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Dissabte, l’ambient que es va
trobar quan va sortir a la
plaça de la Vila contrastava

amb el de fa quatre anys. Poca
gent, certa fredor... Creu que el seu
projecte i lideratge il·lusionen?
El que vam veure a la plaça de la
Vila fa quatre anys va ser una con-
frontació entre una part dels
veïns i veïnes i una altra. I crec
que el que vam veure aquest dis-
sabte passat és un exemple que
la confrontació s’ha acabat, alme-
nys respecte d’una alcaldia com
la que jo represento. Al final, nos-
altres el que volem és acabar
amb aquesta crispació i comen-
çar a parlar entre tots, perquè les
diferències ideològiques no han
d’estar per sobre de l’interès ge-
neral, que no és altre que la ciu-
tat de Badalona.

Arribar a l’alcaldia sent la tercera
llista més votada i sense nego-
ciar amb cap grup municipal és
bo per a la salut democràtica de
la ciutat?
Salut democràtica és arribar a un
ple municipal on hi hagi més de
14 regidors, que són els que mar-
quen la majoria absoluta, apos-
tant per un candidat en concret.
A més, la salut democràtica es
demostra no només els dies pre-
vis a la investidura, sinó també
els següents. El compromís que
vaig adquirir va ser el de parlar
amb les forces que han donat su-
port a la meva investidura a par-
tir d’aquesta setmana. I és el
primer que hem fet. Dilluns ens
vam reunir amb la Badalona Va-
lenta, els comuns i Junts per Ca-
talunya.

Com va anar?
La veritat és que molt bé. Del que
vam parlar, sobretot, va ser d’eixos
programàtics i de qüestions en les
quals jo crec que tenim moltes
coses en comú. Començant per la
modernització de l’administració i
seguint pels serveis socials, l’emer-
gència habitacional, la neteja, el
manteniment... Són qüestions que

ens preocupen a tots i, al final, els
veïns i veïnes, votin el que votin, hi
estan d’acord. 

I van parlar de com governaran?
Que Guanyem i ERC entrin al go-
vern és una opció que està sobre
la taula o no?
A dia d’avui nosaltres no ho hem
posat sobre la taula, però evident-
ment respectem la posició de cada
formació. Els pròxims dies cadascú
marcarà la seva posició. Es parlarà
de tot. Però nosaltres ja hem de-
mostrat durant aquest últim any
que som un govern dialogant i
capaç de pactar amb qualsevol. La
meva preocupació no és tant la
d’un govern de sis, vuit, nou... sinó
un ple de catorze regidors. 

Dolors Sabater va dir ahir a la
ràdio municipal que la possibili-
tat d’alternar-se l’alcaldia vostè i
ella està sobre la taula.
Nosaltres estem disposats a es-
coltar tothom, i Sabater té la seva
posició. És normal que tothom
plantegi la seva, però nosaltres
tenim la nostra. Ho podem con-
templar tot, però, repeteixo, nos-
altres tenim la nostra posició.
Després de la campanya que
hem fet, ara seria contradictori fa-
cilitar l’alcaldia a Sabater. Això és
evident, no?

En política, d’evidències poques.
[Somriu]. La posició del PSC és
buscar la governabilitat d’aquesta
ciutat. Nosaltres apostem...

... per vostè quatre anys d’al-
calde.
Evidentment. Però al final no
serem només nosaltres els que ho
decidirem. Si hi hagués una ingo-
vernabilitat, a ningú se li escapa
que no hi podria haver una moció
de censura, perquè haurien de
sumar Sabater i Albiol, però tam-
poc podríem permetre que es
bloquegés la institució. 

Des de Badalona en Comú segu-
eixen insistint en un govern
ampli d’esquerres precisament
per evitar aquest bloqueig.
Sí. I nosaltres escoltarem tothom.
Però hem dit el que hem dit i som
conseqüents amb la nostra credi-
bilitat.

Realment es veu governant qua-
tre anys en les condicions que ho
ha fet durant els últims mesos?
En minoria i geometria variable?
Bé, fa un any tothom ens deia que
amb quatre regidors no seríem ca-
paços de tirar endavant les políti-
ques d’aquesta ciutat i crec que
hem demostrat que sí, que podem
aprovar tots els punts dels ordres
del dia i un pressupost sense cap
vot en contra. I això no és perquè
siguem millors que els altres, sinó
perquè tenim la capacitat de dia-
logar i de trobar l’encaix. I així ho
seguirem fent.

Quines són les mesures que creu
que s’han de prioritzar en aquest
inici de mandat?
Algunes de les qüestions que cità-
vem fa un moment. Tenim un pro-
blema molt gran amb el tema de
l’habitatge. Ens hem de posar les
piles per construir pisos públics,
adquirir-ne a través de la Mesa d’E-
mergència Social i de la Sareb, com
ja estem fent, i donar resposta a l’e-
mergència social que tenim. Per
altra banda, hi ha el tema de la ne-
teja. Ha de ser una prioritat. S’ha
d’ampliar el servei amb recollides
extraordinàries, amb noves ma-
quinàries, amb més recursos hu-
mans... I crec que el manteniment
i la seguretat també són cabdals.
En aquests temes és on hem d’a-
conseguir posar-nos tots d’acord
per tirar-los endavant.

Per aconseguir-ho, no hauria
estat més convenient arribar a un
acord amb la candidatura d’es-
querres més votada i formar un
govern ampli i fort?
En política, com en la vida, has de
ser coherent amb la teva posició.
Sempre. Sobretot perquè crec sin-
cerament que la solució per supe-
rar la crispació, la confrontació i els
blocs érem nosaltres. En aquest
sentit, simplement hem sigut con-

seqüents amb la nostra paraula. És
l’única manera que tens perquè la
gent acabi confiant en tu.

El va sorprendre que finalment
Sabater retirés la seva candida-
tura i el votés a vostè?
Sí, no els enganyaré. Perquè ella
mateixa ho ha dit: no hi ha cap
pacte. Jo em vaig assabentar que
em donaria suport pràcticament
com vostès, just abans del ple.

Albiol va insistir durant tota la
setmana prèvia, arran de l’entre-
vista que li va fer Línia Nord, que
hi havia un “compromís” entre
vostès de respectar la llista més
votada.
Crec que he demostrat durant l’úl-
tim any que això no és veritat.
Sempre he dit que no hi havia cap
pacte amb el PP i s’ha vist clara-
ment que és així. I ara sembla que
és a l’inrevés. Albiol diu que tinc un
pacte amb les forces independen-
tistes. Jo no tinc cap pacte ni amb
uns ni amb els altres. A dia d’avui
no tenim cap pacte amb ningú.

I, malgrat això, va aconseguir
que l’investissin. De fet, no és la
primera vegada que aconsegu-
eix reunir bona part dels vots del
Ple. Tem, però, que a partir d’ara
la resta de partits li posin més
condicions per arribar a acords?
D’això va la democràcia, de dialogar
i de pactar. Badalona no pot funcio-
nar amb una política de blocs. És un
error que Albiol s’autodescarti per
arribar a acords. Jo només li de-
mano que escolti els veïns i veïnes

que el van votar i veurà que hi ha
qüestions, com la neteja o el man-
teniment que comentàvem abans,
que segur que els beneficien. Par-
lem de l’interès general de Bada-
lona, no d’interessos partidistes.

I creu que ho farà?
Algú es pot negar a construir una
escola bressol a Montigalà? O a
obrir un lateral i repensar una au-
topista que trenca la ciutat? Jo
penso que no i, per tant, no crec
que Albiol estigui quatre anys vo-
tant en contra de tot, perquè els
seus propis votants també surten
beneficiats d’aquestes polítiques.

Com s’explica que Albiol segu-
eixi tenint un suport tan ampli a
la ciutat?
Albiol ha picat molta pedra. Fa 30
anys que es dedica a la política
municipal i va aprendre’n molt de
Maite Arqué. Va adoptar una ma-
nera de fer política que havíem
practicat molt des del PSC i que
celebro que l’estem recuperant: la
proximitat amb els veïns i veïnes.
Però tornant a Albiol, com que viu
de la polèmica té molta presència
mediàtica, cosa que li dona un
grau de coneixement elevat. A
més, aglutina tota la dreta. Recor-
dem que Ciutadans s’ha quedat
en dos mil vots.

I els milers de votants que van
triar Albiol, què farà amb ells?
Ara venen mesos complicats. El
que cal fer és cosir la ciutat. I per
aconseguir-ho cal parlar amb tot-
hom. No he parat de repetir-ho.

“No crec que Albiol
estigui quatre anys

votant en contra de tot”
Álex Pastor / alcalde de Badalona (PSC)

Dimarts, 11 del matí. A la Casa de la Vila de Badalona, mentre Xavier García Albiol ofe-
reix una roda de premsa sobre la investidura de dissabte passat, Línia Nord es reuneix
amb Álex Pastor al seu despatx. L’alcalde admet que el va “sorprendre” la decisió final

de Dolors Sabater i es mostra conciliador. El que toca ara, diu, és “cosir” la ciutat.

Arnau Nadeu / Augusto Magaña 
BADALONA

Fotos: Eduardo Corria

“Em va sorprendre que
finalment Sabater em
donés suport, perquè
no hi ha cap pacte”

En Portada
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La lupa

Dissabte passat, 15 de juny, al pro-
grama FAQS de TV3 un periodista em
preguntava si no hauria estat millor
mantenir la meva candidatura i dei-
xar que passés l’inevitable, per pas-
siva: deixar governar la llista més vo-
tada a Badalona, la del Partit Popu-
lar (PP). Una pregunta que també ens
fan les persones que se senten dece-
budes per com ha acabat tot, malgrat
que són majoritàries les que ens do-
nen les gràcies i feliciten el gest de res-
ponsabilitat al Ple dissabte al matí. 

No, no podíem deixar que el PP es
fes amb el govern de la ciutat, per
molts motius, i en destaco dos. Pri-
mer, perquè el 61% dels votants el dia
26 de maig de 2019 van ser explíci-
tament contraris a un go-
vern del PP, i el mandat de
les urnes demanava per
clara majoria una alterna-
tiva a aquesta llista més vo-
tada; i segon, perquè el
2011 ja en vam tenir una
prova, ja vam tastar el ne-
fast resultat de les seves polítiques per
a la ciutat: les pitjors retallades eco-
nòmiques i de drets socials i polítics
viscudes mai, casos de corrupció,
malbaratament, opacitat, racisme
institucional, censura ideològica,
aïllament metropolità, bloqueig dels
grans projectes d'infraestructures i un
llarg etcètera que no deixa cap dub-
te que el PP és una mala proposta per
al conjunt de la ciutat i per als drets
bàsics de cadascuna de les persones
que en formem part.   

Crec que hi ha quatre aspectes
importants a analitzar en tot el que ha
passat: 

1) Per què la tercera força més vo-
tada, el PSC, amb 6 regidors, no va
permetre l’articulació d’una alterna-
tiva i va estar bloquejant qualsevol in-
tent de negociació amb un xantatge

impropi; per què va menystenir pro-
fundament la segona força més vo-
tada, Esquerra Republicana/Avan-
cem/MES + Guanyem Badalona en
Comú i per què estava disposat a fer
alcalde Albiol del PP durant els 4 anys
de mandat abans que no pas acceptar
2 anys de mandat d’una persona re-
presentant de l’alternativa d’esquer-
res més votada.

2) Per què a Badalona, ciutat ma-
joritàriament de gent treballadora
castigada per la crisi i amb milers de
persones víctimes directes de les fe-
rotges polítiques capitalistes que re-
presenten partits al servei de l’IBEX
35 com el Partit Popular, tenen èxit
precisament les propostes d’aquest

mateix partit blanquejat per un líder
que s’aferra a la ciutat per capgirar el
fracàs de la seva carrera política i que
fins i tot amaga les sigles per poder en-
ganyar millor.

3) Per què les formacions políti-
ques que vam iniciar la remuntada
econòmica i de drets el juny de 2015
en una il·lusionant etapa de trans-
formació i de mirada estratègica per
al present i futur de la ciutat, després
de patir una injusta i humiliant mo-
ció de censura que ho interromp tot,
perpetrada pel PSC amb el suport del
PP i de Cs el juny de 2018, som ca-
paces de fer un exercici de generosa
responsabilitat per evitar un mal ma-
jor a la ciutat. Un gest no mogut pel
ressentiment ni la venjança, un gest
poc habitual en el món del partidis-
me polític i que demostra que sí que

és possible una altra ètica política, una
altra manera de fer política. 

4) On i com queda el futur de la
ciutat? Com funcionarà l’Ajuntament
i com es tiraran endavant els projec-
tes de ciutat, el model, la planificació,
les prioritats? Quan era alcaldessa
massa vegades vaig sentir la frase “no
us farem aquest regal” per part del
PSC, quan es negava a votar a favor
d’acords que ells sabien perfecta-
ment que eren bons per a la ciutat.
Posaven el seu interès de partit, la
competència electoralista, per da-
vant dels interessos de la ciutat i la
ciutadania. Ho han tornat a fer ara,
durant el que havien de ser les ne-
gociacions. Però no ho poden segu-

ir fent eternament. Cal
dialogar, negociar i actuar.

En qualsevol cas, el go-
vern d’una ciutat ha de
treballar per tota la seva
població, sense discrimi-
nacions ni privilegis, sense
clientelisme ni exclusions.

El bé comú i el sentit de servei a la co-
munitat per damunt de tot. 

Tenim molts reptes pendents i la
ciutat no es pot permetre el desgovern
viscut aquest darrer any. Esperem la
convocatòria urgent de l’equip de
negociació per seguir explorant totes
les possibilitats per fer governable
aquesta ciutat. Les assemblees de les
organitzacions que formen part de la
Badalona Valenta, Esquerra Repu-
blicana/Avancem/MES i Guanyem
Badalona en Comú han demostrat
una gran maduresa política i tenen al
davant molta feina en aquests dies
que segueixen. 

Com a cap de llista, conjuntament
amb Oriol Lladó, em sento agraïda de
la responsabilitat demostrada i de
l’esforç de tanta gent per fer possible
una Badalona millor per a tothom. 

Vam fer un gest que demostra que 
sí que és possible una altra ètica política,

una altra manera de fer política 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Putin ha destituido a
los generales policia-

les encargados del caso
del periodista Ivan Golunov. El Krem-
lin parece decir a la ciudadania: es-
cuchamos pero no confieis dema-
siado en vuestra fuerza. Ayer hubo
523 arrestos en la protesta pacífica
por el caso.

@mrsahuquillo

Hi ha persones que
lluiten un dia, i són bo-

nes. N'hi ha d'altres que
lluiten durant un any, i són millors. N'hi
ha algunes que lluiten molts anys, i són
encara més bones. Però n'hi ha que llui-
ten tota la vida; aquestes són les im-
prescindibles. Una forta abraçada
@jcuixart.

Pues en Londres tie-
ne pinta de que se van

a marcar un ‘hold my
beer’ en toda regla y van a poner al
tontopolla del Boris Johnson a cargo
del imperio. Yo las distopías las ima-
ginaba de otra manera, la verdad. Al
final la única que se acercó en la pre-
dicción fue ‘Idiocracy’.

@Guardiaoscura@valtonyc

Días duros para Colau.
Pero lo realmente duro

debe ser irse a la cama
sabiendo que a quienes prometiste
combatir no solo no te temen si no que
han optado por darte el voto de quien
ficharon tras deportar a 10.000 perso-
nas en Francia porque eres el mal me-
nor. Eso sí que debe ser duro.

@gabrielrufian

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem-ERC

Responsabilitat

Femení Sant Adrià
Fidels a la seva tradició, les noies de l’in-
fantil A del club van oferir un gran nivell
al campionat d’Espanya... i es van pro-

clamar campiones a Marín. Les de Toni
Pallé van guanyar els set partits jugats,

amb una gran final contra l’Estudiantes.
pàgina 20

Els semàfors

IGTP
L’Hospital i l’Institut de Recerca Ger-
mans Trias i Pujol tornen a demostrar

que són un referent en la recerca mèdica.
Aquesta setmana van presentar una nova

eina per millora el tractament dels pa-
cients que pateixen un xoc cardiogènic.

pàgina 12

Ecoparc3
L’Ecoparc3, gestionat per Tersa, torna a
estar involucrat en polèmiques. Aquesta
vegada és el sindicat CGT que denuncia
que l’empresa hauria acomiadat un tre-
ballador després que demanés formació

per desenvolupar les seves tasques.
pàgina 16
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S’acaba el temps a Badalona: 
una investidura d’infart1

2 Tancar el cercle

Pastor es manté a l’alcaldia 
de Badalona gràcies als vots de Sabater

Plens d’investidura: Parlon, Callau 
i Funtané segueixen, sorpresa a Tiana

Els 43 treballadors de FIBSA 
podrien perdre la seva feina

El + llegit línianord.cat
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Safata d’entrada

Deia Charles Darwin que si la mi-
sèria dels nostres pobres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran que és el nostre pecat.
Sabem que el sou del Rei i la reina
són força dispars. Ell passa de
llarg els 200.000 euros anuals
mentre que la Letícia va passats
els 100.000, tot això sense tenir
en compte dietes i altres partides.
Fent números rodons podem dir
que l’home guanya més del doble
que la seva muller, i si en aquest
país volem igualar els sous entre
mascles i femelles aquí tenim un
problema. Tenint en compte que
el Rei pregona per arreu la de-
mocràcia consolidada espanyola,
caldrà doncs que la seva muller
guanyi el mateix que el seu marit,
en altre cas no es donarà exemple
al poble monàrquic. On és doncs
la solució per tal que la Casa Re-
ial esdevingui més “campetxana”
i apropada al poble? Potser ara el
Rei vulgui abaixar-se el sou a ni-
vell de la seva Letícia. Altres poc
monàrquics potser proposaran
que ambdós cobrin el sou mínim
professional. Vet aquí que ara te-
nim una gran discussió. Deia
Montesquieu que una injustícia
feta a una sola persona és una
amenaça per a tots. O tots mon-
ges o tots canonges.

Equitat salarial
per David Rabadà

Més instints que intel·lecte
per Amadeo Palliser

Les conclusions de la Fiscalia,
l'Advocacia de l'Estat i l'acu-
sació popular (partit d'extrema
dreta VOX) han estat demoli-
dores, com era previsible, ja
que s'ha constatat que, sus-
tentats per la prevalença de la
legislació espanyola, avalada
pel Rei en el seu discurs del 3
d'octubre (com han citat re-
petidament), els imputats han
de ser acusats dels delictes de
rebel·lió (per la violència físi-
ca/psicològica), sedició, per-
tinença a organització crimi-
nal, malversació, desobedièn-
cia, etc. I també, com a mani-
puladors, ja que, segons els
acusadors, banalitzant i me-
nyspreant la voluntat popular,
consideren il·legítims els de-
sitjos de 2,3 milions de vo-
tants, gairebé la meitat del

cens català, als quals ens veuen
com dirigits pseudodelin-
qüents, actors de violència fí-
sica i psicològica. I per tot
això han sol·licitat una sen-
tència dura i exemplar perquè
no es torni a repetir una si-
tuació com la jutjada

Atès que consideren la vio-
lència psicològica, crec que és
interessant constatar que, fent
un símil amb la segona tòpica
freudiana, l'acusació s'ha basat
en arguments primaris/ins-
tintius i racionals, però, de
cap manera, en arguments
elaborats intel·lectualment, ja
que ha faltat una visió amb
gran angular per contemplar la
totalitat de la situació. I quan
regeix el primari sona més a
una resposta instintiva que
intel·lectual. 

A les xarxes

@Ricardo_JG: Está tragando Ciudadanos lo
que le ponen delante PP y los nazis más de lo
que han ido tragando sus opinadores ‘ander-
gráun’ por las paguitas. El retrato ya es mural.

@JosepMartBlanch: Els advocats defensors
han demostrat que els presos polítics són in-
nocents dels delictes més greus. La desobe-
diència ells mateixos l'han reconeguda.

#VistPerASentència

@BenetTatxo: Com canvien les coses.
Després d’anys desprestigiant i criticant
les “elits”, ara resulta que Colau esdevé l’al-
caldessa de les “elits”.

#ColauAmbValls #Cs-PP-VOX

Les millors
perles

Un bar de Biscaia cobra 10 euros a un client per “tocar els pe-
brots”. La taverna Eguzki va sumar la xifra a l’import final del
consumidor, inclosa al tiquet com si es tractés d’un producte

més. El pagador va confirmar després que es tractava d’una broma
entre l’encarregat i ell, que mantenen una relació d’amistat.

La fi de la humanitat arribarà l’any 2050. Així s’afirma en un
estudi publicat a The Breakthrough National Center for Cli-
mate Restoration. El motiu principal, segons la publicació,

seran les altes temperatures a causa del canvi climàtic. Pandè-
mies, guerres i grans migracions remataran la vida humana.

Vox, un bar gai de Tòquio, s’ha viralitzat a les xarxes socials per
la coincidència de nom amb el partit ultradretà i ha generat
una gran multitud de reaccions i acudits al respecte. A més,

una bandera de l’arc de Sant Martí -símbol homosexual- amb la pa-
raula Vox escrita presideix el lloc.  

Un accident en una atracció de fira deixa 28 ferits. El suc-
cés va passar a San José de la Rinconada (Sevilla), i ha
provocat el precintament de tot l’espai firal. L’olla, com es

coneix l’atracció, hauria tingut un problema mecànic en ple
funcionament, provocant cops i caigudes entre el públic.

Chernobyl, la nova sèrie estrella d’HBO, genera una onada de
turistes als voltants de la central nuclear i Prípiat, la ciutat fan-
tasma que va patir els efectes del tràgic accident. Fonts d’a-

gències turístiques de la zona asseguren que hi ha hagut un aug-
ment del 30% de visitants després de l’estrena del show televisiu.
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4El Govern de la Generalitat
ha aprovat un decret llei per
contenir els preus dels lloguers
als barris o ciutats amb manca
d’habitatge assequible. 

Aquesta mesura arriba des-
prés que el Parlament instés a
prendre “mesures urgents” per “li-
mitar l’increment dels preus a zo-
nes de forta demanda acredita-
da” i altres conductes abusives,
com és augmentar significati-
vament el cost del lloguer al cap
de només tres anys de contrac-
te, un fet que contribueix a l’ex-
pulsió del veïnat.

El nou decret faculta el Ple del
Consell Municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona per declarar
la ciutat o part dels seus barris
com a àrea amb mercat d’habi-
tatge tens, que és una condició
indispensable per limitar els
preus. A la resta de municipis, la
competència per declarar-los

amb mercat d’habitatge tens
correspon a la Generalitat i s’ha
d’avaluar cada cas.

COM ES LIMITARÀ 
EL PREU DEL LLOGUER?
El cost del lloguer en zones o
ciutats on s’apliqui la contenció
de rendes només pot superar
un 10% el de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer. Per
als aspectes exclosos del siste-
ma d’indexació però que donen
més valor a l’habitatge, la nor-
ma preveu un increment addi-
cional del 5%, que haurà de
quedar degudament justificat
al contracte. Es tracta d’un su-
pòsit per a habitatges amb vis-
tes excepcionals o altres ca-
racterístiques especials com
zones comunitàries amb pisci-
nes i jardins.  

En el cas dels habitatges
nous o completament rehabili-
tats es podran llogar un 20%
per sobre de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer,
però només al llarg dels cinc
anys posteriors a la finalitza-
ció de les obres. Passat aquest
temps, el preu màxim del llo-
guer serà el mateix que per a la
resta, amb una moratòria de
tres anys, temps durant el qual

estaran exempts de la conten-
ció de rendes.

ELS HABITATGES LLOGATS, 
AL MATEIX PREU
Els pisos que ja estaven llogats
poden continuar arrendats pel
preu anterior, tant en els con-
tractes vigents com en els futurs.

En casos justificats, la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge
tens també pot excloure de la li-
mitació els habitatges amb una
superfície útil superior a 150
metres quadrats.

DRET A RECUPERAR 
ELS DINERS
Si el propietari cobra un llo-
guer que sobrepassi la conten-
ció establerta pel Govern, el llo-
gater té dret a recuperar la di-
ferència entre el límit legal i la
renda abonada, amb els inte-
ressos corresponents.

La Generalitat limita el preu 
del lloguer per aturar els abusos

» La mesura afectarà les ciutats i barris amb manca d’habitatge assequible 
» Respon a les “mesures urgents” reclamades pel Parlament davant el cost de l’habitatge

4Aquesta normativa de la Ge-
neralitat és pionera a tot l’Estat
i s’inspira en el Codi civil d’Ale-
manya, que regula la contenció
de rendes des de fa 30 anys.
També compten amb fórmules
per limitar el preu del lloguer Ità-
lia, Portugal, Àustria i Suïssa.
França és l’últim país europeu
que ha aprovat una norma, i
l’Ajuntament de París l’aplica
des de l’abril. Als Estats Units,
Oregon és el primer estat amb
mesures de contenció de rendes
des del febrer. 

ALTRES NOVES MESURES ALS
CONTRACTES DE LLOGUER
El Consell Executiu també ha
donat llum verda a la memòria
preliminar de l’avantprojecte
de llei d’arrendament de fin-
ques urbanes, impulsat pel De-
partament de Justícia de la Ge-
neralitat, que n’inicia la trami-
tació formal. L’avantprojecte
ampliarà la regulació a la resta
d’aspectes relacionats amb el
lloguer d’habitatges, com són,
per exemple: 

1. Allargament de la durada
mínima dels contractes. Esta-
blirà que la durada mínima dels
lloguers se situï en una forquilla
d’entre els 6 i els 10 anys. En el cas
del lloguer d’un immoble d’un
arrendador particular, la durada
mínima del contracte serà inferior
a la dels pisos o cases que per-
tanyin a societats dedicades al ne-
goci immobiliari.

2. Impedir l’avançament de
tres mensualitats per llogar un
pis. El Govern ho considera ex-
cessiu i reduirà el nombre de
mensualitats. 

3. Documentació de l’estat dels
pisos amb vídeos o fotos. In-
clourà l’obligatorietat de docu-
mentar l’estat dels pisos. Així, els
llogaters recuperaran les fiances
més fàcilment, sense haver d’a-
frontar reclamacions per danys
que no hagin provocat, i alhora els
propietaris també podran cons-
tatar els danys causats al seu im-
moble durant la vigència del con-
tracte i rescabalar-ne el valor.

Pionera a l’Estat, antiga a Europa

El cost només pot
superar un 10%

l’índex de referència

Barcelona podrà
decidir en quins
barris ho aplica

El preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 38% en només 5 anys. Infografia: Línia

habitatge.gencat.cat

Pàgines especials
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El PSC de Badalona ho ha tornat
a fer. Tot i que corrien rumors al
respecte (al carrer, a les xarxes, en-
tre els periodistes...), fins a l’últim
moment del ple d’investidura nin-
gú donava per fet que el socialis-
ta Álex Pastor continuaria sent l’al-
calde de la ciutat. Però ho va acon-
seguir. Guanyem i ERC finalment
li van donar suport i van impedir
que Xavier García Albiol tornés a
governar. No obstant això, ara ve
el més difícil: governar una ciutat
amb necessitats de canvis estruc-
turals urgents i on només un 20%
de la ciutadania va votar Pastor.

Dissabte passat a la plaça de
la Vila, mentre a dins del saló de
plens s’investia Pastor, una tren-
tena de persones amb pancartes
i samarretes de la Plataforma
d’Afectats per la Crisi (PAC) exi-
gia als polítics una solució per a
la greu situació de manca d’ha-
bitatge que viu la ciutat. “S’ha
acabat la pau social!”, cridaven en
direcció a l’Ajuntament.

Pastor assegura que una de
les seves prioritats aquest man-
dat és acabar amb “la confron-
tació” i arribar a consensos per ti-
rar endavant projectes de ciutat.
Una d’aquestes polítiques, com
va dir en el seu discurs d’inves-
tidura, és la modernització de
l’administració. Una mesura que,
aquesta setmana, ja s’ha vist que
és molt necessària.

AJUNTAMENT EN COL·LAPSE
Dilluns, només dos dies després de
la investidura de Pastor, la secció

de CCOO a l’Ajuntament comu-
nicava a través d’un missatge a
Twitterque una caiguda del ser-
vei informàtic de les oficines mu-
nicipals obligava a la cancel·lació
de l’atenció al públic a l’edifici El
Viver. “La situació de l’Ajunta-
ment és insostenible. Necessitem
actuacions ja!”, remarcaven.

Però això no era tot. El mateix
dia, CCOO publicava al seu Twit-
ter fotografies de l’estat d’alguns
dels establiments municipals,
com la biblioteca de Canyadó
amb lavabos espatllats i baranes
trencades, la biblioteca de Sant
Roc amb cables elèctrics pelats i
goteres, o l’edifici dels serveis so-
cials de Sant Roc amb humitats,
temperatures extremes, venti-
lació ineficient i fins i tot rates.

“Lamentablement, en l’actua-
litat la situació de l’Ajuntament de
Badalona ja no és de perillosa de-
gradació, sinó de col·lapse total”,
afirmava CCOO en un comunicat.

El govern del PSC té ara el rep-
te de fer front a aquesta “deixade-

sa” que denuncien des dels sindi-
cats. Pastor confia que la resta de
forces polítiques de la ciutat li do-
naran el suport necessari per fer-ho.

GOVERN AMPLI?
Mentrestant, continuen les con-
verses entre els partits que van in-
vestir Pastor i el PSC. Dolors Sa-
bater (Guanyem-ERC) pressiona
per repartir-se el mandat amb el
PSC i fins i tot va amenaçar, en de-
claracions a Badalona Comuni-
cació, amb la possibilitat de no
aprovar els pressupostos al govern.
Però l’alcalde ja ho va deixar clar:
l’alcaldia no es negocia.

Des de Badalona en Comú
segueixen insistint a formar un go-
vern ampli d’esquerres. La regi-
dora Rosa Trenado, però, també
va advertir que l’entrada de Guan-
yem i ERC “no serà una condició”
per formar govern amb el PSC. Tot
i això, per garantir la governabi-
litat seguiran necessitant els vots
dels de Sabater, ja que Albiol ja va
dir que no comptin amb ell.

Pastor va ser investit amb els vots dels comuns, Guanyem-ERC i JxCAT. Foto: A.M.

Els agressors van llençar pedres a les dues dones. Foto: Twitter (@tornemhi_BDN)

Pastor revalida l’alcaldia amb el
repte de renovar l’Ajuntament

» Un PSC amb 6 regidors haurà de fer canvis estructurals al consistori
» CCOO demana fer front al “col·lapse” de l’administració local

El col·lectiu LGTBI+ denuncia
una doble agressió homòfoba

SOCIETAT4Dues membres del
col·lectiu LGTBIQ+ de Badalo-
na Tornem-hi! van denunciar
diumenge passat que van ser
agredides mentre participaven
en la tradicional elaboració de
catifes a les festes del Corpus del
barri de Dalt de la Vila. 

L’entitat explica a Línia Nord
que dos joves d’uns vint anys
haurien llençat pedres d’una mida
considerable a les dues voluntà-
ries del col·lectiu que elaboraven
la catifa a favor dels drets
LGTBIQ+. Per sort, les pedres no
els van provocar ferides greus.

Des de Tornem-hi! assenya-
len que ja han presentat la de-

núncia davant els Mossos i que
també han comunicat els fets al
Departament d’Igualtat i a l’Ob-
servatori Contra l’Homofòbia.
A més, des del col·lectiu afirmen
que des del nou govern munici-
pal també els han comunicat el
seu suport i es reuniran la prò-
xima setmana per tractar el tema.

Tot i això, l’entitat vol deixar
clar que no consideren que la ciu-
tat sigui insegura per al col·lectiu
LGTBIQ+, però alerten que “s’es-
tà fent molta campanya d’odi i
això ha calat en les ments més ig-
norants”. Tornem-hi! destaca que
no faran cap pas enrere i seguiran
treballant en la mateixa línia.

L’Independent suspèn l’edició
en paper fins al setembre

COMUNICACIÓ4Amb 14 me-
sos de vida, el futur de L’Inde-
pendent de Badalona sembla
incert. El periòdic quinzenal ha
anunciat que l’edició en paper no
es publicarà de juny a agost. La
intenció és “enfortir i reimpulsar”
el projecte i tornar al setembre en
paper. El darrer número, el 34,
va sortir el 17 de maig.

L’editora també assegura
que, tot i aturar l’edició impre-
sa fins després de vacances, es
podrà seguir el mitjà al web.

L’Independent de Badalona
va néixer com a setmanari l’a-

bril de 2018 amb el suport i
l’impuls de L’Independent de
Gràcia, capçalera en la qual es
va emmirallar i de qui va adop-
tar la marca, el disseny i la
maqueta.

L’octubre de 2018, però, ja va
haver de reduir la periodicitat de
setmanal a quinzenal per “faci-
litar que la publicació es po-
gués anar consolidant progres-
sivament a la ciutat, tot garantint
la sostenibilitat del projecte”.
No sembla, però, que ho estigui
aconseguint, com a mínim en
aquests moments.

Augusto Magaña
BADALONA

Successos | Tres intoxicats per fum en un incendi en un pis
Tres persones van resultar intoxicades per inhalació de fum en l’incendi d’un pis a Llefià la

matinada de dissabte passat. Tres dotacions de Bombers i dues del SEM van evacuar els
afectats. L’incendi es va provocar per una espelma encesa damunt una tauleta.
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Famílies sense places de P3
demanen compromís polític

EDUCACIÓ4Les famílies de la
zona 6 afectades per la manca de
places públiques de P3 han con-
vocat tots els partits polítics, enti-
tats veïnals i AMPA de la ciutat
avui a la tarda a la Casa de la Vila.
L’objectiu de la trobada és signar
un compromís polític per demanar
la construcció d’una nova escola a
la zona i l’ampliació, com a mínim,
d’una línia de P3 a alguna de les
dues escoles públiques de la zona.

De moment, són 13 les famí-
lies que el curs vinent es quedarien
sense plaça de P3 a la zona 6 (que
compren els barris de Casagemes,
Canyadó i Manresà). Des del grup
de pares alerten que és una zona
que s’està ampliant molt, perquè
s’estan fent noves promocions
d’habitatges i, per tant, consideren
que la situació es podria agreujar
els pròxims cursos.

Per aquest motiu, demanen
que es faci una ampliació “es-
tructural” d’una línia de P3, pre-
feriblement a l’escola Artur Mar-
torell. Una ampliació que s’hau-
ria de mantenir els pròxims cur-
sos i que en cap cas hauria de ser
el que ells anomenen “un bolet”.

Qui té l’última paraula, però,
són els Serveis Territorials del
Departament d’Educació. Des
del grup de pares i mares afec-
tats denuncien que des de l’ad-
ministració se’ls posen moltes
excuses que, “per molt que si-
guin legals, no són humanes i
responen a una manca de pre-
visió i incompetència”.

És per això que demanen un
pacte municipal per l’educació
que pugui facilitar la feina a Edu-
cació per augmentar les places de
P3 i fer una nova escola a la zona.

HABITATGE4Hi ha altres formes
de viure. Això és el que defensen
des de l’Ateneu Cooperatiu del
Barcelonès Nord, que dimarts
passat van presentar a l’Associa-
ció de Veïns del Centre diversos
models alternatius d’habitatge
que podrien ajudar a fer front als
greus problemes d’accés a l’habi-
tatge que hi ha a la ciutat.

A la xerrada van assistir-hi
una vintena de persones inte-
ressades a buscar o conèixer
formes de tenir una llar més
enllà del lloguer o la compra. “In-
tentem identificar les necessitats
i els eixos de treball interes-
sants al territori per plantejar
models alternatius que podrien
donar resposta a les necessitats
detectades”, expliquen des de
l’Ateneu a Línia Nord.

L’activitat de dimarts, que va
comptar amb la col·laboració de
la cooperativa d’habitatge Sostre
Cívic, es va centrar en dos models
alternatius: l’habitatge en cessió
d’ús i la masoveria urbana. A
més, també es va presentar la pri-
mera cooperativa d’habitatge de
Badalona, La Lloriguera, que
agrupa vuit unitats familiars que
des de fa tres anys estan buscant
un terreny o un edifici que com-
pleixi les necessitats per tirar en-
davant el projecte.

Des de l’Ateneu afirmen que
viuen amb gran preocupació la
situació de l’accés a l’habitatge al
territori i especialment a Bada-
lona. Però, tot i això, consideren
que els models alternatius que
s’han explorat fins ara “no s’han
posat gaire a prova com per do-
nar resposta a les emergències
d’habitatge”, generades sobretot
pels desnonaments.

“Cal fer una feina pedagògica
del model cooperatiu i que la so-
cietat s’organitzi per tirar-ho en-
davant”, apunten des de l’Ate-
neu, i assenyalen que calen buscar

espais més participatius on es
puguin estudiar més alternatives.

NOUS PISOS MUNICIPALS
L’Ajuntament de Badalona,
mentrestant, segueix buscant
solucions per a les famílies en si-
tuació d’emergència social que
no tenen habitatge. Divendres
passat, el consistori va firmar
amb el BBVA la compra de dos
habitatges que es destinaran a la
pròxima mesa d’emergència ha-
bitacional. Els immobles estan al
Districte 2 i s’han adquirit per un
total de 127.377,46 euros.

Les cooperatives volen ajudar a l’accés a l’habitatge. Foto: Twitter (@AteneuBNord)

Les famílies aposten per ampliar l’oferta de l’escola Artur Martorell. Foto: Isinac

Alternatives al lloguer: 
les cooperatives d’habitatge
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Amics de la Gent Gran fa un
berenar solidari de Sant Joan
GENT GRAN4Amics de la Gent
Gran va organitzar diumenge
passat el berenar solidari per ce-
lebrar la revetlla de Sant Joan
amb les persones grans i les
persones voluntàries que for-
men part de l’entitat. L’esdeve-
niment solidari es va celebrar al
carrer Sant Miquel.

L’objectiu d’aquests berenars
solidaris (que s’organitzen del 12
al 27 de juny a vint localitats de tot

Catalunya) és acompanyar les
persones grans en aquesta festa
per tal que no s’accentuï la seva so-
ledat i aïllament.

Segons l’entitat, prop de
175.000 persones grans a Cata-
lunya senten soledat durant
aquestes dates. A més, assenya-
len que a l’estiu la soledat s’in-
tensifica perquè marxen de va-
cances les persones referents
per a la gent gran.

Estrenen documental sobre
Lesbos produït a Badalona

COMUNICACIÓ4Badalona Co-
municació ha produït, amb el su-
port i la participació de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), el documental Lesbos,
una illa que espera, el qual tin-
drà la seva preestrena avui als Ci-
nemes Girona de Barcelona.

La pel·lícula va ser dirigida
per Susana Soldado i Raül López
i planteja una reflexió sobre el
present de l’illa, sense deixar
de posar la mirada en el seu fu-
tur. El 2015, més de 500.000
persones refugiades van des-
embarcar a l’illa grega de Lesbos.

Avui en dia, milers de refu-
giats segueixen atrapats a l’illa,
esperant una resolució de la

seva petició d’asil, mentre els ha-
bitants de Lesbos fan front a una
nova realitat que posa a prova la
cohesió social i els límits de la
seva solidaritat.

Aquest projecte audiovisual
(en el qual col·laboren també la
Diputació de Barcelona i l’enti-
tat Lesvos Solidarity) tracta el dia
a dia de l’illa amb especial èm-
fasi en algunes iniciatives lo-
cals de caràcter humanitari i
mediambiental.

En el documental parlen per-
sones refugiades, habitants i po-
lítics locals de l’illa, així com
ONG com la badalonina Proac-
tiva Open Arms, que expliquen la
complexa situació que s’hi viu.

SALUT4L’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona se-
gueix sent un centre referent en
innovació en salut. Aquesta set-
mana s’ha fet públic que un tre-
ball liderat per l’hospital badalo-
ní i l’Institut de Recerca Ger-
mans Trias i Pujol (IGTP) ha
descobert una nova eina que per-
met adequar el tractament per als
pacients amb xoc cardiogènic.

El xoc cardiogènic és una
possible complicació d’un atac de
cor greu (poc habitual, però fa-
tal) i s’associa a una mortalitat
d’aproximadament la meitat dels
casos. La investigació del centre
badaloní és el primer estudi mo-
lecular de predicció de risc des-
crit per aquesta malaltia.

Aquest nou mètode, combi-
nat amb els ja existents, permet
als metges prendre decisions
més de pressa i de manera per-
sonalitzada per a cada pacient. El
coneixement, a més, ha estat
patentat i estan treballant per fa-
cilitar-ne el trasllat a tècniques
immunològiques d’ús estès per
al diagnòstic clínic.

L’objectiu de l’estudi era ob-
tenir un mètode fiable per pre-
dir quins pacients dels que han
patit xoc cardiogènic després
d’un atac de cor tenen més risc
de no sobreviure’l. Aquesta ma-

laltia és fatal si no es detecta i es
tracta ràpidament. La troballa,
llavors, és una nova eina que per-
met anticipar amb més precisió
la complicació i salvar més vides.

EQUIP DE REFERÈNCIA
L’estudi ha estat elaborat pel
grup liderat pel Dr. Antoni Ba-
yés-Genís de l’IGTP i pel Dr.
Eduard Sabidó de la Unitat de
Proteòmica del Centre de Regu-
lació Genòmica (CRG) i la Uni-
versitat Pompeu Fabra.

Els investigadors van identifi-
car quatre proteïnes (d’entre les

més de 2.600 analitzades) que
identifiquen els pacients amb xoc
cardiogènic i mal pronòstic vital.
El treball es va publicar a l’Euro-
pean Heart Journal, la primera
revista de l’àmbit cardiovascular.

“Aquest tipus de complica-
ció, detectada a temps, es pot
tractar de forma específica per res-
taurar el flux sanguini. El conei-
xement que ens proporciona
aquesta nova eina ens ajudarà a
decidir sobre quina és la millor op-
ció terapèutica en cada cas parti-
cular”, explica un dels líders de la
investigació, el Dr. Bayés-Genís.

L’equip investigador de l’Institut Germans Trias i Pujol. Foto: IGTP

Can Ruti innova en el
tractament del xoc cardiogènic
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20 de juny del 2019

Santa Coloma

POLÍTICA4 “El nostre projecte
serà continuista i conservador
basant-se en allò que és fona-
mental per a les persones treba-
lladores: conservar els seus drets”.
Són paraules de l’alcaldessa Nú-
ria Parlon després de ser investi-
da de nou dissabte passat. Amb
majoria absolutíssima de 17 dels
27 regidors del Ple, a Parlon li van
caldre només els vots dels regi-
dors del PSC per tornar a ser no-
menada alcaldessa de Santa Co-
loma, un càrrec que ocupa des de
l’any 2009.

La resta de formacions (Ciu-
tadans, En Comú Podem i ERC)
es van votar a si mateixos al ple
d’investidura, ja que no hi havia
cap alternativa al govern socia-
lista. Tot i la seva àmplia majo-
ria, l’alcaldessa va destacar que
continuarà tenint en compte l’o-
pinió i el consens, no només
amb la resta de partits, sinó es-
pecialment amb la ciutadania.

Parlon va finalitzar la seva in-

tervenció subratllant que conti-
nuarà treballant “amb els peus a
terra, però somiant amb una
Santa Coloma millor que entre
tots i totes farem possible”.

LA PRIORITAT: REDUIR L’ATUR
L’alcaldessa va assenyalar que
vol tornar a elaborar un Pla
d’Acció Municipal (PAM) jun-
tament amb la ciutadania i les
entitats del municipi. Parlon va

destacar també “la millora de l’e-
conomia i de l’atur”, amb la mi-
rada especialment posada en
les dones, com un dels eixos
principals per al govern.

També va posar en relleu els
projectes de gran transcendèn-
cia per a la ciutat que s’hauran de
desencallar aquest mandat, com
el centre de recursos per a dones
de la Ciba i la creació del centre
termal al costat de Can Zam.

Parlon arrenca un nou mandat al capdavant del govern. Foto: Ajuntament

La celebració es va fer al parc fluvial del Besòs. Foto: Twitter (@xarxavalors_sc)

Parlon promet “continuisme” 
a favor dels drets socials

» L’alcaldessa va ser investida de nou amb els seus 17 regidors
» Parlon va prometre mà estesa a la ciutadania i a la resta de partits

La ciutat commemora 
el Dia Mundial dels Refugiats

SOCIETAT4Santa Coloma va
ser l’epicentre de la commemo-
ració del Dia Mundial de les
Persones Refugiades, diumenge
passat. El parc fluvial del Besòs
va acollir una celebració orga-
nitzada pels ajuntaments de
Santa Coloma i Barcelona (les
dues són ciutats d’acollida) amb
l’objectiu de conscienciar i in-
formar sobre la situació que
viuen els refugiats i les refugia-
des a Espanya.

L’esdeveniment va comptar
amb un ampli espai de jocs fa-
miliars i infantils, una zona de

pícnic per al dinar popular i
una àrea de carpes on diverses
entitats que treballen amb per-
sones refugiades van explicar
els seus projectes.

A més, la jornada va comptar
amb l’actuació del grup de mú-
sica tradicional marroquina
Naïm, així com amb l’activitat
Joc dels filtres, organitzada per
la Xarxa de Transmissió de Va-
lors, amb l’objectiu de fer refle-
xionar sobre els falsos rumors.

L’advocat mexicà Karlos Cas-
tilla va llegir el manifest amb mo-
tiu del Dia Mundial dels Refugiats.

Les cooperatives de la ciutat
presenten els seus projectes

COMERÇ4La Xarxa d’Econo-
mia Solidària del Barcelonès
Nord i l’Ateneu Cooperatiu del
Barcelonès Nord van realitzar
dissabte passat a la plaça Olim-
po la primera edició de les Ru-
tes de l’Economia Social i Soli-
dària a Santa Coloma.

La iniciativa va consistir en una
ruta per la ciutat en la qual es van
visitar quatre projectes coopera-
tius amb la intenció de “donar a
conèixer les cooperatives de la
ciutat i fer descobrir una economia
alternativa, de qualitat i proximi-
tat”, assenyalen des de l’Ateneu.

En aquesta primera edició
van participar iniciatives com
Aberdeen, que és una coopera-
tiva que es dedica a l’acompan-
yament en l’aprenentatge d’an-
glès, o L’Obrador de Gramenet,
una fleca cooperativa especia-
litzada en l’elaboració de pans
amb farines ecològiques. 

També va participar-hi l’esca-
pe roomeducatiu CosMent, creat
per dos joves educadors que esti-
mulen l’aprenentatge basat en els
jocs, i la cerveseria artesana Cap-
foguer, que va néixer el 2008 a l’A-
teneu Popular Julia Romera.

Una exposició mostra la vida
de la gent gran LGTBI

LGTBI4L’exposició Flores de
otoño mostra la realitat ignora-
da de la gent gran LGTBI i es pot
visitar des de dimarts i fins al 12
de juliol a la Biblioteca Central de
Santa Coloma de Gramenet. 

La mostra, organitzada pel
Programa Crisálida de l’editorial
Signo, reuneix 28 fotografies de
l’artista Hanna Jarzabek i un do-
cumental audiovisual en el qual
persones majors homosexuals,
bisexuals o transsexuals compar-

teixen les seves històries i la por
que afronten quan es fan grans.

Totes les fotografies mostren
set històries amb un denomina-
dor comú: totes les protagonis-
tes s’han vist abocades a viure
una doble vida, la pública i l’ín-
tima, per por al rebuig social.

La fotògrafa va iniciar aquest
projecte el 2013 i s’ha exposat en
diverses ocasions anteriors, però
la mostra de Santa Coloma és la
més gran feta fins ara. 

Política | Detenen un antifeixista per protestar contra Vox
Dijous passat els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van detenir un anti-

feixista de Santa Coloma pels aldarulls que hi va haver a la manifestació contra
el partit d’ultradreta Vox que es va fer a Barcelona el 30 de març passat.  
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Sant Adrià

POLÍTICA4Joan Callau serà al-
calde de Sant Adrià quatre anys
més. El socialista va ser investit
dissabte passat, com a candidat
de la llista més votada el 26-M i
després que cap de les altres
candidatures aconseguís els onze
vots que marquen la majoria
absoluta.

“Crec profundament en un
model social on els drets bàsics
de les persones, sanitat, treball,
educació i habitatge, estiguin
garantits”, va afirmar Callau en
el seu discurs d’investidura.

L’alcalde repetirà al capda-
vant del govern municipal des-
prés d’haver aconseguit només
els vuit vots dels regidors del PSC
i un altre vot del regidor de Mo-
vem Sant Adrià, Gregorio Ca-
macho, qui va advertir que el seu
vistiplau a la candidatura de Ca-
llau no és “un xec en blanc”. La
regidora de MES, Isabel Mar-
cuello, no va presentar la seva
candidatura i va votar en blanc.

La resta de forces (ERC, Ciu-
tadans i Sant Adrià en Comú) es
van votar a si mateixes al ple
d’investidura, deixant clar que fa-
ran una oposició vigilant al nou
mandat dels socialistes.

“La nostra manera de fer po-
lítica no serà la de l’enfrontament
ni la de la crítica buida: suau amb
les formes, però durs amb els con-
tinguts”, va assegurar Rubèn

Arenas, regidor d’ERC, que és ara
la principal força d’oposició.

El cap de Ciutadans (Cs), Pe-
dro Sánchez, va assenyalar que es
comprometen a “realitzar una
oposició responsable, basada en el
diàleg i fugint de confrontacions
gratuïtes”. La regidora de SAeC,
Irene Aldabert, va deixar clar que
consideren que l’Ajuntament ne-
cessita un canvi de model.

Joan Callau va ser investit alcalde per un mandat més. Foto: Ajuntament

La proposta inclou una universitat i un museu a les Tres Xemeneies. Foto: Arxiu

Callau governarà quatre anys
més amb una minoria reforçada

» El candidat socialista és investit amb els vots del PSC i Movem
» ERC, Cs i comuns asseguren que faran una oposició vigilant

Proposen fer una piràmide 
de vidre a les Tres Xemeneies

URBANISME4El promotor
egipci Mohamed Aly ha propo-
sat aquesta setmana construir
una piràmide de vidre com la del
Museu Louvre de París a les
Tres Xemeneies de Sant Adrià.
L’antiga central tèrmica acolli-
ria, segons aquesta proposta,
un espai dedicat a la cultura de
pau que inclouria una “gran
universitat del Mediterrani” i un
museu. 

L’equip impulsor assenyala
que volen fer d’aquest espai “un
pont entre Europa i Àfrica” i que

els agradaria que els terrenys fos-
sin de titularitat pública, per ex-
plotar-los amb una concessió, tot
i que també asseguren que hi ha
interès d’inversors per comprar
tota la zona de l’antiga tèrmica.

Els arquitectes vinculats al
projecte asseguren que la proposta
seria compatible amb els altres
usos (residencial, econòmics, etc.)
previstos a l’esborrany del Pla
Director Urbanístic. L’equip im-
pulsor té prevista una reunió per
presentar el projecte a la Genera-
litat la setmana que ve.

CGT protesta a l’Ecoparc3 per
l’acomiadament d’un afiliat

LABORAL4La CGT de Catalun-
ya es va manifestar fa una setma-
na davant l’Ecoparc3 de Sant
Adrià com a protesta per l’aco-
miadament d’un treballador afi-
liat al seu sindicat i pel suposat “as-
setjament” a la resta de treballa-
dors de la CGT que treballen a la
planta de tractament de residus.

Des del sindicat apunten que
el motiu de l’acomiadament va ser,
suposadament, que el treballador
va “demanar ajuda de personal
amb millor formació per apagar
un incendi amb explosió”. Se-
gons la CGT, el treballador aco-

miadat hauria comunicat a l’em-
presa que no estava suficient-
ment format per dur a terme les
tasques que li assignaven i va de-
manar que se li amplies la for-
mació, que datava del 2010.

A més, des del sindicat desta-
quen que es va imposar una do-
ble sanció a “un company que fa
de Secretari del Comitè d’Em-
presa” amb “l’objectiu d’atemorir-
lo”. És per aquests motius que una
trentena de sindicalistes es van
manifestar dijous passat davant
l’Ecoparc per exigir la readmissió
del treballador acomiadat.

Les obres de la Rambleta, la
primera polèmica del mandat
MEDI AMBIENT4La remodela-
ció del passeig de la Rambleta ha
aixecat les crítiques d’entitats
com Airenet, que consideren
que es farà una tala innecessària
de bona part dels arbres que hi
ha ara mateix en aquest vial.
L’associació exigeix que s’inten-
ti salvar el nombre més gran
d’arbres possibles i que la resta
siguin trasplantats. 

Des de l’entitat remarquen
que són arbres amb més de 50

anys de vida i, per tant, la seva
funció de captura del CO2 és
molt més alta que la dels arbres
joves, sobretot en una zona amb
tanta contaminació.

L’alcalde Joan Callau va de-
fensar en un missatge a Facebook
que el projecte el va redactar
l’AMB a través de “la participació
dels veïns” i que s’intentaran man-
tenir al mateix lloc “tots els arbres
que sigui possible” i es trasplan-
taran tots els arbres que es puguin.

Política | Torra inaugurarà la nova seu de Súmate
El president de la Generalitat, Quim Torra, visitarà avui a la tarda Sant Adrià

per inaugurar la nova seu social de l’entitat independentista Súmate, al ca-
rrer Josep Royo. A l’acte també hi assistiran autoritats polítiques de la ciutat. 
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Montgat | Tiana

Funtané aposta per formar
un “govern fort” a Montgat

POLÍTICA4L’alcaldessa Rosa
Funtané va revalidar el seu càrrec
dissabte passat després d’haver es-
tat investida pel Ple de Montgat.
“Hem d’aconseguir un govern
fort”, assenyala Funtané a Línia
Nord, la qual també apunta que ja
està en converses amb la resta de
partits per tal d’arribar a un acord.

L’alcaldessa va ser investida
amb els cinc vots d’ERC com a cap
de la llista més votada, després que
cap de les altres candidatures
aconseguís la majoria absoluta
per formar un govern alternatiu.
Funtané insisteix que buscaran un

govern “sòlid i harmònic, que es-
tigui a l’altura de les expectatives
dels montgatins i montgatines”.

Tot apunta que aquest govern
haurà de ser una coalició àmplia
(com en el darrer mandat), ja que
al plenari hi ha un total de set
grups municipals i ERC hauria de
pactar com a mínim amb  dos
partits per arribar a la majoria
absoluta de nou regidors.

Funtané apunta que aquest
mandat vol incidir en la trans-
parència, la participació ciuta-
dana i les polítiques socials per
fer “un poble socialment just”.

POLÍTICA4Tot feia pensar que el
candidat de Junts per Tiana
(Junts), Isaac Salvatierra, seria in-
vestit alcalde dissabte passat.
Però finalment no va ser així.
Un pacte entre ERC i Junts per
Catalunya (JxCAT), amb els vots
del PSC, va arrabassar l’alcaldia a
l’agrupació d’electors que va guan-
yar les municipals del 26-M amb
el 28% dels vots. Finalment, Mar-
ta Martorell (ERC) serà l’alcal-
dessa en un govern en minoria
amb els dos regidors de JxCAT.

Martorell explica a Línia
Nord que en un primer mo-
ment el seu pacte preferent era
amb Junts, ja que volia formar
un govern amb majoria absolu-
ta de 9 regidors, però que tot va
canviar quan des de l’agrupació
d’electors els van informar que
preferien governar en solitari. 

A partir d’això, ERC va obrir
converses amb JxCAT per mirar
de formar govern i va ser llavors
quan des del PSC els van oferir
els vots dels seus dos regidors
per investir Martorell. El candi-
dat socialista, Albert Sales, des-

taca a Línia Nord que veien
“més predisposició a col·laborar
d’ERC que de Junts”.

ERC va aprovar en assem-
blea el pacte d’investidura dijous
passat, dos dies abans del Ple. L’al-
caldessa subratlla que governarà
amb la mà estesa a l’oposició.

JUNTS PER TIANA, DECEBUTS
Des de Junts critiquen les formes
amb les quals es va arribar al pac-
te de govern, ja que asseguren que
cap dels altres partits els va infor-
mar que estaven en converses per

buscar una alternativa de govern.
A més, des de l’agrupació d’electors
assenyalen que van decidir optar
per governar en solitari després que
el PSC els assegurés que a la in-
vestidura es votarien ells mateixos
i, per tant, això feia inviable que un
pacte els arrabassés l’alcaldia.

Sigui com sigui, des de Junts
matisen que la seva intenció no era
governar en minoria, sinó optar
per un nou model de governança
en el qual tots els partits del Ple po-
guessin participar-hi per tal de
consensuar polítiques de poble.

ERC i JxCat governaran Tiana amb sis regidors. Foto: ERC Tiana

ERC, JxCAT i PSC arrabassen
l’alcaldia a Junts per Tiana

Cultura | El Panoràmic presenta els concerts d’estiu
El Pranoràmic de Montgat va encetar diumenge passat els seus concerts d’estiu

amb l’actuació de la cantant PAVVLA. Fins al 28 de juliol passaran per aquest es-
pai artistes de la talla de Judit Neddermann, Ferran Palau, Mr. Kilombo o Delafé. 
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Vuitè campionat d’Espanya per
al Femení Sant Adrià en els dar-
rers sis anys. L’infantil A lila va
reconquerir la corona de cam-
piones després de dos anys se-
guits havent de conformar-se
amb la plata dissabte passat a
Marín (Galícia). Les jugadores de
Toni Pallé van completar una
competició perfecta, guanyant
tots els partits, des de la fase de
grups fins a la gran final, en la
qual van superar clarament el
Movistar Estudiantes (51-87).

La recepta per al triomf va ser
la mateixa en tots els enfronta-
ments: una defensa agressiva i in-
tensa, buscant la recuperació i
anotar en transicions. El 23-40
amb el qual les de Pallé van
marxar al descans ja anticipava
un triomf clar, però les joves ju-

gadores liles no van afluixar el rit-
me i només van concedir més de
15 punts en l’últim parcial (17).
Ana Guillén (16 punts i 11 rebots)
va ser escollida MVP de la final.

LA DESENA D’HURTADO
Aquesta victòria en el darrer
campionat estatal de bàsquet
base demostra el bon moment de
les categories inferiors del club,
però de forma paral·lela se se-

gueix fent feina per dissenyar el
primer equip.

En aquest sentit, dilluns pas-
sat el club anunciava la renova-
ció de la capitana, Cris Hurtado,
que s’ha passat el curs 2018-19
sense jugar per una lesió al genoll
i que complirà la seva desena
temporada vestida de lila. L’en-
titat va explicar que la jugadora
de Blanes està en la recta final de
la seva recuperació.

L’alegria de l’equip en el moment d’alçar la copa. Foto: FEB

L’Snatt’s Sant Adrià torna 
a ser el campió estatal infantil 
» Les liles recuperen la corona després de dos subcampionats

» El club anuncia la renovació de Cris Hurtado, capitana del sènior

NATACIÓ4Abans-d’ahir la Fe-
deració Espanyola de Natació
va anunciar, de forma oficial, la
llista d’integrants de la delegació
que viatjarà a Corea del Sud per
participar en el Mundial de
Gwangju que es disputarà entre
els dies 12 i 28 del mes que ve.
Mireia Belmonte serà, un cop
més, una de les grans esperances
de medalla, tot i que les proves de
natació no es posaran en marxa
fins al diumenge 21.

La badalonina va tornar a la

competició durant el cap de set-
mana passat, en el Trofeu Inter-
nacional Ciutat de Barcelona dis-
putat a les instal·lacions del CN
Sant Andreu de la capital del
país, i després de nedar les pro-
ves de  200 i 1.500 lliures i els 400
estils, va assegurar que havia
tingut bones sensacions. “He tin-
gut unes millors sensacions que
en l’Open de Primavera, a la pro-
va dels 1.500 he aconseguit la mi-
llor marca de la temporada”, va
explicar la nedadora. Aquesta

actuació en una de les seves dis-
tàncies preferides li va servir per
guanyar una medalla de plata.

La badalonina va coincidir
al Ciutat de Barcelona contra al-
gunes de les que seran les seves
rivals a Corea del Sud, la ita-
liana Delfina Pignatiello (con-
tra qui va perdre la final del
1.500) o la Katinka Hosszú.
Abans de marxar cap a Gwang-
ju, però, Belmonte seguirà en-
trenant a les instal·lacions de la
RFEN, a Sierra Nevada.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Belmonte, a punt per al Mundial

Domínguez i Cruz lluitaran
per un nou Eurobasket

BÀSQUET4Silvia Domínguez i
Anna Cruz han entrat en la llis-
ta final de 12 jugadores que el se-
leccionador espanyol femení Lu-
cas Mondelo ha donat per al
Campionat d’Europa de bàsquet
que es disputarà a Letònia i Sèr-
bia a partir de dijous de la set-
mana que ve. 

La base montgatina del Per-
fumerías Avenida és una de les ju-
gadores que aspira a guanyar el
seu tercer Eurobasket (com Lau-
ra Nicholls, Cristina Ouviña, Laia
Palau, Marta Xargay, Laura Gil i

Queralt Casas, que ja van ser
campiones els anys 2013 i 2017),
mentre que Cruz no va formar
part de la generació que va gua-
nyar a França el 2013, tot i que sí
va ser entre les seleccionades en
el campionat disputat fa dos anys
a la República Txeca.

L’equip espanyol, gran can-
didat a tornar a alçar el títol, ju-
garà el darrer torneig de prepa-
ració a partir de demà a Fuenla-
brada, mentre que l’expedició
vermella viatjarà dilluns que ve
cap a la capital letona, Riga. 

Les jugadores busquen tancar un gran curs. Foto: Twitter (@cruz__dominguez)

Futbol | Robert Simón, primera renovació del CF Badalona
El CF Badalona va anunciar, dijous passat, la renovació de Robert Simón, una de les peces clau

de la banda dreta escapulada. El jugador signa fins al juny del 2020 i, en un vídeo publicat a
Twitter, va dir que el curs que la 2019-20 serà “una gran temporada, plena de bons moments”.
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Després de la con-
firmació del des-
cens, l’Handbol
Adrianenc ha po-
sat fil a l’agull per

ser un dels candidats a recuperar
la categoria de plata de l’handbol
estatal i, en les darreres setma-
nes, ha començat a anunciar re-
novacions i fitxatges.

Així, Eloy Félez (que arriba
procedent del Bada Huesca d’A-
SOBAL) i Aleix Toro (format al
planter del Balonmano Grano-
llers) són les primeres cares no-
ves que està confirmat que juga-
ran a la Verneda la temporada
que ve, mentre que Gerard Es-
parza, Sergi Laliga, Guillem Mol-
né, Pau Martínez, Pol Rodríguez,
Àlex Guerrero, Joan Costa, Adrià
Cumplido, Gonzalo Romero, Víc-
tor i Miquel Torres, Alejandro
Rodríguez, Toni López, Pol Ca-
mats i Francesc Laliga renoven.
Ferran Cisneros, en canvi, fitxa
pel Teucro, que aquesta tempo-

rada ha estat el penúltim de l’A-
SOBAL, de manera que repetirà
competició a la Divisió de Plata.

La primera de les renova-
cions, però, va ser la de l’entre-
nador, Lorenzo Rueda, que com-
plirà la seva tercera temporada a
l’entitat i que tindrà el mateix
repte que en la seva primera: l’as-
cens de categoria.

COSTA, CAMPIÓ D’EUROPA
Però en aquests mesos, mentre
les competicions de pista estan
aturades, arriba l’hora de l’hand-
bol platja. Un dels porters del sè-
nior, Joan Costa, va aconseguir
guanyar la Copa d’Europa d’a-
questa modalitat amb el seu al-
tre equip, el Pinturas Andalucía
Balonmano Playa Sevilla.

Rueda voldrà tornar a ascendir amb l’equip. Foto: HA

L’Adrianenc renova bona part
de la seva columna vertebral

El Divina Joventut renova
Simon Birgander fins al 2022

Una de les referències
del joc interior de la Pen-
ya seguirà vestint de
verd-i-negre. Ahir al matí

el club va anunciar la renovació
del suec Simon Birgander per
tres temporades més, de mane-
ra que el dorsal ‘35’ seguirà a l’O-
límpic fins al juny del 2022. El ju-
gador complirà 22 anys el pròxim
mes de novembre.

D’aquesta manera, el club
renova la seva confiança en el pi-
vot de Kvistofta, que malgrat
ser una peça important durant la
primera part del curs, aquest
curs només ha pogut jugar 13
partits per culpa d’una lesió al
menisc del seu genoll esquerre.
Els metges van optar per un

tractament conservador per a
la seva recuperació, però l’evo-
lució del pivot escandinau no va
ser la desitjada i, finalment, no ha
pogut jugar cap partit en aquest
any. La baixa de Birgander va
portar el club a incorporar l’in-
terior argentí Marcos Delía.

Birgander va arribar a l’O-
límpic a principis de la tempo-
rada 2017-18, després d’haver ju-
gat una temporada i part d’una
altra al Clavijo de la LEB Or. El
curs passat va jugar 30 partits (10
com a titular), presentant uns nú-
meros de 17 minuts i 5,3 punts
per partit. En aquesta campan-
ya 2017-18 va ser inclòs en el mi-
llor equip de jugadors joves de la
lliga ACB.

El badaloní Requejo també
guanya el títol de Catalunya

KICKBOXING4A finals del mes
passat va ser la Xarxa Mundial de
kickboxing (en un combat que va
despatxar per la via ràpida con-
tra l’eslovac Stefan Meszaros),
però el badaloní Jordi Requejo
no es cansa de guanyar compe-
ticions. Durant el cap de setma-
na dels dies 8 i 9 d’aquest mes,
Requejo també es va coronar
campió de Catalunya en el pes de
menys de 70 quilos.

El lluitador del Team Calvet
va dominar de forma clara la
competició, que es va disputar a
Manlleu, i va sumar el seu segon
campionat català, que cal su-
mar a la victòria aconseguida en
la Xarxa Mundial.

Aquest mes, de fet, es com-
pleixen cinc anys d’ençà que Re-
quejo va començar a competir en
aquesta modalitat i el kickboxer
va voler recordar aquest aniver-
sari amb una publicació al seu
perfil de Facebook. “Qui m’hau-
ria dit que després de cinc anys
entrenant i competint, em con-
vertiria en campió mundial. Avui
fa cinc anys del meu primer
combar interclub. I tu? On et
veus d’aquí a cinc anys?” escrivia
el passat divendres 7.

El Pitbull, com és conegut de
forma popular, té un balanç com
a professional de cinc victòries
(tres d’elles per KO), una sola
derrota i dos empats.

» Lorenzo Rueda i la majoria dels jugadors seguiran vestint de lila
» L’única baixa destacada és la de Cisneros, que marxa al Teucro

Els clubs, pendents del
sorteig del calendari EBA

BÀSQUET4Les lligues LEB Or i
LEB Plata i les dues màximes ca-
tegories del bàsquet estatal fe-
mení ja tenen el calendari sorte-
jat, de manera que, al marge de
l’ACB, només hi ha una catego-
ria d’àmbit espanyol que encara
no ha definit les dates d’inici i de
final: la lliga EBA. 

Això afecta els quatre equips
de la comarca que la disputaran:
l’UBSA i el Sant Josep, que se-
gueixen a la categoria, i els dos
que han pujat després d’una
magnífica campanya a Copa Ca-
talunya, els Maristes Ademar i

l’AE Badalonès (que van arrodi-
nir el curs sent campió i sub-
campió, respectivament, del tro-
feu Flama del Canigó). 

L’únic detall que es coneix, de
moment (es va anunciar a l’As-
semblea General de la Federació
Espanyola de Bàsquet), és que
tots els equips estaran obligats a
tenir en la plantilla del seu primer
equip un mínim de vuit jugadors
de formació i, com a màxim, un
jugador extracomunitari.

Els quatre equips estan tre-
ballant als despatxos per estar
preparats per al curs 2019-20.

Foto: Buroka Estudio
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

El guanyador d’Eurovisió 2019, Duncan Laurence, ha
anunciat que actuarà el pròxim 18 de novembre a Barce-

lona. L’artista holandès cantarà a la sala Razzmatazz
amb la principal etiqueta de ser el vencedor del fa-

mós esdeveniment musical, que l’ha fet saltar a la
fama. Caldrà esperar per veure si la primera posi-

ció al concurs europeu, que va conquerir amb
la cançó Arcade, li serveix per triomfar més en-

llà. Laurence es va donar a conèixer primer a Ho-
landa gràcies al programa televisiu The Voice, que

el va catapultar com a representant dels Països
Baixos a Eurovisió. L’artista neerlandès també ha

aprofitat sovint la seva posició de popularitat per ex-
plicar que va patir assetjament escolar i com la músi-

ca li va servir de refugi durant els anys més durs del
maltractament. El nen que va començar amb un

piano i escrivint cançons des de ben petit buscarà
transmetre la seva passió al públic barceloní.   

D U N C A N  L A U R E N C E

ÉS FAMÓS PER... Haver guanyat Eurovisió 2019
Va triomfar amb la cançó ‘Arcade’

Famosos

Anunciar que actuarà a Barcelona
Tocarà a la sala Razzmatazz el pròxim 18 de novembre

Sorpresa i expectació entre els seguidors
La visita de Laurence no s’esperava entre el públic català

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

A LES XARXES...

El doctor en Dret i exsecretari d’Estat
de Cultura i d’Agenda Digital, José Ma-
ría Lassalle, alerta en el seu nou llibre
sobre el perill que la revolució digital
significa per a la democràcia. El llibre
col·loca el món liberal en el seu tram fi-
nal a causa de les dades que genera In-
ternet i dels algoritmes que discrimi-
nen i organitzen la forma de consumir.

Ciberleviatán
José María Lassalle

Després del seu debut amb ‘L’epicentre
del fangar’, la banda barcelonina i em-
pordanesa Fetus ha publicat recent-
ment el seu segon disc, ‘Terra Cuita’.  El
nou treball està format per 12 cançons
d’estil punk de garatge. El nucli dur de
la banda, Adrià Cortadellas i Telm Te-
rradas, han tornat a confiar en la pro-
ducció de Joan Colomo.

Terra Cuita
Fetus

Cinema lliure de drets
El festival Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN)

celebra la seva desena edició entre el 25 i el 29 de maig a
Barcelona, concretament al cinema Zumzeig de Sants i al

MACBA. L’edició d’enguany tindrà el cinema com a eix cen-
tral i programa pel·lícules de temàtiques diverses, com ara  la

lluita pel dret a l’habitatge, la defensa de la salut comunità-
ria, la protecció dels béns comuns, la resistència a l’augment

del turisme a les ciutats, la denúncia del racisme i la intole-
rància. El que uneix tot el contingut del BccN és que està lliu-

re de drets, fet que els organitzadors volen reivindicar.    

| Crash Team Racing
Els personatges de la popular saga Crash Bandicoot tornen a les

consoles en un títol de conducció al més purt estil Mario Kart.

Les seves obres més conegudes, com El
senyor dels anells o El hobbit, han fet
gaudir i emocionar milions de perso-
nes arreu del món, però ara toca desco-
brir la figura que les va crear. El biopic
explora els anys de formació de l'es-
criptor en la seva recerca de l'amistat,
l'amor i la inspiració artística amb els 
altres joves del seu grup d’escriptors.

Tolkien
Dome Karukoski

Dos matrimonis, dos fills i unes festes
de Nadal a Finlàndia. Tot està preparat
perquè les dues famílies passin un Na-
dal idíl·lic fins que un dels nens li expli-
ca a l’altre un secret que ho trastoca
tot. Aquesta comèdia parla sobre la
mentida, la manera d’educar i els se-
crets que s’amaguen les famílies.

Al Club Capitol de Barcelona.

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

La fitxa
QUI ÉS?
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DIMECRES 26 DE JUNY
18:00 Rosa Boixaderas conduirà l’acte de pre-

sentació del llibre Maremar, d’Elisenda Puig.
Hi haurà una tertúlia oberta a tothom. / Es-
pai Betúlia.

DEMÀ 21 DE JUNY
17:30 I hate New York és el nom de la pel·lícu-

la de Gustavo Sánchez que s’emmarca en la
programació cultural de la Primavera dels
Drets! Parla de quatre artistes i activistes trans-
gènere. / Biblioteca Singuerlín.

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 20 DE JUNY
10:00 Entre les 10 i les 12 d’aquest matí es farà

la dotzena edició de la Jornada de memòria,
pensada per pensa, juga i connecta amb la
teva memòria amb activitats i tallers. / Pla-
ça de la Vila.

DIMARTS 25 DE JUNY
Tarda Una de les darreres propostes del mes que

proposa el Polidor és una tarda de tennis tau-
la, un dels esports més dinàmics i divertits que
es poden jugar. / Centre de producció cultu-
ral i juvenil Polidor.

DEL 20 AL 24 DE JUNY
Tot el dia A partir d’avui i fins al dilluns de la

setmana que ve, el poble viu amb intensitat
la Festa Major de Sant Joan, amb tota mena
de propostes per a totes les edats. / Diferents
carrers i places de la vila.

DISSABTE 22 DE JUNY
19:00 Michèle Pendanx s’encarregarà de mo-

derar el Club du livre, que tractarà sobre la no-
vel·la La carte et le territoire, de Michel Hou-
llebecq. / Biblioteca Tirant lo Blanc.

DIUMENGE 23 DE JUNY
18:00 La revetlla de Sant Joan no pot comen-

çar sense la Flama del Canigó, que arribarà
a la vila durant la tarda d’aquest diumenge.
/ Parc de l’antic camp de futbol.

Joan Vives, professor d’història de la
música, coordina la conferència Antonio
Vivaldi: El gran retratista musical de la
Natura. / Biblioteca Tirant lo Blanc.

Una conferència sobre
la figura d’Antonio Vivaldi

Avui 20 de juny a les 18:30

Demà i divendres es faran els dos
concerts de final de curs dels alumnes
de l'Escola de Música a l'Auditori. El preu
de l’entrada serà de vuit euros. / Au-
ditori Can Roig i Torres.

Concerts de final de curs dels 
alumnes de l’Escola de Música

Avui i demà a les 19:00

Els germans Carmona, coneguts ar-
tísticament com Ketama, seran els pro-
tagonistes del concert que es farà
demà a la nit a la ciutat. / Parc del Gran
Sol.

Ketama actua demà
al parc del Gran Sol

Demà 21 de juny a les 22:00

De sobte truquen a la porta, d'Etgar Ke-
ret, serà el títol seleccionat per a la prò-
xima sessió del Club de lectura. / Bi-
blioteca Can Baratau.

‘De sobte truquen a la porta’,
protagonista al Club de lectura

Demà 21 de juny a les 19:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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