, fent-lo compatible amb les
servituds que implica ser també una em-
presa”, conclou l’editora, que reivindica el
fet de tocar de peus a terra i ser realista.

Especial Línia Nord 300

Diuen que de la imprudència i de la in-
consciència no pot sortir-ne res de bo.
Però fa deu anys, Línia Nord va néi-
xer precisament d’això. No hi ha cap
raonament lògic ni científic que pugui
explicar la decisió personal de fundar
una publicació. Només es pot enten-
dre des de l’estómac. Aquell que ens
porta a fer coses irracionals però me-
ravelloses. Coses necessàries, que
contribueixen a fer que una societat
avanci i sigui millor. El peatge és car,
però ve edulcorat pel caramel d’un
projecte que neix romàntic i que aca-
ba sent realista. Dels núvols a terra, i
si et descuides, al subsol. I torna a re-
muntar. Qui treballa al gremi sap de
què parlo. Tota una temeritat, vaja.

Per això, poder editar i imprimir
el número 300 del setmanari Línia
Nord no és poca cosa. I més quan ho
podem fer des d’una posició de lide-
ratge i rellevància. Som l’única pu-
blicació que cobreix tot el Barcelonès
Nord i l’únic setmanari amb control
de difusió OJD-PGD. El cost perso-
nal ha estat molt alt. Però la suor in-
vertida per transformar la quimera en
un simple sacerdoci al servei d’un
projecte editorial ambiciós dona
fruits. Molt de treball, sempre, per
mantenir la capçalera viva i fer-la
créixer, atrinxerat al timó davant
l’ona i la tempesta recurrent. I feliç de
fer-ho. Com a fundador, editor i pro-

pietari de Línia Nord vull agrair la
confiança dels lectors (còmplices fi-
dels) i dels anunciants, als quals els
hauríem de fer un monument per se-
guir apostant per la premsa de pro-
ximitat en català, un somni que en el
cas d’aquesta publicació ja és una re-
alitat plenament consolidada.

Lamento haver hagut de cohabi-
tar durant aquests últims deu anys
amb uns governs municipals que no
creuen en el valor de la proximitat en
paper. Concretament, en el cas de Ba-
dalona hem viscut des de la descara-
da censura en la inversió publicitària
de l’etapa Albiol fins a l’absència ab-
soluta que totes les publicacions pa-
tim amb Pastor, passant per l’equa-
nimitat però humil inversió que vam
tenir durant el govern de Sabater. Es-
perem que el nou govern local que
sortirà d’aquest dissabte 15 de juny
tingui més sensibilitat pels mitjans de
proximitat (per tots i sense excloure
cap publicació) i faci una aposta cla-
ra i contundent pel periodisme que es
fa als barris: el més important perquè
és el més proper al ciutadà.

I ara què? Ara a seguir. Una mica
més madurs, menys romàntics, més
forts i menys incrèduls. Vivim un mo-
ment social i polític apassionant. Som
part d’una col·lectivitat que vol obrir-
se pas cap al futur. I Línia Nord, mo-
destament, també ho vol explicar.

10 anys després
Per David Centol i Lozano, editor del Grup Comunicació 21

300
edicions d’exemplars

notícies articles d’opinió

4milions

8.792 1.132
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Rosa Funtané
ERC Montgat
El fet que existeixi un diari subcomarcal com és el
Línia Nord facilita que es pugui informar tota la gent
del territori que el diari cobreix. Des de l’Ajuntament
volem felicitar-vos per aquesta tasca que feu, que per-
met que tots els veïns puguin estar informats. En-
coratgem el Línia Nord i totes les persones que en
formeu part a seguir en la mateixa línia per poder
publicar moltes edicions més. Per últim, només que-
da felicitar-vos i desitjar-nos per molts anys!

Un èxit compartit
Álex Pastor
PSC Badalona
Estimats amics i amigues de Línia Nord, moltes fe-
licitats pel vostre número 300. Per arribar a aques-
ta xifra estic segur que tot el vostre equip hi ha de-
dicat anys de molts esforços, però que també hau-
reu rebut moltes satisfaccions ben merescudes. Vull
destacar la importància de la premsa local, com la
vostra, una publicació que és propera a la ciutada-
nia i que tracta temes que interessen als nostres veïns
i veïnes. Seguiu així! Per 300 Línia Nordmés!

Dolors Sabater
Guanyem-ERC Badalona
Felicitem Línia Nord pels seus 300 números, es-
pecialment tots els treballadors i treballadores que
ho heu fet possible. Us heu consolidat com un mit-
jà de referència. Us animem a seguir treballant i trac-
tant temes propers a la ciutadania, perquè la in-
formació feta amb rigor no només serveix per ex-
plicar allò què passa a prop de casa, sinó que és un
element bàsic per a la cohesió social i per fer valdre
el Barcelonès Nord com espai geogràfic de referència.

Joan Callau
PSC Sant Adrià
En un món globalitzat els mitjans de comunicació de
proximitat es fan ressò del nostre entorn immediat,
són l’aparador d’activitats quotidianes que en els mit-
jans generalistes mai no veurien la llum, cohesionen
els territoris i mostren la diversitat i pluralitat de cada
comunitat. Línia Nord ja fa 300 números amb
aquesta tasca i per això vull felicitar tot l’equip. En-
horabona pel treball, per la dedicació, per la il·lusió
que hi poseu i per donar servei als ciutadans.

Dimas Gragera
Ciutadans Santa Coloma
Els mitjans locals són, sens dubte, la baula infor-
mativa més propera per al ciutadà i per això la la-
bor professional que realitzen els integrants dels mit-
jans locals és summament important per als lectors
que busquen proximitat en les pàgines dels diaris.
Per això volem felicitar tot l'equip de Línia Nordper
aconseguir les 300 edicions i us animem a continuar
treballant amb la mateixa honestedat, rigor i pro-
fessionalitat que ho heu fet durant aquest temps.

Xavier García Albiol
PP Badalona
Vull felicitar tots els professionals que cada setmana
fan el Línia Nord just en aquesta edició en la qual
el setmanari arriba als 300 números. La política mu-
nicipal no s’entendria sense la premsa de proximitat,
que acosta a tots els veïns el dia a dia de l’Ajunta-
ment, de les associacions, clubs, entitats i, en defi-
nitiva, de tot el que passa a la ciutat.  I fer-ho sem-
pre amb professionalitat i respecte és el millor exer-
cici periodístic que avui dia es pot fer. Molta força!

Aïda Llauradó
Badalona En Comú Podem
És una molt bona notícia poder llegir la vostra pu-
blicació número 300! El periodisme de proximitat
és un indicador de qualitat democràtica, i té un gran
mèrit que hàgiu arribat fins aquí, com a premsa gra-
tuïta i propera a la ciutadania. Badalona En Comú
Podem us felicitem i us donem les gràcies per seguir
a Badalona. Esperem que també en el futur el pe-
riodisme de proximitat, de qualitat, la feina ben feta
i la imparcialitat guiïn el vostre camí, l'esforç s'ho val.

Rubèn Arenas
ERC Sant Adrià
Per a nosaltres el periodisme de proximitat és una
eina molt important. Ens explica aquelles notícies
que ens afecten directament, que impacten en la
nostra quotidianitat. Per exemple, a Sant Adrià te-
nim una gran necessitat de reivindicar la nostra
identitat, i reforçar el periodisme local ens dona
aquesta possibilitat de conèixer millor el que ens és
més proper per així poder sentir-nos més arrelats
i sentir la ciutat més nostra.

Isaac Salvatierra
Junts per Tiana
Enhorabona, companys i companyes del Línia
Nord, per aquest número 300. No són moments fà-
cils per als projectes periodístics, i per això encara
té més valor haver arribat a aquesta fita. El perio-
disme local, com la professió en general, està en cons-
tant transformació. Com els pobles o ciutats, en
aquest moment històric efervescent i apassionant.
No deixeu de fer de guardians. Una premsa forta,
independent, és clau per millorar el món on vivim. 

» Líders polítics del Barcelonès Nord feliciten la capçalera per assolir les 300 edicions

Línia Nord ha ofert a l’alcaldessa de 
Santa Coloma, Núria Parlon (PSC), aparèixer
en aquest espai, però no ha obtingut resposta.

La capçalera agraeix les felicitacions 
rebudes per part de la resta de líders 

polítics del Barcelonès Nord.
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Número 250 · 22 de març del 2018 Número 255 · 3 de maig del 2018 Número 259 · 7 de juny del 2018

Número 274 · 25 d’octubre del 2018 Número 281 · 10 de gener del 2019 Número 283 · 24 de gener del 2019

Número 286 · 14 de febrer del 2019 Número 295 · 9 de maig del 2019 Número 297 · 23 de maig del 2019



línianord.cat 13 de juny del 2019

| 16

Santa Coloma

SUCCESSOS4Un home de 37
anys va morir la matinada de
dilluns a Santa Coloma de Gra-
menet després de precipitar-se
al buit des del balcó del seu do-
micili mentre fugia d’un in-
cendi.

Els fets van tenir lloc al barri
de Les Oliveres. Els Bombers
van rebre un avís poc després de
la una de la matinada, en el
qual se’ls indicava que un habi-
tatge del número 105 de la ca-
rretera Font de l’Alzina estava
cremant.

Les flames van calcinar to-
talment una habitació i el pas-
sadís de l’immoble, ubicat a l’en-
tresol tercera del bloc. Pel que fa
a la víctima, després de la cai-
guda va ser traslladada en estat
crític a l’Hospital Germans Trias
i Pujol (Can Ruti) de Badalona,
on va morir més tard.

En l’extinció van treballar qua-
tre dotacions dels Bombers, que
van donar l’incendi per controlat

cap a dos quarts de dues de la ma-
tinada. També s’hi van desplaçar
dues ambulàncies del Sistema
d’Emergències Mèdiques i tres pa-
trulles dels Mossos d’Esquadra.

Les causes de l’incendi encara
estan sota investigació dels Mos-
sos, però els veïns ja han pogut tor-
nar a les seves llars. Un habitant

del bloc de pisos va dir a l’ACNque
els familiars de la víctima sí que
van poder sortir del pis. L’home
s’hi hauria quedat atrapat pel foc,
sense poder sortir.

L’Ajuntament va mostrar les
seves condolences a la família de
la víctima i va posar a la seva dis-
posició els serveis municipals.

L’incendi va calcinar sencer el pis on vivia la víctima. Foto: Norma Vidal/ACN

Mor un home mentre escapava
d’un incendi a casa seva

» La víctima va caure al buit quan intentava escapar del foc al seu pis
» Els Mossos d’Esquadra encara investiguen les causes del sinistre

L’Assemblea Groga alerta 
de pèrdua d’Aules d’Acollida
EDUCACIÓ4L’Assemblea Gro-
ga de Santa Coloma de Grame-
net alerta que el Departament
d’Educació pretén tancar algu-
nes de les Aules d’Acollida que
funcionen actualment a escoles
i instituts públics de la ciutat per
al pròxim curs escolar.

Aquest fet suposaria una pèr-
dua de docents destinats a donar
suport als alumnes nouvinguts.
Des de l’assemblea asseguren que
aquests recursos són clau per afa-
vorir la integració dels nens i ne-
nes estrangers a la ciutat.

Fonts d’Educació, però, as-
senyalen que l’únic que s’ha fet
és “una primera assignació de
dotacions” a partir de “les dades

que es disposen a data de maig”.
Això vol dir que és “un procés
que encara no està tancat” i per
tant es poden incrementar les
dotacions al llarg del curs.

Des de l’assemblea critiquen
que aquesta manera de gestionar
les Aules d’Acollida no té en
compte que “durant el curs hi ha
alumnes que marxen i altres
que venen”, un fenomen que
especialment a Santa Coloma té
molta incidència i fa que sigui
molt difícil preveure les neces-
sitats de l’alumnat.

L’entitat demana que es des-
tinin més recursos a afavorir la
integració dels alumnes, ja que
estan sota mínims.

HABITATGE4L’entitat Ningú
Sense Llar Gramenet alerta que
han detectat aquests darrers
dies un repunt de persones dor-
mint al carrer al municipi. Tot i
que no tenen dades oficials, el se-
guiment que ha fet la plataforma
els ha permès identificar fins a 25
persones sense sostre. Al darrer
recompte oficial, que es va fer al
desembre, es van comptabilitzar
unes vint persones.

Des de l’entitat avisen que
aquest repunt es pot deure al bon

temps dels darrers dies, però
també a altres factors com l’e-
mergència habitacional que es
viu a la ciutat. 

La suma de desnonaments,
ocupacions, la precarietat dels
recursos assistencials i el fet que
Santa Coloma no té cap alberg ni
cap mena de dispositiu de pri-
mera atenció (com pisos d’acolli-
da) per a les persones en risc de
perdre la llar fa que a la ciutat cada
cop hi hagi més persones que es
veuen abocades a dormir al carrer.

SOPAR SOLIDARI
Per crear consciència sobre aques-
ta situació i apropar a la ciutada-
nia la feina que es fa des de l’en-
titat, Ningú Sense Llar organitza
demà un sopar solidari al carrer
València. Serà una trobada ober-
ta a tothom, amb una petita col·la-
boració econòmica per a la pla-
taforma, en la qual parlaran els
voluntaris que treballen sobre el
terreny a la ciutat. A més, també
es presentarà el projecte per fer un
cens de persones sense llar. 

Aula d’acollida de l’escola Salvat Papasseit. Foto: CEIP Salvat Papasseit

Més gent dormint al carrer

Cultura | El Rock Fest escalfa motors i presenta horaris
El festival de rock i heavy metal de Santa Coloma ja ha fet públics els horaris de
les bandes que tocaran del 4 al 7 de juliol a Can Zam. La jornada més llarga serà
la de diumenge, que començarà a les 12.00 h i acabarà més enllà de les 02.00 h. 
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SOCIETAT4L’espai socioeduca-
tiu Fem Família es consolida a La
Mina en el seu segon any de fun-
cionament. Aquest servei del
Consorci del barri de la Mina, que
aquest curs ha estat gestionat
pel Casal dels Infants, funciona
com un espai de referència en l’o-
rientació i el suport a les famílies
amb fills de 0 a 6 anys al barri.

En total, en el projecte hi par-
ticipen 25 famílies i 44 infants,
tant del barri de la Mina com de
la resta de Sant Adrià i fins i tot
de Barcelona i Badalona. Des del
Casal dels Infants assenyalen
que l’objectiu d’aquesta iniciati-
va és “potenciar l’autonomia de
les famílies i la seva participació
en la comunitat, així com oferir-
los recursos per a la cura i l’e-
ducació dels seus infants que els
ajudin a fer front a possibles si-
tuacions de vulnerabilitat”.

Sara Domínguez, educadora
de Fem Família, explica que el
que busquen és “garantir un es-

pai de confiança perquè les fa-
mílies comparteixin experièn-
cies, dubtes i angoixes que viuen
mentre els nens i nenes creixen”.

L’espai està pensat per als pa-
res i mares, però també per a al-
tres referents dels infants que s’hi
vulguin involucrar. El servei
funciona de dilluns a divendres

a la seu del Casal dels Infants al
barri de la Mina.

Més enllà de les activitats
per compartir vivències del pro-
cés de criança, el Fem Família
també dedica estones al joc, a les
sessions informatives, a la salut
i a la cultura, aprofitant tots els
recursos que té el barri.

Mares i pares reben orientació a Fem Família. Foto: Casal dels Infants

Part dels residus recollits a la platja de Sant Adrià. Foto: Twitter (@JugatecaLitoral)

Fem Família es consolida 
a La Mina en el seu segon any
» El projecte és un espai d’orientació per a les famílies amb fills
» Hi participen 44 infants de Sant Adrià, Badalona i Barcelona

Callau s’enfronta a un ple
d’investidura sense sorpreses
POLÍTICA4No hi haurà sorpre-
ses al ple d’investidura de dis-
sabte. El PSC de l’alcalde Joan
Callau revalidarà l’alcaldia, tot i
tenir tres regidors menys que la
majoria absoluta. Els principals
partits de l’oposició, ERC i Ciu-
tadans (Cs), han explicat a Línia
Nordque renuncien a qualsevol
possibilitat de formar un go-
vern alternatiu i assumeixen
que els socialistes tornaran a
governar en solitari.

El candidat dels republicans,
Rubèn Arenas, ha mantingut una
ronda de contacte amb els co-
muns, Movem Sant Adrià i MES,

però ha assenyalat que han sigut
converses “més aviat per coordi-
nar-se que per buscar pactes”.

El candidat de Cs, Pedro Sán-
chez, ha deixat clar que “el PSC té
una minoria bastant àmplia” per
governar. “No tenim cap grup afí
amb el qual pactar”, ha apuntat
Sánchez, que també ha descartat
arribar a qualsevol mena d’acord
amb el PSC per entrar al govern.

L’única alternativa possible
passaria per una suma de Cs i ERC
amb els comuns o amb MES i Mo-
vem, una possibilitat que ambdues
formacions descarten completa-
ment de cara a dissabte.

MEDI AMBIENT4Més de cinc li-
tres de burilles i uns 200 quilos
de residus es van recollir diu-
menge passat a la platja de Sant
Adrià, en el marc del Dia Inter-
nacional dels Oceans.

Prop de 60 voluntaris de di-
verses entitats, entre elles el
moviment ciutadà No Más Co-
lillas en el Suelo i la Federació
Catalana d’Activitats Subaquà-
tiques, es van reunir per fer una
neteja del fons marí i de la plat-
ja adrianenca.

La jornada comptava amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Adrià en el marc de la
campanya Millor sense plàstic.

La jornada va començar amb
una immersió de submarinistes
per extreure la màxima quantitat
de residus del fons marí. Després
es va fer una neteja coordinada de
la platja i els espigons. L’Ajunta-
ment va repartir material de re-
collida als participants.

Un cop finalitzada la neteja,
va tenir lloc una activitat de di-

vulgació ambiental dinamitza-
da pel biòleg marí Eugeni Ca-
nals, de l’entitat Be Ocean (que
també participava en la inicia-
tiva), i es va oferir un aperitiu a
tots els voluntaris.

Paral·lelament es va dur a
terme l’activitat familiar de la Ju-
gatecambiental de la platja del
Litoral, que aquest cap de set-
mana es va centrar en la pro-
blemàtica dels residus a les plat-
ges amb un taller de Microplàs-
tics per a nens i nenes.

Joan Callau serà, previsiblement, reelegit alcalde. Foto: PSC

Ple de plàstic i burilles

Successos | 11 detinguts en una batuda contra l’heroïna
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir onze persones en un dispositiu policial

que va començar a primera hora a Barcelona, però en el qual també es van realit-
zar entrades a Sant Adrià i altres municipis. El cas es troba sota secret de sumari.
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Montgat | Tiana

L’acord d’investidura a Tiana
no arribarà fins a última hora
POLÍTICA4El candidat de Junts
per Tiana (Junts), Isaac Salva-
tierra, té totes les cartes per ser
investit alcalde aquest dissabte.
L’agrupació d’electors, que va
guanyar les municipals del 26-M
amb 5 regidors, ja s’ha reunit
amb tota la resta de partits del
poble, però fonts properes a les
negociacions assenyalen que no
hi haurà res tancat fins a l’últim
moment.

Junts es troba ara mateix en
una segona ronda de contactes
i des de la formació asseguren
que han posat sobre la taula

com a condició per arribar a
acords el fet d’impulsar “una
nova manera de governar”.

ERC, que va quedar segona
amb quatre regidors (i, per tant,
és la força que podria assegurar
una governabilitat més estable),
decideix avui en assemblea el
que farà al Ple d’investidura.
Des de Junts per Catalunya
(JxCat) ja han ofert pública-
ment a Junts la possibilitat de
formar un govern de coalició. 

El PSC s’ha reunit dues vega-
des amb Junts, però tot apunta
que no formarà part del govern.

POLÍTICA4Queden només dos
dies per al ple on s’ha d’investir
el pròxim alcalde o alcaldessa de
Montgat i encara no hi ha res
tancat. L’actual alcaldessa i can-
didata d’ERC (partit que va
guanyar el 26-M), Rosa Funta-
né, ha evitat fer declaracions
sobre les converses amb la res-
ta de partits, però ha assenyalat
que encara no hi ha cap acord.

Els republicans, tot i guanyar
les eleccions municipals, es van
quedar a quatre regidors de la
majoria absoluta que permetria
la reelecció de Funtané. 

Des del PSC, que és segona
força amb tres regidors, també
s’han negat a fer declaracions
sobre els possibles acords d’in-
vestidura. Qui ha estat més clar és
el candidat de Junts per Montgat
(JxM), Francesc García, que ha
assegurat a Línia Nord que han
parlat amb totes les forces políti-
ques del poble aquests dies i que
“hi ha bon diàleg amb tothom”.

Tot i això, García deixar clar
que “no hi ha majories clares” i,
per tant, no descarten ni entrar al

govern municipal ni quedar-se fi-
nalment a l’oposició. “No sabem
què passarà dissabte”, assenyala
el cap de llista de JxM.

Des de Som de Montgat
(SdM) també volen ser prudents
i manifesten que encara no hi ha
res oficial. Això sí, fonts prope-
res al partit asseguren que totes
les formacions s’han reunit per
buscar acords. SdM va celebrar
ahir una assemblea per tractar

els temes que van sorgir en les
reunions amb la resta de for-
macions.

Ciutadans té poques possibi-
litats d’entrar en un futur govern.
El regidor de Montgat Guanya,
en canvi, podria ser clau a l’ho-
ra de formar un govern d’esque-
rres, però des de la formació
han deixat clar que de moment
no estan dins de cap negociació
formal per a un pacte de govern.

La manca de majories podria obligar a repetir un govern de coalició. Foto: Arxiu

Les converses per a la investidura de Salvatierra segueixen. Foto: Junts per Tiana

La incertesa envolta la
formació de govern a Montgat

Medi Ambient | Papallones per a la biodiversitat
El Parc del Tramvia de Montgat i Tiana serà un dels vuit espais beneficiats pel
projecte que impulsa l’AMB per millorar la biodiversitat de parcs i platges. La

iniciativa es posarà en marxa aquest 2019 a partir de l’estudi de les papallones.  
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Les Tucans sabien que havien de
patir si volien guanyar la lliga,
però d’aquestes dues premises
només es va complir la del pati-
ment. L’equip va perdre els dos
partits que es van disputar a la
pista del Tres Cantos durant els
dos dies del cap de setmana pas-
sat per coronar-se subcampió de
la Liga Elite.

Les adrianenques defensa-
ven l’1-0 aconseguit fa més d’un
mes (el passat 11 de maig) a la Pau
i sabien que en tenien prou amb
un empat en el segon partit, però
el matx no va sortir com els con-
venia. De fet, dissabte passat les
de Ramon Marty es van trobar
amb una força imparable al da-
vant que va guanyar per 5-0. Les
Tucans van resistir contra les
Kamikazes, però el tercer gol

que l’equip va encaixar quan no-
més faltava mig minut per al
descans va acabar de dinamitar la
moral del conjunt lila.

Així, el títol es jugaria en un
nou enfrontament l’endemà al
mateix escenari, el Polideportivo
Laura Oter. Gairebé va ser més
important recuperar-se psicolò-
gicament de la golejada que no
pas físicament.

Les Tucans resistirien molt
més que en el primer partit a la
Comunitat de Madrid, però de
nou es van trobar amb un gol en
contra a les acaballes de la pri-
mera part. Les madrilenyes
marcarien el tercer gol quan
faltava poc més d’un minut per
al final, tot i que l’últim gol de
la temporada va portar la sig-
natura d’Aina Pascual.

La temporada de l’equip ha estat excel·lent. Foto: HLT

Les Tucans perden a Tres
Cantos i són subcampiones
» L’equip havia guanyat per la mínima en el partit d’anada 
però no va poder superar les campiones de la fase regular

La classificació per a
les semifinals de la
Copa Catalunya va
ser el magnífic punt

final a una nova temporada in-
oblidable per al Seagull. Les ga-
vines es planten a la penúltima
fase de la competició, que ja es ju-
garà després de les vacances
d’estiu, gràcies al seu triomf per
4-1 contra el Sant Pere Pescador
diumenge passat al Municipal.

Nuria Garrote va marcar el
primer gol de la tarda al minut 5,

però la reacció de les visitants va
ser gairebé immediata i aconse-
guien restablir l’empat en la ju-
gada següent. El segon temps va
tenir un nom propi per al conjunt
de Jordi Ferrón: Irina Uribe. La
‘7’ badalonina va marcar un hat-
trick en poc més de mitja hora
per segellar el bitllet per a una se-
mifinal en la qual l’equip es veu-
rà les cares contra un Primera: el
Barça o l’Espanyol.

El partit també va servir per
acomiadar Mar Torras, que ha

format part del club durant les
darreres 14 temporades.

PRIMERA B DEFINIDA
Per altra banda, la nit de dimecres
passat la Federació Espanyola va
anunciar els equips integrants del
grup nord de la Primera B. El
Seagull jugarà contra l’Atlético B,
el Madrid CFF, el Pozuelo, l’Ath-
letic B, l’Osasuna, l’Eibar, l’Alavés,
el Barça B, l’AEM, el Parquesol,
l’Atlántida, el Racing , el Lugo,
l’Oviedo i el Zaragoza CFF.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Bon final d’un curs inoblidable

Futbol | Robert Simón serà a la cloenda de la base del CFB 
Ha passat per tots els equips de la base i, per tant, és un exemple on emmirallar-se per als
més joves. Per això, Robert Simón serà un dels convidats en l’acte de cloenda dels equips
de la base del CF Badalona. Avui es farà la reunió on s’explicarà tota la seva organització.

Belmonte, gran reclam del
Trofeu Ciutat de Barcelona

NATACIÓ4Mireia Belmonte serà
una de les grans estrelles de la
quarantena edició del Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelo-
na de natació, una prova que se
celebrarà durant els dos dies
d’aquest cap de setmana a les ins-
tal·lacions del Club Natació Sant
Andreu, a Barcelona.

Si no hi ha canvis d’última
hora, la badalonina participarà
en sis proves en aquesta compe-
tició (entre elles, els 400 o els
15000 metres lliures o els 200
papallona, distància en la qual

defensa el rècord que va acon-
seguir fa dos anys).

El Ciutat de Barcelona ha
aconseguit, amb els anys, con-
vertir-se en una prova de primer
nivell, i en aquest 2019 també hi
seran Katinka Hosszú, Adam
Peaty, Yuliya Efimova o Jessica
Vall, entre altres. 

El TICB serà una de les últi-
mes grans cites de preparació de
cara a la gran cita de l’estiu, el
Campionat del Món que es dis-
putarà a Gwuangju (Corea del
Sud) entre el 12 i el 28 de juliol.

Belmonte ultima la seva posada a punt per al Mundial. Foto: Speedo
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Talent jove i for-
jat a Santa Colo-
ma; el projecte
2019-20 de l’In-
dustrias Santa

Coloma continua definint-se i,
abans-d’ahir, l’entitat va anunciar
la tercera arribada per al primer
equip de cara al curs que ve. Es
tracta de l’ala Khalid Bouzid Sti-
tou, de 21 anys, que ja ha signat
un contracte per a tres cursos.

“Vaig créixer veient etapes
glorioses de l’Industrias. Sempre
he estat un fan i debutar a Pri-
mera Divisió de la mà del club de
la meva ciutat és un somni que te-
nia, la meva família ho sap i per
això ha estat una gran notícia”, va
explicar Stitou als mitjans del
club després que es confirmés el
seu fitxatge. El futbolista va mar-
car 17 gols en 24 partits en la da-
rrera temporada.

El jugador de Santa Coloma
arriba a l’Industrias procedent del
Barça B. El club repeteix una

fórmula que va començar l’estiu
passat, amb les arribades de Mi-
quel Feixas, Uri Santos i Albert
Cardona (amb els qui havia coin-
cidit al filial barcelonista). De
fet, el porter i el capità David Ál-
varez ja han donat la benvingu-
da al nou jugador de l’Industrias
amb missatges als seus respectius
perfils de Twitter.

ADEU A DEL MORAL
Però ahir, l’endemà de l’arribada
d’Stitou, es va conèixer una altra
baixa de la primera plantilla, la de
Pablo del Moral. El jugador ma-
drileny deixa el club després de
quatre temporades (la darrera,
marcada per una greu lesió) i es
va acomiadar del club i de l’afició
amb una carta oberta.

El jugador ja ha signat el seu contracte amb el club. Foto: ISC

Khalid Stitou, més talent jove
per a l’Industrias Santa Coloma

Theresa Ekhelar reforça el joc
interior de l’Snatt’s Sant Adrià

L’Snatt’s Sant Adrià
torna a mirar cap a la
lliga universitària
nord-americana per

captar talent. Abans-d’ahir, el
club va anunciar la incorporació
de la pivot americana, amb pas-
saport nigerià, Theresa Ekhe-
lar, que juntament amb Minata
Keita seran els dos prinicipals re-
ferents del joc interior del con-
junt de César Aneas. Mariam
Coulibaly es va comprometre el
mes passat amb Landerneau
Bretagne Basket.

Ekhelar, que frega els dos
metres d’altura (1,98) arriba al
conjunt adrianenc després d’ha-
ver acabar de cursar els seus es-
tudis a la West Virginia Univer-

sity. La pivot se suma a les altres
peces de la plantilla que inten-
taran retornar l’equip a la Liga
Dia: Helena López, Mireia Vila,
Bojana Kovacevic, Berta Dal-
mau i Minata Keita.

La secretaria tècnica del club
continua treballant per acabar de
dibuixar la plantilla que Aneas di-
rigirà el curs que ve.

CALENDARI DE L’LF2
Per altra banda, el club ja sap
quan començarà la Lliga Feme-
nina 2: serà el 5 d’octubre. Els 28
equips de la categoria estaran di-
vidits en dos grups de 14. Els qua-
tre millors de cadascun dels dos
grups disputaran la Fase Final
per les dues places d’ascens.

Un torneig de Brazilian Jiu
Jitsu a la platja de Badalona
ARTS MARCIALS4Un esport ac-
tractiu en un escenari únic. En-
tre les 10 del matí i les cinc de la
tarda de demà passat, la platja
del Coco de Badalona serà l’es-
cenari d’una nova edició del No-
giland, l’únic campionat de Bra-
zilian Jiu Jitsu amb categories
infantils i sèniors de Catalunya.
Enguany, per primera vegada, la
competició abandona els pave-
llons i se celebra a l’aire lliure. Els
organitzadors expliquen que
amb aquest canvi volen “apropar
aquest esport al màxim nombre
de persones”.

La setena edició de Nogi-
land (impulsat per Santiago
Poncelas i Óscar Magro) espera

reunir uns 350 competidors,
cosa que suposaria establir un
nou rècord, superant els 315
que van demostrar les seves ha-
bilitats l’any passat. Hi haurà
modalitats de lluita amb qui-
mono i sense quimono.

TÈCNICA PER SOBRE DE FORÇA
El Brazilian Jiu Jitsu és l’evolu-
ció brasilera d’aquesta discipli-
na d’arts marcials d’origen ja-
ponès que literalment significa
art suau. Aquest esport posa la
tècnica per davant de la força,
amb el propòsit que una perso-
na de constitució dèbil pugui
vèncer (o defensar-se) de l’atac
d’una altra que tingui més força.

» El jugador colomenc arriba procedent del filial del FC Barcelona
» Pablo del Moral abandona l’entitat després de quatre temporades

La Penya torna a Europa:
jugarà l’Eurocup 2019-20

El Consell d’Administra-
ció del Divina Seguros
Joventut va decidir, du-
rant la tarda de dijous

passat, que el primer equip tor-
narà a jugar competicions euro-
pees la temporada que ve. L’en-
titat tenia sobre la taula la pos-
sibilitat que la Penya jugués l’Eu-
rocup o la Champions League
(una competició que ja va dis-
putar el curs 2017-18), tot i que
finalment el Consell va decantar-
se per inscriure l’equip en la pri-
mera d’aquestes dues, perquè
considera que “”suposa un gran

pas perquè el projecte esportiu
verd-i-negre segueixi creixent”. 

El Joventut ja va guanyar
aquesta competició la tempora-
da 2007-08, quan encara es co-
neixia com ULEB Cup (la final va
ser a Torí contra l’Akasvayu Gi-
rona i els verd-i-negres, entrenats
per Aíto García Reneses van
guanyar per un clar 54-79).

La fase de grups d’aquesta
competició començarà el mes
d’octubre i s’allargarà fins a l’a-
bril de l’any que ve. El vigent
campió és l’Alba de Berlín, que va
derrotar el València Basket.

Foto: Nogiland
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Llibres Música Pelis i sèries

La cantant Mariah Carey va actuar dilluns 10 de
juny al Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona,
oferint el seu primer espectacle a la capital catala-
na. Amb un “Hola Barcelona, estic molt feliç de ser
aquí per primera vegada”, Carey va començar un

show que va tenir tot el que la fa ser una de les
grans dives de la música. Elegància, luxe i una po-
sada en escena molt cuidada van ser els elements
estrella de la vetllada, que va esdevenir màgica
amb la veu de l’artista. Caution -el darrer disc de
la cantant- va ser el principal motiu de la visita de

Carey, però també hi va haver lloc per als seus
grans èxits. Hero, Emotions o Touch my body van

sonar en uns Jardins de Pedralbes completament
preparats per a una nit de gala amb les balades i
el pop sentimental de Carey. En definitiva, una

mostra ideal de per què és una de les artistes fe-
menines amb més vendes de la història.    

M A R I A H  C A R E YQUI ÉS?
Ser una de les dives del pop més famoses

Va triomfar en la dècada dels noranta i continua cantant

Famosos

Ha actuat per primer cop a Barcelona
En un concert del Festival Jardins de Pedralbes

Sorpresa i emoció entre el públic
Diuen que Carey sona millor que mai i que està en forma

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

‘No todo vale. La mirada de un jurista a
las entrañas del procés’ és el llibre de
l’ex lletrat major del Parlament, Antoni
Bayona, sobre el procés independentis-
ta. Bayona fa una mirada crítica, des de
la perspectiva d’un jurista, a l’estratègia
unilateral del Govern català però tam-
bé a l’enrocament del govern espanyol
i al paper del Tribunal Constitucional.

No t’ho perdis

No todo vale
Antoni Bayona

El grup del Vallès ha publicat fa poques
setmanes el seu segon disc, ‘La inèrcia
del Big Bang’, on segueix amb l’aposta
pel pop electrònic amb reminiscències
dels anys vuitanta. La banda, creada
per Esteve Puig i Jesús Martínez, ha in-
corporat alguna guitarra en el seu se-
gon treball, que essencialment es ca-
racteritza pel seu so electrònic.

Minova
La inèrcia del Big Bang

Torna el millor disseny 
Entre el 12 i el 20 de juny se celebra una nova edició de la

Barcelona Design Week, el festival del disseny que organitza
el Foment de les Arts i el Disseny (FAD) i el BCD Barcelona

Centre de Disseny. Al llarg dels nou dies que dura el festival
es faran més d’un centenar d’activitats, com ara conferèn-
cies, exposicions, tallers, portes obertes, projeccions, festes i
altres esdeveniments sobre disseny, creativitat i innovació.
En aquesta edició la temàtica gira al voltant de les transi-

cions, del recorregut de l’economia lineal cap a l’economia
circular per avançar cap a una societat més justa i formada. 

Tres dones força resignades amb
la seva rutina munten un negoci de
cup-cakes. Però la cosa no acaba de
rutllar i decideixen buscar alternatives
per no perdre diners i no fracassar. Així
és com la rerebotiga es converteix en
un local de massatges íntims amb final
feliç per a dones.

Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Oh, Mami!
Oriol Vila

|Warhammer Vermintide
Arriba al mercat la segona part d’aquest exitós títol. El joc ofereix

la possibilitat de fer les lluites, contra 15 enemics, en primera persona.

Sophie Turner, una de les actrius del
moment (és Sansa Stark a la sèrie Joc
de trons) torna a convertir-se en Jean
Grey, Fénix Oscura, la mutant que tem
els seus poders. En una missió de res-
cat, la jove està a punt de morir, però la
rescata una força còsmica que s’apo-
dera d’ella. Els X-Men, doncs, hauran
de lluitar perquè torni a ser qui era.

X-Men Fénix Oscura
Simon Kinberg
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TOTA LA SETMANA
Tot el dia La setmana passada es va inaugurar

l’exposició de pintura xinesa contemporània
de l’artista Wei Xiaorong. Entrada gratuïta. /
Sala Josep Xuclés.

13 I 14 DE JUNY
19:00 Avui i demà se celebraran dos concerts

de fi de curs de Musicaula. Aquesta tarda serà
el torn dels més menuts, mentre que demà
actuaran els joves i els adults. / Auditori Can
Roig i Torres.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Continua oberta al públic l’exposició

Tierra verde, emmarcada en el cicle Diaris de
viatges. un toc personal i únic. La mostra ex-
plica el tràfic de Maragdes a Colòmbia. / Cen-
tre cívic del Riu.

AVUI 13 DE JUNY
17:00 Aquesta tarda s’instal·larà una unitat mò-

bil del Banc de Sang i Teixits (en el marc de
la campanya del 2019) que recollirà donacions
dels veïns de la ciutat i de tothom qui vulgui
fer-ho. / Plaça de la Vila.

14, 15 I 16 DE JUNY
Tarda L’Escola de Futbol Trajana ha preparat una

nova edició del seu torneig de futbol de ca-
tegories de formació que tindrà equips com
la Monta, el Sant Andreu o el Sant Gabriel. /
Instal·lacions municipals de futbol.

DISSABTE 15 DE JUNY
18:00 En el marc del programa de lleure Esti-

us metropolitans, demà passat s’organitzarà
l’activitat Cetacis metropolitans, una gimca-
na per a nens i nenes majors de 5 anys. Ac-
tivitat gratuïta. / Platja.

DILLUNS 17 DE JUNY
18:00 Noemí Caballer s’encarregarà de la nar-

ració Contes que mosseguen, pensada per a
famílies que tinguin infants d’edats majors
de 4 anys. / Biblioteca Tirant lo Blanc.

14, 15 I 16 DE JUNY
Tot el dia Durant el cap de setmana se celebrarà

una nova edició del Tast Tiana, que inclourà
l’11a Mostra Gastronòmica i del Vi. / Plaça de
la Vila i jardins de Lola Anglada.

Diumenge a la tarda es farà un es-
pectacle musical de play-back per re-
captar fons per investigar el càncer de
mama. / Sala Pau Casals.

Tot a punt per a una tarda
solidària de ‘play-backs’

Diumenge 16 de juny a les 18:00

Aquesta tarda continuen en marxa les
activitats emmarcades en la comme-
moració del Dia Internacional de les Do-
nes per la Pau i el Desarmament. / Cen-
tre Cultural Can Sisteré.

Se celebra el Dia de les Dones
per la Pau i el Desarmament

Avui 13 de juny a les 18:00

Entre demà passat i dijous de la set-
mana que ve, la ciutat tornarà a gau-
dir amb una programació intensa du-
rant sis dies per celebrar el Corpus. /
Diferents punts de Badalona.

La ciutat es prepara 
per gaudir amb el Corpus

Del 15 al 20 de juny

A partir d’avui i fins a diumenge se ce-
lebrarà, de forma intensa, la Festa Ma-
jor Petita de Sant Antoni. / Diferents
carrers i places de la vila.

La vila viu quatre dies
intensos de Festa Major

Fins al 16 de juny

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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