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L’endemà de la revetlla de Sant
Joan es van fer virals les imatges
dels operaris dels serveis de ne-
teja recollint els residus que om-
plien les platges de la comarca.
Plàstics, ampolles, llaunes i altres
objectes deixats pels centenars
de milers de persones que van
celebrar el solstici d’estiu co-
brien la sorra. Any rere any,
aquesta celebració tan estimada
per la població és també un pol
de contaminació molt gran per a
les platges.

En total, al litoral de l’àrea
metropolitana de Barcelona es
van recollir el 24 de juny prop de
25.000 quilos de residus i més de
364 fogueres. El dispositiu de ne-

teja va començar a les 6 del matí
i va durar pràcticament fins al
migdia, però tot i això a l’aigua
encara es podien trobar plàstics
i residus de petards. Van parti-
cipar-hi 150 operaris, 3 camions
compactadors, 9 garbelladores i
34 vehicles 4x4.

Des del servei de parcs i plat-
ges de l’AMB van ressaltar que
enguany s’han recollit més resi-
dus que l’any passat, tot i que s’ha
fet “amb més civisme a conteni-
dors i papereres”. Però el reforç
de contenidors sembla que no va
ser suficient per evitar l’acumu-
lació de residus a la platja.

QUATRE TONES EN UNA NIT
Només a Badalona es van recollir
el matí de Sant Joan aproxima-
dament quatre tones de residus de
les seves platges. Des de l’Ajun-
tament han destacat el “compor-

tament cívic” d’una part de la
ciutadania que va fer servir els
contenidors de gran capacitat
instal·lats a la platja, els quals es-
taven plens. A més, han assenya-
lat que la quantitat de residus ha
estat similar a la del 2018, però
menor que en els darrers anys.

POL DE CONTAMINACIÓ
Però la contaminació de les plat-
ges no és només un fenomen de
Sant Joan. Segons un estudi de
l’ONG ecologista World Wildlife
Funda (WWF), la franja litoral de
Barcelona és la segona amb més
abocaments de plàstics al Medi-
terrani, només per darrere de la
costa turca de Cilícia. Diària-
ment, des de les platges del terri-
tori barceloní s’aboquen al mar
uns 26,1 quilos de material plàs-
tic per quilòmetre, una pràctica
que posa en perill el litoral.

Unamarea de residus
» La revetlla de Sant Joan evidencia l’incivisme a les platges, amb tones de residus abandonats
» El litoral barceloní és el segon amb més abocaments de plàstics al mar de tot el Mediterrani

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD

La recollida de residus després de la revetlla de Sant Joan a Badalona, feina ingent. Fotos: Ajuntament de Badalona

PLATGES4No només la con-
taminació està afectant la
qualitat de les platges de l’à-
rea metropolitana de Barce-
lona. A aquest problema se li
afegeix un altre, no menys
greu: la regressió de la sorra.

L’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i el Minis-
teri per a la Transició Ecolò-
gica treballen en un pla es-
tructural per aturar aquest fe-
nomen. El projecte pivota en
dues actuacions: construir
barreres submergides o ins-
tal·lar un geotub submergit
mar endins. Totes dues pos-
sibilitats s’estan estudiant.

Es calcula que els últims
quatre anys les platges metro-
politanes han perdut el 17%
de la superfície total i un 25% de
sorra lliure. La construcció de
barreres submergides, segons
ha detallat l’AMB, serviria per
protegir el litoral de l’onatge dels
temporals i seria una mesura de
baix impacte ambiental.

En paral·lel, es treballa en
altres solucions considerades
“toves”, com la col·locació d’un
element geotèxtil de forma ci-
líndrica, no visible des de la su-
perfície, el qual s’ompliria de la
mateixa sorra del fons marí i
apaivagaria la força de l’onatge.

Un altre problema al litoral: 
la regressió de la sorra
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La ruptura Valls-Rivera
refleja un fenómeno

viejo: los intereses de la
élite barcelonesa y estatal divergen
cada vez más. Pedralbes teme al indepe,
quiere inversión estatal y sabe que Vox
quema. Pero Salamanca puede entre-
tenerse contra Iglesias, quiere centra-
lismo y ve útil a Vox.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pels que som aficio-
nats del bàsquet i ens

hem llevat als 80 i 90 a
veure els anells de Jordan, Bird o Ma-
gic Johnson com si fossin déus mito-
lògics, potser encara no ens podem
creure la transcendència esportiva del
que han fet els germans Gasol per al
bàsquet català.

@termitaelefante

Que el nuevo ayunta-
miento de PP y Ciuda-

danos ya esté relanzan-
do la pesadilla Olímpica no solo es un
ejercicio de profunda irresponsabili-
dad financiera sino que transmite
una pésima señal sobre cuáles son sus
prioridades: propaganda y pelotazo la-
drillero.

A França (on encara
viuen de la hipocresia

'Libertè, Égalité, Frater-
nitè') acaben d'instaurar pena de cinc
anys de presó per a qui publiqui esta-
dístiques de sentències judicials. Així
els intocables es protegeixen de l’a-
valuació social. Sí, amb Macron, gran
liberal.

@gebelque@juanrallo@apuente

La lupa

És evident que el que han de fer els
que tenen la responsabilitat de go-
vernar és treballar per aconseguir el
benestar de la majoria de la població.
Això és el que volen els que exerceixen
el seu dret a vot a qualsevol tipus d’e-
leccions, si bé en ocasions els càrrecs
electes s’obliden dels seus progra-
mes i de les seves promeses electorals.

Una societat amb pobresa és una
societat malalta. Per això, si es vol llui-
tar contra les desigualtats s’ha de
lluitar contra la riquesa escandalosa
d’alguns, ja que actualment és tècni-
cament evitable. Només cal voluntat
política i defensar els Drets Humans
ha de ser l’objectiu prioritari de qual-
sevol govern.

Segons les Nacions Unides, més de
100.000 persones moren
de gana cada dia al món. A
Espanya hi ha més de 8 mi-
lions de pobres i a Badalo-
na són més de 40.000 les
persones que no tenen su-
ficients recursos per aten-
dre les necessitats més bà-
siques.

La situació a Catalunya és enca-
ra més dramàtica. El 23,8% de la po-
blació es troba en risc de pobresa o
d’exclusió social, hi ha una diferèn-
cia de vida de 12 anys entre les per-
sones de rendes altes i les de rendes
baixes -o el que és el mateix, entre les
persones que viuen en barris rics i les
que viuen en barris pobres-, els des-
nonaments s’han incrementat en els
últims anys un 250%, etc. Sense ob-
lidar que les retallades en drets i ser-
veis han sigut de les més elevades, no
només a tota Espanya sinó a tota Eu-
ropa.

Es podrà al·legar que el govern del
PP és culpable i còmplice dels poders
econòmics, però a Catalunya el go-
vern, més enllà de la crítica permanent

culpant el PP de tot el que passa a casa
nostra, poca cosa ha fet per acabar
amb les desigualtats, millorar els ser-
veis públics, crear un parc d’habitat-
ge social o eliminar la pobresa.   

I continuar amb la fal·làcia que
Espanya ens roba... Això ja no s’ho
creu ningú.   

Difícilment es pot ser feliç si no es
tenen cobertes les necessitats més
elementals. I això és responsabilitat
del govern garantir-ho amb mesures
que acabin amb les desigualtats i que
apostin per la justícia i la fraternitat
entre tots els éssers humans. A Cata-
lunya i a tot arreu.

A Badalona cal actuar i solucionar
molts dels problemes enquistats si es
vol aconseguir la confiança i la credi-

bilitat necessàries cap a una admi-
nistració molt qüestionada per la in-
operància dels últims anys.

La desmotivació dels treballadors
municipals per la manca de directri-
us polítiques clares, les picabara-
lles, que mai no s’acaben, entre les
forces polítiques, el clientelisme prac-
ticat per la majoria de les forces po-
lítiques, més preocupades per col·lo-
car els seus que no per tenir un
equip força competent per solucionar
els problemes de les seves respecti-
ves competències... Són factors que
dificulten l’eficiència i l’eficàcia del
nostre Ajuntament.

És possible, com passa a tot arreu,
que hi hagi persones a l’Ajuntament
que no entenen que la seva respon-
sabilitat i obligació principal és tre-

ballar al servei de la ciutadania. Ara
bé, si el càrrec electe de qui depenen
anteposa els seus interessos parti-
distes per sobre de l’interès general és
evident que això provoca una dis-
funció que dificulta la feina del tre-
ballador, genera desconfiança i alen-
teix la presa de decisions.

Si a més, el govern, sigui del color
que sigui, no exigeix a les adminis-
tracions supralocals que s’han de po-
sar les piles i acabar, d’una vegada per
totes, amb els dèficits estructurals
de la nostra ciutat, és evident que Ba-
dalona continuarà a la cua de totes les
grans ciutats catalanes.

Ara, després d’un tens i agre debat
al saló de plens del nostre Ajuntament
durant la investidura de l’alcalde, les

forces d’esquerres han de
demostrar que hi ha més
coses que les uneixen que
no les que les separen. Tant
la lectura dels seus res-
pectius programes com els
discursos durant la cam-
panya electoral, i al mateix

plenari del consistori, ens demostren
que totes elles volen treballar per
acabar amb les desigualtats socials i
també aconseguir els equipaments
llargament reivindicats pels movi-
ments socials.

Cal acabar amb els dèficits es-
tructurals existents a Badalona i
aconseguir posar en marxa projectes
innovadors que generin ocupació i si-
tuïn Badalona en el mapa de les ciu-
tats on el benestar de les persones, de
totes les persones, és un fet, no només
un desig.

I això serà possible si totes les es-
querres entenen que el primer que
s’ha de fer és defensar els drets de la
majoria social i no alimentar la con-
frontació i la divisió dels veïns i veïnes
com fa el candidat del PP.

Una societat amb pobresa és una societat
malalta. Defensar els Drets Humans 

ha de ser l’objectiu de qualsevol govern

per Pedro Jesús Fernández

Governar per la majoria

Joventut de Badalona
El fitxatge d’Omic i les renovacions de

Birgander i Harangody deixen el joc in-
terior verd-i-negre de la temporada que
ve força determinat. El club està podent
moure’s al mercat i renovar peces im-

portants gràcies a l’estabilitat financera.
pàgina 21

Els semàfors

TMB
L’L1 del metro estarà tancada per obres,
des de Clot fins a Fondo, durant dos me-
sos. Són unes obres necessàries, però les
entitats i l’Ajuntament de Santa Coloma
demanen que es prenguin mesures per
evitar la manca de transport a la ciutat.

pàgina 14

Acció Feminista
Un grup de dones de diverses edats de
Montgat han creat l’Acció Feminista

Montgatina, un col·lectiu que té l’objec-
tiu de crear una xarxa de suport per a

les dones del poble i afavorir la formació
en temes com la sexualitat i l’activisme.

pàgina 18
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ERC trenca la coalició 
amb Guanyem Badalona

Funtané aposta per formar 
un “govern fort” a Montgat

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

Pastor: “Nosaltres no hem posat sobre la
taula que Guanyem i ERC entrin al govern”

El + llegit línianord.cat

3

4
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Safata d’entrada

És d’una gran preocupació el sis-
tema d’introducció de notes a Se-
cundària d’aquest final de curs. La
plataforma del Departament d’E-
ducació a tal efecte, Esfera, està
manifestant aquesta setmana
molts problemes. 

Per una banda, no hi ha alguns
alumnes a les llistes, per l’altra fal-
ten grups d’estudiants. El més
greu és que sovint no guarda les
notes un cop introduïdes, o pitjor
encara, es penja durant el teclejat
d’aquestes. Tot plegat allarga la
feina dels docents. Això ha fet que
alguns instituts s’estiguin plante-
jant posposar la publicació i lliu-
rament  de notes. Això passa quan
es va dir que l’avaluació per com-
petències d’aquests butlletins ha-
via de ser la gran millora per als
instituts. Cal afegir que l’anterior
plataforma, el SAGA, també pe-
cava dels mateixos problemes. 

És cert que la nova i l’antiga
plataforma per tal d’introduir no-
tes no han fallat per una manca de
recursos sinó per un disseny insu-
ficient i ple de paradoxes que estan
patint els professors de secundà-
ria. Per aquesta raó hi va haver
una queixa durant l’última mesa
sectorial, des de la qual no s’ha re-
but cap argumentació adient. Po-
dríem dir que el Departament té
pressa en fer reformes a curt ter-
mini i l’educació no se la pot mi-
llorar amb mesures immediates.
Aquesta nova manera d’introduir
notes no ha estat acordada ni pu-
blicada amb temps suficient. Els
canvis sota la política d’innova-
cions d’Educació semblen més
una alteració del sistema educatiu
que no pas una millora real en en-
senyament. Avançar cap al futur
no vol dir repetir els errors passats.

Caos a les notes
per David Rabadà

L’estat espanyol no vol negociar 
per Teresa Calveras

En primer lloc cal dir que tota ne-
gociació ha de tenir un objectiu
clar i un calendari concret. No es
negocia sobre no se sap què i a re-
molc de les decisions de nego-
ciadors que tan aviat volen re-
unir-se com no.

Negociar vol dir escoltar l’o-
pinió de l’altre, explicitar la prò-
pia i arribar a un acord que hau-
rà de recollir les opinions inicials
dels negociadors tot modificant-
les. Si no és  així, no es pot par-
lar de negociació.

L’estat espanyol no vol ne-
gociar, no accepta l’objectiu que
es planteja des de Catalunya, no
es vol moure gens de la seva si-
tuació inicial, ni es presenta quan
se li demana. D’aquesta manera
la negociació i el diàleg són sub-
stituïts per la  força que s’encar-
rega d’imposar l’opinió de l’un
per sobre de la de l’altre.

I quina és l’opció que aques-
ta situació deixa a Catalunya? És
ben fàcil, de l’independentisme
es vol rendició incondicional.

Per aquest motiu s’ha fet un
judici que no és un judici i es man-
tindrà empresonats els presos po-

lítics, per escarmentar tot el país.
Per aquest motiu s’amaga i es dis-
torsiona la realitat de Catalunya
als mitjans de comunicació esta-
tals, perquè aquesta realitat par-
la només de repressió, de justícia
post franquista, de manca de lli-
bertats, ... Com poden aquests fets
tenir lloc a l’Espanya democràti-
ca que diuen que és? Si els fets i
l’ imatge que volen mantenir no
quadren s’amaguen els fets i san-
tes pasqües.

Però no crec que a Catalunya
ningú es rendeixi. Han passat
massa coses. L’han fet massa
grossa  i s’ha desvetllat tota la cor-
rupció i el substrat franquista que
estava amagat sota les institu-
cions. Això per una banda, per
l’altra s’ha obert l’esperança de
canvi real del nostre país i l’es-
perança és un motor molt fort per
a l’acció.

A l’estat espanyol només li
quedarà el camí de la repressió
continuada, camí que no se sap
on pot acabar, que perjudicarà
tothom i que, com la història de-
mostra,  està condemnat a fra-
cassar més tard o més d’hora.

Vist al Twitter

@kj_mestre: ¿Borrell se ha reunido con el
ministro del Interior de Níger vestido
como si fuese a pescar al río o solo me lo
parece a mí? 

@JordiGriful: Més val una imatge que mil
paraules. El canvi climàtic és això: Groen-
làndia sense gel i els trineus tirats pels
gossos en mig de l’aigua... 

#CanviClimàtic

@CharlesAlegret: La dignitat, avui, té
nom propi: @josep_subirana, regidor
d’Avià, rebutjant un premi de la UE per la
inacció amb els #PresosPolítics.

#Fermesa #EsperitColonialista

Les millors
perles

Les eleccions municipals encara porten cua al poble extremeny
de Cordobilla de Lacara. De fet, la Junta Electoral Central ha ob-
ligat que es repeteixin les votacions per una irregularitat en el

recompte. Un veí va votar per error dues vegades i la mesa va retirar
un sobre de les urnes a l’atzar, fet que la JEC no ha deixat passar.

Troben un cap de llop gegant del plistocè a Sibèria. El des-
cobriment és tota una troballa històrica, ja que l’espèci-
men conserva el cervell, les dents i el pèl. Calculen que l’a-

nimal extint hauria viscut fa uns 40.000 anys. El cap mesura 40
centímetres, el doble que la mida del crani dels llops actuals.

Els cambrers de la Moncloa es mobilitzen per reclamar el cobra-
ment puntual de les seves nòmines. Són més d’una trentena de
treballadors que denuncien retards en el pagament de nòmines

per part de l’empresa concessionària, Dulcinea Nutrición. Aquests
empleats serveixen 300 àpats diaris al personal de la Moncloa.

Obren un bar a San Francisco on els clients paguen per es-
tar rodejats de rates. El Rat Bar ofereix als consumidors
una agradable vetllada entre cerveses i amics en compa-

nyia dels animals. L’obertura ha estat un èxit de públic, amb
preus de fins a 50 dòlars per entrar a l’establiment.

Neil Harbisson, considerat el primer cíborgde la història, asse-
gura que cal incorporar visió nocturna als humans per estal-
viar l’energia de l’enllumenat. Harbisson, que porta una ante-

na per transformar els colors en sons al seu cap i diversos implants
cibernètics, va explicar la seva proposta en un fòrum tecnològic.
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Badalona

SEGURETAT4La Plataforma Sin-
dical Unificada (PSU) demana al
govern municipal que es repe-
teixin les proves de selecció per als
56 nous agents de la Guàrdia Ur-
bana, ja que consideren que no es
va fer publicitat suficient del can-
vi d’hora de les proves i això va
provocar que uns 30 aspirants es
quedessin fora del procés. “El
procés de selecció s’ha fet amb
precipitació”, assegura a Línia
Nord el portaveu de la PSU, Pe-
dro López Calluela. 

Les proves físiques es van dur
a terme el 17 de juny passat al CAR
de Sant Cugat. Inicialment, el pro-
cés havia de començar a les 9 del
matí, però finalment es va avançar
una hora. Els afectats van inter-
posar al·legacions davant el Tri-
bunal Qualificador del procés se-
lectiu, el qual, però, va assenyalar
que el canvi d’hora es va fer públic
a la pàgina web de l’Ajuntament,
al Tauler d’Anuncis i a Twitter deu
dies abans de les proves.

A més, com va argumentar el
tribunal, es van donar fins a “set
minuts de cortesia” per a aquelles
persones que haguessin arribat
una mica més tard de l’hora d’inici.

El portaveu de la PSU ressal-
ta que del 15 al 17 de juny no es va
poder consultar el web municipal
per la caiguda dels servidors in-
formàtics. Però des del tribunal
van argumentar que “el mal fun-
cionament de l’Ajuntament”, per
la caiguda del web, “no ha estat la
causa de la falta d’informació”, ja
que van considerar que es va co-

municar el canvi d’hora amb “més
antelació de la requerida”. El go-
vern municipal subscriu tots els ar-
guments del tribunal.

CATORZE NOUS AGENTS
Per altra banda, divendres passat
es van incorporar a la Guàrdia Ur-
bana 13 nous agents. Un catorzè
agent s’incorporarà el pròxim 1 de
juliol. Durant aquest juliol s’ini-
ciarà el període de pràctiques dels
agents, el qual durarà un any.
Una vegada superada aquesta
fase s’integraran a la plantilla.

Lliurament de credencials per als nous agents. Foto: Ajuntament

Un sindicat critica el procés de
selecció de la Guàrdia Urbana
» Uns 30 aspirants no van poder fer les proves per als 56 nous agents
» Des del Tribunal Qualificador defensen que el procés va ser correcte

En llibertat els detinguts per
una agressió durant Sant Joan

VIOLÈNCIA DE GÈNERE4Els dos
detinguts per la presumpta agres-
sió sexual a una jove de 25 anys la
nit de Sant Joan van quedar en lli-
bertat condicional dimarts, se-
gons va avançar Badalona Co-
municació. Després de la decla-
ració de la víctima i la roda de re-
coneixement, el jutjat va consi-
derar que els detinguts no serien
“els principals autors” dels fets. La
causa, però, continua oberta.

Els fets van tenir lloc diu-
menge a la nit en un pis del ca-
rrer Calderón de la Barca, al
barri de la Salut. La noia i un dels
presumptes agressors, a qui ja
coneixia i amb qui havia man-

tingut relacions sexuals esporà-
diques amb anterioritat, van
anar al pis, on els esperava un al-
tre home, que va intentar abusar
d’ella, segons van explicar a
l’ACN fonts de l’Ajuntament.

La noia va poder demanar
ajudar per una de les finestres de
l’habitatge i la Guàrdia Urbana
va poder actuar amb rapidesa.
La víctima va ser traslladada a
l’Hospital Germans Trias i Pujol. 

Dimarts passat es va fer una
concentració a la plaça de la
Dona per donar suport a la víc-
tima i en rebuig a les agressions
masclistes, convocada per enti-
tats feministes de la ciutat.

La criminalitat baixa un 4% 
el primer trimestre de 2019

SEGURETAT4La criminalitat ha
baixat un 3,9% a Badalona en el
primer trimestre del 2019, se-
gons un informe del Ministeri de
l’Interior. El total d’infraccions
registrades en aquest període a la
ciutat ha baixat de les 3.028 de
l’any passat a les 2.909 d’en-
guany. Segons ha fet públic l’A-
juntament, el tràfic de drogues ha
baixat un 60%, els delictes greus
i menys greus de lesions un 21%,
els robatoris amb força als domi-
cilis un 20% i els furts un 10%.

En contrapartida, els indica-
dors negatius es concentren en

els dos homicidis que han tingut
lloc aquest primer trimestre i en
l’augment dels delictes relacio-
nats amb agressions sexuals o
amb la llibertat sexual.

UN SANT JOAN TRANQUIL?
Per altra banda, el regidor del PP
Xavier García Albiol ha acusat
aquesta setmana el govern d’in-
tentar ocultar “una de les revet-
lles de Sant Joan amb més actes
delictius”. El popular denuncia
que al final de la jornada es van
comptabilitzar 26 contenidors i
set cotxes cremats a la ciutat.

Un mes acampant 
i encara sense alternatives

HABITATGE4Fa gairebé un mes
que un grup de famílies que van
ser desnonades acampen da-
vant el Pavelló Olímpic de Ba-
dalona. I, de moment, no tenen
intenció de marxar de l’acam-
pada. Des de la Plataforma d’A-
fectats per la Crisi (PAC) asse-
guren que no tenen “notícies
de res ni cap alternativa” per part
de les administracions.

Avui en dia encara hi ha tres
famílies acampant, de les quals

només una és a la llista d’espe-
ra de la mesa d’emergència. Les
altres dues reben uns ingressos
que són insuficients per trobar
un pis de lloguer a la ciutat.

“Ells volen viure tranquils, ni
ocupant, ni pagant un lloguer al
qual no puguin fer front”, afirmen
des de la PAC. És per aquest mo-
tiu que seguiran amb l’acampada
fins que no hi hagi un parc públic
d’habitatge que eviti que aquestes
situacions es produeixin.

Societat |Torna l’Escola Oberta d’Estiu a Badalona Sud
Per cinquè any consecutiu, els barris de Sant Roc, El Remei i Artigues poden gaudir,
des d’aquest dimarts i fins al 19 de juliol, d’un conjunt de tallers i activitats al voltant
de l’art i la cultura popular que busquen afavorir la convivència entre infants i joves. 

Foto: Twitter (@CDRBadalona)

Dimarts es va fer una concentració en suport a la víctima. Foto: Twitter (@rotrenado)
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La decisió d’ERC de formar 
grup propi porta cua

POLÍTICA4La decisió d’ERC de
formar un grup municipal propi
al ple porta cua. Els republicans
van anunciar fa una setmana que
en lloc de formar un únic bloc amb
Guanyem Badalona en Comú
(amb qui es van presentar en co-
alició a les municipals) es dividi-
ran en dos per permetre “una
major visualització del projecte al
plenari”. L’endemà de fer-se pú-
blica aquesta decisió, el PP va
demanar la convocatòria d’una
Junta de Portaveus extraordinà-
ria i urgent per concretar “les
conseqüències administratives i
econòmiques” de la divisió de la
coalició electoral.

En un comunicat, els populars
criticaven que aquesta divisió “té
la intenció de continuar fent ser-
vir els recursos de tots els veïns en
benefici dels propis partits de for-

ma fraudulenta” i, per aquest mo-
tiu, demanen a l’Ajuntament “una
resposta contundent”.

UNA DECISIÓ SENSE PACTAR
ERC va sortir ràpidament a apa-
gar el foc que s’havia generat
arran d’aquesta decisió: els re-
publicans van insistir en el fet
que, de cara a les negociacions,
mantindran la unitat dels set re-
gidors i continuaran defensant
que Dolors Sabater és la seva
candidata. Tot això després que
Guanyem emetés un comunicat
en el qual asseguraven que no
compartien la decisió d’ERC, ja
que no va ser pactada.

Qui s’ha fregat les mans per
aquesta decisió ha estat el PSC,
que ja ho ha aprofitat per reivin-
dicar-se com a primera força d’es-
querres al ple amb sis regidors.

Torna el joc de les negociacions
a l’Ajuntament de Badalona,
aquesta vegada per definir el
cartipàs municipal durant aquest
mandat. Ahir es va celebrar la
primera reunió conjunta de tots
els grups municipals, on el go-
vern del PSC va explicar els tem-
pos i les línies a seguir en les con-
verses. Els partits que van donar
el seu suport a Pastor al ple
d’investidura (Guanyem, ERC,
Badalona en Comú i Junts per
Catalunya), però, ja van posar la
seva primera condició: volen
negociar el cartipàs en bloc i aï-
llar el PP de les converses.

“Demanem al PSC que deci-
deixi quins són els seus socis prio-
ritaris per a aquest mandat”, afir-
ma el president d’ERC Badalona,
Àlex Montornès, a Línia Nord.
D’entrada, els socialistes no posen
cap pega a fer aquesta reunió en
bloc amb els partits que van per-
metre la investidura de Pastor. Els
comuns aclareixen que participa-
ran en les converses en bloc, però
també es reuniran en privat amb
el PSC per valorar altres qüestions,
com l’entrada al govern.

La regidora socialista, Tere-
sa González, assegura que in-
tentaran començar aquesta set-
mana amb les reunions i recor-
da que a partir d’avui tenen 19
dies per arribar a un acord. Això
sí, González remarca que la vo-
luntat del PSC és “aprovar un
cartipàs on tothom es vegi re-
presentat”.

CONDICIONS I ACORDS
Segons destaquen fonts presents
a la reunió d’ahir, el PP ja va co-
mençar a pressionar per tal que es
mantingui la proporcionalitat del
Ple en els organismes autònoms.
González afirma que es treballarà
en aquesta línia, però que, tot i això,
“tots han de tenir representació”.

Per part del PSC ja han su-

bratllat que una de les seves prio-
ritats és buscar “la congelació
salarial per una equiparació”dels
regidors. Pel que fa a Guanyem,
la regidora Carme Martínez ex-
plica a Línia Nord que els so-
cialistes estarien disposats a “re-
collir” la “proposta de moder-
nització de l’administració” que
van posar sobre la taula. Un fet
que des del PSC no confirmen ni
desmenteixen.

Martínez ressalta que van veu-
re “predisposició per negociar”
per part del PSC, però alerta als so-
cialistes que s’ha de fer la reunió
en bloc com més aviat millor.
“Esperem que sigui ben aviat,
perquè si no el PSC no podrà
aprovar el cartipàs”, conclou la re-
gidora de Guanyem.

Ahir el PSC es va reunir amb tots els partits del Ple. Foto: Ajuntament

Lladó i Sabater al ple d’investidura. Foto: Twitter (@ERCBadalona)

Guanyem, ERC, comuns i JxCat
negociaran el cartipàs en bloc

Augusto Magaña
BADALONA
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Ketama i Ecos del Rocío
tanquen les Festes de Llefià

CULTURA4La banda de fla-
menc-fusió Ketama i el grup an-
dalús de cante per sevillanes
Ecos del Rocío van ser els enca-
rregats de posar el punt final a les
Festes de Llefià, com a part de la
quarta edició del Festival de Mú-
sica de Gran Sol que va tenir lloc
a l’amfiteatre del parc que porta
el mateix nom. 

El concert de Ketama, que va
tenir lloc divendres passat, va ser
un dels esdeveniments més es-
perats de les Festes de Llefià, que
van començar l’1 de juny. L’a-
grupació formada pels germans
Antonio i Juan José “El Cam-
borio” Carmona  i el seu cosí “Jo-
semi” Carmona va portar a Ba-
dalona la seva gira No estamos
locos on tour 2019, la qual és la
seva gira de reunió després de 14
anys de la seva dissolució.

MÉS DE 3.000 ASSISTENTS
Però van ser els gaditans d’Ecos
del Rocío els que van tancar amb
força les Festes de Llefià. Els an-
dalusos van reunir més de 3.400
persones a l’amfiteatre del Gran
Sol per escoltar les seves sevilla-
nes. El grup format per Miguel
González Rizo, Jesús González
Rizo, Francisco Izquierdo Gra-
nados i Juan Manuel Niño Marín
Arroyo va delectar el públic amb
els seus èxits i també amb can-
çons del seu darrer àlbum, Una
nueva vida, de 2017.

FI DE LA FESTA
Els concerts van posar fi a les
Festes de Llefià, que durant tot el
cap de setmana van reunir di-
verses activitats com danses,
sardinades, havaneres i festes
infantils obertes a tota la ciutat.

CULTURA4Els escriptors Lluís
Gea i Jesús Girón i les escripto-
res Anna Vilar i Àngels Aymar
són els guanyadors i les guan-
yadores dels Premis Literaris
Ciutat de Badalona 2019. L’acte
de lliurament es va fer dijous
passat a l’Espai Betúlia i va
comptar amb la conducció de
l’actriu Mar Serra.

Els premis consisteixen en la
publicació de les obres guanya-
dores a càrrec de l’Editorial Vie-
na Edicions (per la categoria de
narrativa i la de poesia), Ànima
Llibres (narrativa juvenil) i Pont
del Petroli (teatre), a més d’una
dotació en metàl·lic.

ELS GUANYADORS
El badaloní Lluís Gea va rebre el
32è premi Països Catalans-Sols-
tici d’Estiu (que és el mateix
que el 28è premi de la categoria
de narrativa) per la seva obra Zo-
òtrop, en la qual reflexiona sobre
la cultura televisiva del món ac-
tual. L’escriptor es va endur el
guardó més copiós: 3.000 euros.

El poeta valencià Jesús Girón,
en canvi, es va endur el 19è pre-
mi Betúlia de Poesia-Memorial
Carme Guasch per la seva obra El
bosc de bambú, en la qual ofereix
una interpretació del món des de
la filosofia i la poesia oriental. El

guardó en la categoria de poesia
va ser de 2.000 euros.

Pel que fa a la categoria de na-
rrativa juvenil, la guanyadora va
ser la barcelonina Anna Vilar, que
va presentar l’obra Tot plegat
semblava una broma, en la qual
aborda el tema de l’assetjament
escolar d’una forma crítica i ori-
ginal, fent ús de diversos punts de
vista que esdevenen les diverses
veus que teixeixen una història
rica i complexa. El premi en
aquest cas va ser de 2.000 euros.

Finalment, la dramaturga
Àngels Aymar va ser la guanya-

dora del 12è premi de Teatre
Breu Andreu Solsona, per la
peça Aquestes meves veus. L’es-
crit és una crònica sobre l’es-
criptora Maria Aurèlia Capmany
que transita entre el present i el
passat, per la qual l’autora va ser
premiada amb 1.000 euros.

UNS PREMIS DE RÈCORD
Enguany ha estat una edició rè-
cord dels premis literaris: es van
presentar un total de 194 originals
al certamen, la xifra més alta fins
al moment, dels quals la majoria
(76) optaven al premi de poesia.

Els guanyadors de les 4 categories dels Premis Literaris. Foto: Ajuntament

Ketama durant el concert a Badalona. Foto: Twitter (@ketamaoficial)

Lliuren els Premis Literaris de
l’edició amb més participants
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Santa Coloma

MOBILITAT4L’L1 de metro estarà
tancada entre les estacions del
Clot i Fondo per obres durant dos
mesos, des del 29 de juny fins al
29 d’agost. Aquesta renovació de
nou quilòmetres de vies afectarà
considerablement la mobilitat a la
ciutat i és per aquest motiu que la
decisió ha despertat les queixes de
part del veïnat.

Després de reunir-se amb
les coordinadores d’associacions
de veïns, Confav i Favgram, l’A-
juntament ha sol·licitat a Trans-
ports Metropolitans de Barcelo-
na (TMB) mesures comple-
mentàries per minimitzar els
problemes que es puguin origi-
nar pel tall de la línia.

En concret, l’Ajuntament de-
mana que es faci una millora en
la freqüència del pas de trens a
l’L9 (que connecta La Sagrera
amb Fondo), que s’augmenti el
servei d’autobusos llançadora
entre Clot, La Sagrera i Fondo,
que els vehicles que s’habilitin si-

guin petits per millorar la seva
circulació per la ciutat i que
TMB destini un equip de perso-
nes informadores a l’inici i el fi-
nal del tram d’obres afectat.

RENOVACIÓ INTEGRAL
Les obres duraran tant de temps
perquè es tracta d’una renovació

integral de la infraestructura,
la més important realitzada mai
a la xarxa, que servirà per posar
al dia un sector de túnel de més
de 50 anys d’antiguitat. Addi-
cionalment, es faran també mi-
llores a les estacions. En total, les
obres tenen un pressupost de 20
milions d’euros.

Les obres afectaran la connectivitat de la ciutat. Foto: Ajuntament

Demanen mesures per fer front
al tall per obres de l’L1 de metro

» La línia estarà tancada entre Clot i Fondo durant dos mesos
» L’Ajuntament exigeix més autobusos i més freqüència de pas a l’L9

La ciutat commemora el 50è
aniversari de l’Orgull LGTBI

LGTBI4Santa Coloma se suma
a la festa del Dia Internacional
de l’Orgull LGTBI. L’entitat En-
tenem LGTBI organitza un acte
commemoratiu a la plaça de la
Vila demà, dia en el qual es
compleixen 50 anys dels alda-
rulls d’Stonewall (als EUA) que
van marcar l’inici del moviment
pels drets homosexuals.

L’entitat colomenca llegirà
un manifest que han preparat
per a l’ocasió i duran a terme la
segona edició de la jam session

“Diverses i Orgulloses”, que
comptarà amb un grup d’artis-
tes locals i arribats d’altres mu-
nicipis per donar suport al
col·lectiu LGTBI de la ciutat.

“Enguany tornem a reivin-
dicar la nostra defensa de la di-
versitat i l’orgull d’abanderar la
lluita pels drets de les persones
LGTBI i de tota la ciutadania
amb la improvisació artística i
cultural de diverses entitats
de la ciutat”, expliquen des de
l’associació.

MEDI AMBIENT4La Platafor-
ma per a la Defensa de la Serra
de Marina va aprofitar la revet-
lla de Sant Joan per tornar a re-
clamar que s’acabi de convertir
Can Zam en un parc verd i fron-
dós. L’entitat va organitzar un
sopar de revetlla per recaptar
fons, al qual van assistir prop
d’un centenar de persones.

Durant l’acte es va llegir un
manifest en el qual membres de
la plataforma exigien avançar
cap a un espai més verd i acces-

sible per a tota la ciutat. “Un any
més, volem creure que algun
dia la demanda de finalització
del parc serà agafada com a
pròpia per part de la majoria de
colomencs i colomenques”, va
explicar Antonio Molina, mem-
bre de l’entitat.

La plataforma va criticar que
un espai públic com Can Zam es-
tigui “delimitat amb unes tan-
ques que limiten el seu ús per
part d’empreses privades i que
dificulten la seva finalització”.

Tot i això, des de l’associació
van deixar clar que no estan en
contra del progrés, els “macro-
concerts”, l’economia o la músi-
ca, sinó que pensen que aques-
tes activitats es podran continuar
fent una vegada estigui acabada
tota la zona verda del parc.

“Us demanem que tots i to-
tes per al nou curs fem força per
aconseguir que Can Zam esde-
vingui el parc que Santa Coloma
necessita”, va demanar Teresa
Franco, membre del col·lectiu.

Imatge de la Festa de l’Orgull de l’any passat. Foto: Twitter (@Entenem_SCLGTBI)

PerunCanZamverd

Urbanisme | Actuació a les rampes de Verdi i Aragó
Ahir es van fer els treballs d’instal·lació d’un sistema de radar a les dues rampes del
carrer Verdi. Avui i demà es farà la mateixa operació a les dues rampes del carrer
d’Aragó, un fet que pot provocar que estiguin aturades unes hores durant el matí.

La revetlla reivindicativa va reunir molta gent. Foto: Twitter (@ecpsantacoloma)
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Sant Adrià

POLÍTICA4El president de la
Generalitat, Quim Torra, va rei-
vindicar el caràcter “plural i po-
licromàtic” de l’associació in-
dependentista Súmate, que di-
jous passat va inaugurar la seva
nova seu a Sant Adrià de Besòs.
Durant l’acte, al qual van assis-
tir unes cinquanta persones, To-
rra va ressaltar el paper “neces-
sari” que juga aquesta entitat en
fomentar un independentisme
“per a tothom”.

La inauguració, a més, va
comptar amb un missatge gravat
per l’expresident de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, en el
qual ressaltava la “generositat”
dels socis de Súmate. “Heu de-
cidit treballar en un àmbit que
feia molta falta i ho heu fet amb
veu pròpia. No la perdeu mai”,
va afirmar Puigdemont.

Qui també va enviar un mis-
satge als assistents en format de
vídeo va ser el diputat d’ERC al
Congrés dels Diputats, Gabriel

Rufián, qui, precisament, va fer
el salt a la política des de Súma-
te. “És una plataforma crucial
per al cicle polític del nostre
país”, va assenyalar el diputat re-
publicà en el seu missatge.

Durant l’esdeveniment, a
més, van connectar en directe a
través d’una videotrucada amb

l’exconseller Toni Comín, el qual
va conversar des de Bèlgica amb
el president d’honor de l’entitat,
Eduardo Reyes.

També van donar suport a la
inauguració de la nova seu la
productora de cinema Isona
Passola i el vicepresident de la
Generalitat Pere Aragonès.

Torra va inaugurar la seu de Súmate. Foto: Generalitat / Ruben Moreno

Torra ressalta la pluralitat de
Súmate a l’estrena del seu local
» L’entitat va inaugurar la seva nova seu a Sant Adrià fa una setmana
» Carles Puigdemont i Gabriel Rufián van enviar missatges de suport

Renoven l’espai infantil 
del Casal Cívic de La Mina

SOCIETAT4El Casal Cívic de La
Mina ha acabat les obres de mi-
llora a l’espai on es porten a ter-
me totes les activitats infantils,
les quals són gestionades per
l’entitat Casal Infantil de La
Mina. L’espai atén més de 100
infants anualment, de 3 a 10
anys, de 90 famílies diferents.

Al Casal es fa prevenció i se-
guiment de les situacions de
risc, es treballen les habilitats so-
cials, els hàbits bàsics, l’educació
emocional, l’educació en valors,

la imaginació, la creativitat i el
reforç dels aprenentatges esco-
lars a través del joc com a eina
d’aprenentatge.

El Casal de La Mina es va in-
augurar l’any 1987 i és un espai
públic obert a tothom on es re-
alitzen diferents activitats, com
tallers, conferències, exposicions
i molt més.

La missió principal d’aquest
espai és vertebrar la comunitat
per afavorir la cohesió social i
promoure els valors cívics.

MEDI AMBIENT4Sortir a còrrer
i, al mateix temps, ajudar el
medi ambient és possible. Aquest
dissabte al Parc Fluvial del Besòs
se celebra el projecte anomenat
Plogging, una disciplina que con-
sisteix en recollir residus per
preservar l’entorn natural de
forma simultània mentre es ca-
mina o es corre a través de cir-
cuits predeterminats.

L’activitat no és competitiva
i té també format de caminada.
S’hi han inscrit prop de 400

persones i el punt sortida i arri-
bada serà el Parc Fluvial. Els
usuaris i usuàries es distribuiran
en tres equips, que faran reco-
rreguts de tres o sis quilòmetres.

Cada grup estarà capitanejat
per un o una esportista i persona
vinculada a la salut i el medi am-
bient, els quals dinamitzaran l’ac-
tivitat, guiaran els grups i oferiran
consells sobre com ser més efec-
tius respectant el medi ambient.
Els capitans seran el corredor i pe-
riodista Valentí Sanjuan, l’espor-

tista i geòloga Sandra Blasco i la
influencer Olivia Cobos.

Els participants es dividiran
en grups de 20 o 30 persones,
que sortiran progressivament
cap als enclavaments escollits: la
part nord del parc (direcció
Montcada), la desembocadura
del Besòs i el Parc de la Pau.

Tothom disposarà de material
i equip segur per recollir els resi-
dus de forma saludable i sense cap
risc. L’activitat és una iniciativa de
l’empresa d’aigua Lanjarón.

Imatge d’arxiu. Foto: Twitter (@casalmina)

Còrrer per recollir residus

Comerç | L’Inici guanya la Ruta de la Tapa Primavera 2019
El restaurant L’Inici va ser l’establiment més votat a l’edició de primavera de la Ruta
de la Tapa d’enguany, que es va celebrar entre el 30 d’abril i el 5 de maig. La Granja 

Ca la Tere va quedar-se amb el segon lloc i El Pulpero de Lugo amb el tercer.
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Montgat | Tiana

L’arxiu de Tiana participa en
una mostra sobre la República
CULTURA4L’arxiu municipal de
Tiana participa en l’exposició
Desmuntant la República. Aques-
ta mostra virtual forma part de les
activitats per commemorar el
Dia Internacional dels Arxius,
que se celebra cada 9 de juny.
L’exposició és una iniciativa de la
Diputació de Barcelona.

A partir de documents del
període comprés majoritària-
ment entre l’inici de la Guerra Ci-
vil, l’any 1936, i fins al 1952
amb la fi del racionament, la
Xarxa d’Arxius Municipals ha
confeccionat una mostra digital

que es pot consultar a la pàgina
web de la Diputació.

Es tracta de 129 documents,
procedents de 48 arxius d’ajun-
tament de municipis menors de
10.000 habitants. Aquests ma-
terials permeten resseguir l’es-
clat de la Guerra Civil, la victò-
ria del bàndol franquista amb la
consegüent supressió de les ins-
titucions republicanes i l’inici i
consolidació de la dictadura de
Francisco Franco.

L’objectiu també és apropar
el contingut del patrimoni do-
cumental local a la població.

FEMINISME4Dissabte passat es
va celebrar al parc del Turonet la
primera assemblea de l’Acció
Feminista Montgatina (AFM),
un col·lectiu que vol teixir una
xarxa feminista al poble i cons-
tituir-se com un espai de suport
mutu al municipi.

A aquesta primera trobada
oberta de l’assemblea van parti-
cipar-hi una trentena de dones,
joves i grans, amb interessos
diversos, les quals van compar-
tir les seves inquietuds sobre la
necessitat d’organitzar-se com a
dones feministes al poble. 

Des de l’AFM expliquen a Lí-
nia Nord que la reunió de dis-
sabte passat va servir per fer una
presa de contacte i posar data a
una segona trobada en la qual es
concretarien les primeres accions
que duran a terme. 

Entre altres temes, a l’as-
semblea es va tractar la necessi-
tat de visibilitzar el paper de la
dona a l’esport al municipi, la ne-
cessitat d’espais en els quals les
dones grans poguessin parlar
dels seus cossos o la demanda de

tallers o activitats d’aprenentat-
ge sobre sexualitat al municipi.

OBJECTIU: FER XARXA
Fonts del col·lectiu assenyalen
que la idea es va començar a ges-
tar al desembre de l’any passat.
Dues joves del poble van crear un
grup de Whatsapp amb dones in-
teressades en el feminisme per
proposar la idea d’organitzar-se
i fer xarxa al poble.

Des de l’AFM asseguren que
a Montgat “la gent jove està
molt dispersa” i no està incidint
en el poble, sobretot perquè la
distribució dels diversos barris
del municipi fa que els joves es-
tiguin més dispersats. “La nos-
tra manera de contribuir al po-
ble passa és a través d’unir les
dones”, expliquen, alhora que
subratllen que el primer objec-
tiu és formar-se i fer xarxa.

Unes 30 dones van ser a la primera assemblea. Foto: Twitter (@AFMontgatina) 

El cartell de l’exposició: Desmuntant la República. Foto: Diputació 

Un grup de dones organitza
l’Acció Feminista Montgatina

Oci | Arriba la Festa d’Estiu de Residencial Montgat
El pròxim dissabte 29 de juny se celebrarà la Festa d’Estiu de Residencial

Montgat a la plaça de les Mallorquines. A partir de les 18 hores hi haurà be-
renar per a la canalla, canó d’aigua, botifarrada, mojitos i música amb DJ.
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Esports Futbol | L’ascens a Segona A es complica per a Planagumà
L’Hércules del colomenc Lluís Planagumà necessita un miracle per aconseguir pujar a
Segona Divisió A. Els alacantins van perdre el partit d’anada de la darrera eliminatòria
del play-off contra la Ponferradina (1-3) i buscarà una remuntada impensable a Lleó.

Amb les dades (i els resultats) a
la mà, torna a ser indiscutible que
l’Snatt’s Sant Adrià continua sent
el millor equip de formació de
l’Estat espanyol. Abans-d’ahir,
un cop acabades totes les com-
peticions de bàsquet base, la FEB
va publicar el llistat actualitzat a
finals d’aquest curs, que l’entitat
que presideix José Aneas conti-
nua encapçalant. El Real Ma-
drid és el líder d’aquesta classifi-
cació en la categoria masculina.

L’or que el FSA va penjar-se
en el campionat d’Espanya in-
fantil de fa unes setmanes i la pla-
ta obtinguda a l’estatal cadet
(juntament amb la quarta posició
de les júniors) han servit per
continuar sumant 72 punts més
que les segones classificades, el
Movistar Estudiantes. Les adria-

nenques van aconseguir pujar a
aquest esglaó el juny del 2017 i no
s’ha baixat des d’aleshores.

“No per ser quotidiana aques-
ta data deixa de ser, ja no im-
portant, sinó espectacular”, re-
flexionava el president Aneas en
una piulada a Twitter poques
hores després de conèixer-se l’ac-
tualització d’aquesta classificació.

CAMPIONES ALEVINS
L’equip, però, continua col·lec-
cionant èxits (encara que no
computin per a aquesta llista). El
darrer és el Campionat d’Espan-
ya aleví, que les liles van guanyar
el passat cap de setmana a l’Al-
queria del Bàsquet de València.
Les liles van derrotar les amfi-
triones a la gran final (70-82).

El campionat aleví és el darrer èxit aconseguit pel club. Foto: FSA

L’Snatt’s Sant Adrià torna a 
ser el millor planter de bàsquet
» El conjunt lila ha ocupat aquesta posició, que s’obté pel coeficient
de la Federació Espanyola, de forma ininterrompuda des del 2017

L’Industrias no renova 
Maico, que marxa al Jaén

Segona baixa con-
firmada a la plan-
tilla. Abans-d’a-
hir l’Industrias

Santa Coloma va anunciar que
no renova el contracte del pivot
brasiler Maico Juliano Fendrich,
que havia arribat a principis del
curs 2018-19 procedent del Pal-
ma Futsal. De fet, el mateix di-
marts es coneixia la pròxima
destinació del futbolista de San-
ta Catarina: serà el Jaén Paraí-
so Interior, que l’ha signat fins a
finals del curs que ve.

Maico va arribar com un po-
tencial titular, després de dues
temporades al conjunt balear,
però només va ser escollit en el
cinc inicial d’Óscar Redondo en
una ocasió en tota la lliga. El pi-
vot formava part de la rotació en-
trant per Ximbinha, i només es
va perdre quatre jornades en tota
la competició.

De fet, la seva aportació ofen-
siva ha estat força discreta, ja que
només ha aconseguit marcar un
sol gol en els 24 partits que va
poder disputar.

FUTBOL4No són oficials, però
se’ls ha de donar credibilitat.
Durant la setmana passada van
aparèixer les propostes de la
distribució dels equips de futbol
de la comarca que la temporada
que ve jugaran a Segona o a
Tercera Catalana. La mateixa
FCF hauria de publicar el ca-
lendari definitiu del curs 2019-
20 durant el mes que ve.

Els equips de Segona Cata-
lana (la Grama, que va aconse-
guir l’ascens i que en les darre-

res setmanes ha començat a
anunciar fitxatges i renovacions,
i la Unificación Llefià) formarien
part del grup 2 de la categoria, on
també hi hauria el CD Masnou,
la UD Molletense, el Premià
Club Esportiu o el CP Sarrià de
Barcelona, entre altres.

Més representants, en canvi,
hi hauria sobre el paper a la pro-
posta de Tercera Catalana. De
forma provisional, l’FCF hauria
ubicat el CF Lloreda, el Pere
Gol, la Fundació Esportiva

Montgat, el Young Talent, el CF
Singuerlín i el CCE Tiana al grup
4 d’aquesta categoria.

Són sis dels 18 conjunts (un
33%) del grup en el qual, si les
coses no canvien, també hi ju-
garien conjunts com la Mata-
ronesa, el CF Santvicentí, el
Calella, el CE Llavaneres, l’A-
tlètic Masnou el filial de la UE
Vilassar de Mar o l’AD la Llàn-
tia. Gairebé tots els desplaça-
ments que haurien d’afrontar
serien al Maresme.

Segona i Tercera, definides?

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ
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Han passat poques set-
manes d’ençà que el Di-
vina Seguros Joventut
ha acabat de competir,
però el club ha aprofitat

les primeres setmanes del mer-
cat estival per enllestir els pri-
mers moviments, que princi-
palment afecten el joc interior del
primer equip. 

En aquest sentit, la renovació
de Luke Harangody per un curs
més (anunciada abans-d’ahir) i
el fitxatge del pivot eslovè d’ori-
gen bosnià Alen Omic (el con-
tracte també servirà perquè ves-
teixi de verd-i-negre la pròxima
temporada) deixen molt perfi-
lades aquestes posicions inte-
riors; la setmana passada es va
confirmar la renovació de Simon
Birgander, mentre que l’única
baixa que podria haver-hi en
posicions interiors és la de Mar-
ko Todorovic, que té ofertes d’e-
quips que la temporada que ve
disputaran l’Eurolliga.

Omic té experiència a la lliga
ACB després de jugar una tem-
porada a l’Herbalife Gran Ca-

naria (2015-16) i acabar la tem-
porada 2016-17 com a cedit a l’U-
nicaja de Màlaga. La resta de la
seva carrera (actualment té 27
anys) l’ha passat en clubs com
l’Anadolu Efes, l’Olimpija del
seu país o el Pallacanestro Olim-
pia Milano, que ha estat el seu
equip durant l’últim curs.

Així, doncs, en funció del
que decideixi el de Montene-
gro, el club hauria de moure fit-
xa per incorporar un interior
més o començar a treballar en al-
tres posicions de la plantilla que
també cal reforçar.

‘EUROPA, HEM TORNAT!’
Paral·lelament a la confecció de
la plantilla, des del club també es

treballa en altres aspectes de la
temporada que ve, com la cap-
tació de socis. 

En aquest sentit, també
abans-d’ahir es va posar en mar-
xa la campanya d’abonaments

per al curs que ve amb el lema
Europa, hem tornat!, destacant
el retorn de la Penya a l’Eurocup.
El club donarà prioritat als socis
que vulguin canviar de seient du-
rant els primers dies (que tin-
dran un 5% de descompte en el
carnet de la temporada que ve),
però a partir del dilluns de la set-
mana que ve, tots els nous abo-
naments ja estaran a disposició
del públic general. La Penya do-
narà l’opció de pagar l’abona-
ment en una, tres o cinc quotes.

24 ASPIRANTS A L’EUROCUP
I és que aquest caramel que és
poder gaudir de competicions
europees des del seient de l’O-
límpic és, des d’ahir, encara més
concret. Ahir al matí es va co-
nèixer el llistat de 24 conjunts
que aspiraran a guanyar l’Euro-
cup (en un principi havien de ser
25, però un d’ells rebrà una in-
vitació per a l’Eurolliga).

Així, l’edició 2019-20 serà
una de les més exigents de la his-
tòria d’aquesta competició; hi
haurà 13 països representats i la
disputaran conjunts com l’Uni-
caja, el Buducnost montenegrí,
el Partizan de Belgrad, el Gala-
tasaray turc o el Darussafaka
d’Istambul, entre altres.

El jugador d’Illinois ha estat important en l’esquema de Duran. Foto: ACB

Omic i Harangody apuntalen el
joc interior del Divina Joventut
» L’eslovè signa per un curs i el nord-americà renova el contracte
» L’Eurocup, gran reclam de la nova campanya d’abonaments

El Seagull confirma la 
seva participació a Primera B

La reunió informa-
tiva als clubs de la
nova Primera Divi-
sió B celebrada la

setmana passada a la seu de la
Federació Espanyola de Futbol,
a la Ciudad del Fútbol de las Ro-
zas, va servir perquè el Seagull
confirmés que podrà gaudir so-
bre la gespa del que s’ha guany-
at esportivament. 

El club va anunciar, via Twit-
ter, que confirma la seva pre-
sència en la competició, de ma-
nera que només falta que se
sortegi el calendari, cosa que
passarà durant el mes que ve. El
delegat Pere Solé i el director ge-
neral Ricardo Carneado van ser
els dos representants del conjunt
badaloní en aquesta trobada.

UN REFORÇ DE LUXE
Mentrestant, de forma paral·lela,
se segueix treballant perquè la
plantilla que dirigirà Jordi Fer-
rón estigui preparada per al rep-
te majúscul que afrontarà a par-
tir del curs 2019-20.

La darrera incorporació de les
gavines, segons va informar Fut-
fem.cat a finals de la setmana
passada, és Alicia Fuentes, una
veterana jugadora malaguenya de
41 anys que fins a aquesta tem-
porada ha estat la capitana del Se-
villa, de la Lliga Iberdrola. La ju-
gadora s’hauria trobat amb Fer-
rón, que li hauria explicat el pro-
jecte del Seagull i l’hauria con-
vençut de la necessitat de refor-
çar el centre del camp amb algú
del seu perfil i experiència.

El Femení Manu Lanzarote
es muda a Sant Adrià

FUTBOL4La setmana passada,
el club Femení Manu Lanzaro-
te va anunciar que, de cara a la
temporada que ve, convertirà
Sant Adrià en la seva nova casa.
L’entitat arriba a la ciutat gràcies
a l’acord assolit amb el Club
Esportiu Sant Jordi, que farà que
l’FML absorveixi els set con-
junts d’aquesta entitat i que co-
menci a competir sota la deno-
minació Club de Futbol Sant
Adrià Femení (que malgrat la
coincidència en el seu nom no
manté cap relació amb el Sant
Adrià CF masculí).

Tot i això, l’entitat seguirà
mantenint tots els equips que té
a Terrassa, ciutat en la qual es va
fundar el club i on juguen tots els
seus equips.

El president, fundador i es-
perit del club és el futbolista
adrianenc Manu Lanzarote, ex
del Sant Gabriel, Barça, Espan-
yol, Sant Andreu, Zaragoza o Sa-
badell, entre altres, i que ac-
tualment, amb 35 anys, apura la
recta final de la seva carrera a
l’ATK de la Indian Super League,
amb qui ha acabat en sisena
posició l’últim curs.

El darrer reforç interior
del Joventut ha jugat
en dos equips de l’ACB:
Gran Canaria i Unicaja
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Arriba l’hora de l’humor
Amb l’arribada de l’estiu torna el festival amb més capacitat
de fer riure la gent, el Riu Estiu. Entre el 29 de juny i el 31 d’a-
gost el Festival d’Humor d’Estiu de Barcelona s’instal·la de

nou al Poble Espanyol de Barcelona i programa sessions de
monòlegs tots els dissabtes a partir de les nou del vespre i
fins a gairebé la mitjanit. Permetrà, a tots aquells que hi as-
sisteixin, gaudir de l’humor en un magnífic escenari a l’aire
lliure envoltat de natura per tal que alguns dels còmics més

divertits del moment, com ara Charlie Pee, Dani Pérez, 
Virginia Riezu o Gerard Borrell, facin els seus espectacles.  

Canto jo i la muntanya balla és una no-
vel·la en què prenen la paraula dones i
homes, fantasmes i dones d’aigua, nú-
vols i bolets, gossos i cabirols que habi-
ten entre Camprodon i Prats de Molló.
Un terreny fèrtil per deixar anar la ima-
ginació i el pensament. Un lloc, potser,
per començar de nou. Un lloc per a
una certa redempció.

Llibres

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

Teatre

El nou disc de Joan Garriga ja és al ca-
rrer. El músic garriguenc s'uneix al Ma-
riatxi Galàctic per donar llum a Noc-
turns de vetlla i revetlla (Fina Estampa,
2019), un EP amb quatre noves can-
çons que respiren ambients ben dife-
rents, tots emmarcats en la reconeixi-
ble marca personal de l'artista, i molt
adients en aquesta època de l’any.

Música Pelis i sèries

Nocturns de vetlla i revetlla
Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic

Tom Hanks va visitar Barcelona per presentar Toy Story 4,
la darrera pel·lícula de la coneguda saga de Pixar, estrena-

da el 21 de juny. Hanks, que al film dona veu al xèrif
Woody, va arribar a la capital catalana en el marc del festi-
val CineEurope, al Centre de Convencions Internacional
de Barcelona. L’actor va afirmar durant la presentació
que volia “interpretar coses que se sentin reals” i que
Toy Story també pot “reflectir la realitat”. El popular ar-

tista, que és tota una icona de Hollywood, ja fa
temps que està consagrat gràcies a les actuacions
que li van donar dos Oscars a Filadèlfia (1993) i Fo-
rrest Gump (1994). Malgrat la varietat de pel·lícules i
temàtiques a les quals Hanks ha transportat els pú-

blics d’arreu del planeta, mai no es pot treure de
sobre una certa aura de bona gent. Ell mateix re-
coneix que “sovint els papers de malvats no són

gaire versemblants”. Salvem el soldat Ryan, Nàufrag
o La Milla Verda són algunes de les obres on més
ha demostrat el seu talent davant de les càmeres.   

T O M  H A N K S

ÉS FAMÓS PER... Ser un gran actor de Hollywood
Té dos premis Oscar per ‘Filadèlfia’ i ‘Forrest Gump’

Famosos

Presentar ‘Toy Story 4’ a Barcelona
Hanks, que dona veu a Woody, va parlar sobre l’obra

Els espectadors s’emocionen amb el film
El final de ‘Toy Story 4’ els deixa plorant i amb nostàlgia

QUÈ HA FET?

| Pro Cycling Manager
Ara que falten pocs dies perquè es posi en marxa el Tour,

converteix-te en un mànager o en el ciclista estrella de l’equip.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

La quarta aventura de Woody, Buzz
Lightyear i tota la tropa arriba a la gran
pantalla. De nou, el grup de joguines
haurà de veure com un nou membre
arriba a la família: es tracta de Forky.
Tom Hanks, Michael Keaton o Joan
Cusack són alguns dels actors que po-
sen la seva veu als protagonistes en la
versió original de la cinta.

Toy Story 4
Josh Cooley

40 artistes, 48 hores, 1 repte: portar a
l’escenari quatre obres breus en un cap
de setmana. Aquest és l’objectiu d’a-
quest espectacle, a mig camí entre el
cabaret i el cicle de teatre, que conden-
sa en dos dies tot el procés creatiu d’u-
na obra de teatre. La Companyia Casa
Real és l’encarregada de tirar-ho enda-
vant al Tantarantana de Barcelona.

Assajar és de covards, la Gala
Irene Julve, Irene Herranz i Aleix Fauró

QUI ÉS?
La fitxa



23 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

AVUI 27 DE JUNY
16:30 Big Mama crea un espectacle a partir de

la seva passió cap a l’obra de Teresa Pàmies,
un homenatge en forma de conferència-con-
cert amb 10 cançons. / Espai Betúlia.

DILLUNS 1 DE JULIOL
15:00 L’Agrupació del Comerç i la Indústria de

la ciutat ha preparat un curs de manipulació
d’aliments obert a tothom que necessiti
aquest certificat per a la seva feina. / Local
de l’ACI.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Des del passat dimecres 12 es pot vi-

sitar la mostra anomenada Flores de otoño,
que ha preparat Hanna Jarzabek al Cicle
Expositiu Joan GomiS. L’entrada és gratuïta.
/ Biblioteca Central.

DIUMENGE 30 DE JUNY
Matí Un any més, Sant Adrià serà un dels mu-

nicipis que participarà en la Bicicletada del
Besòs, que ajudarà a recollir fons que es do-
naran per a la investigació del càncer. / Final
al parc Fluvial.

DIMECRES 3 DE JULIOL
18:00 Ara que els joves ja estan de vacances, el

Polidor ha preparat un campionat de FIFA per-
què els gamers puguin demostrar les seves
habilitats futboleres. / Centre de Producció Cul-
tural i Juvenil Polidor.

A PARTIR DE L’1 DE JULIOL
11:00 L'Estiu Jove torna amb una àmplia ofer-

ta d'activitats dirigides a joves que tinguin més
de 12 anys. Una d’aquestes serà la de les clas-
ses de repàs i reforç escolar. / Espai Jove de
Mongat.

A PARTIR DEL 2 DE JULIOL
11:00 Des de dimarts de la setmana que ve i du-

rant tot el mes de juliol hi haurà sessions del
curs anomenat Anglès dinàmic. / Espai Jove
de Mongat.

A PARTIR DE L’1 DE JULIOL
18:00 Un taller de dibuix de còmic serà una de

les propostes del cicle de tallers d’estiu que
arrencaran dilluns de la setmana que ve. / Es-
pai Jove de Tiana.

Després de Sant Joan... arriba Sant Pere.
Demà se celebrarà la revetlla amb so-
par de germanor i música. / Pista de
l'escola Salvador Espriu.

Tot a punt per celebrar
la revetlla de Sant Pere
Demà 28 de juny a les 19:00

Dilluns que ve es posaran en marxa tots
els cursos d’estiu de l’Escola Oficial d’I-
diomes de la ciutat. S’allargaran fins
al dimecres 31 de juliol. / Escola Ofi-
cial d’Idiomes.

Comencen els cursos
d’idiomes d’estiu a l’EOI 
Des de l’1 de juliol a les 09:30

Els fanàtics de la literatura fantàstica
i de terror ja compten enrere els dies
que falten perquè arrenqui l’edició d’en-
guany del festival Cryptshow. / Espai
Betúlia.

Tot a punt per a la 13a
edició del Cryptshow
A partir del 28 de juny

Duet Sports Jordí Marí coordina una ac-
tivitat esportiva gratuïta oberta a to-
thom que es farà aquesta tarda. / Parc
de Can Puigcarbó.

Una activita esportiva
gratuïta aquesta tarda
Avui 27 de juny a les 19:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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