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ESPORTS pàg 13

Trifón Poch serà el segon
de Carles Duran a la
Penya el curs que ve

BADALONA pàg 8

Primera victòria a la ciutat
del Sindicat de Llogaters

MONTGAT I TIANA pàg 12

Tornen els descomptes de
les botigues dels dos pobles

SANTA COLOMA pàg 10

Manifestació veïnal contra
la gestió de TMB del tall
de la Línia 1 de metro

pàg 11

COMPROMESOS pàg 8
Open Arms, amb Oscar 
Camps al capdavant, 
torna al mar per salvar vides

Revolta a Sant Adrià per la tala d’arbres a la Rambleta

Planten cara

Badalona celebra dissabte la
seva primera Festa de l’Orgull
Santa Coloma ho farà per quarta vegada el 13 de juliol mentre repunten les incidències per homofòbia pàg 3
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Enguany és el 50è aniversari dels
aldarulls d’Stonewall, que van
despertar el primer moviment
modern a favors dels drets de la
comunitat LGTBI als Estats Units
i la data dels quals (un 28 de juny)
va esdevenir el Dia Internacional
de l’Orgull. També fa 42 anys de
la primera manifestació del mo-
viment homosexual a l’estat es-
panyol, a la Rambla de Barcelona.
Des de llavors, les coses han can-
viat molt. Al Barcelonès Nord, di-
vendres passat tots els municipis
es van omplir dels colors de l’arc
de Sant Martí, els polítics van fer
discursos, es van llegir manifestos
i a gairebé tots els consistoris
penjava una bandera multicolor.
Però la lluita pels drets LGTBI en-
cara té molt camí per recórrer.

El darrer informe de l’Obser-
vatori Contra l’Homofòbia (OCH)
recull que l’any passat va haver-hi
a Catalunya un total de 113 inci-
dències per casos d’LGTBIfobia, un
2% més que el 2017. El més pre-
ocupant, però, és que el nombre
d’agressions no denunciades pràc-
ticament es va triplicar i que el pri-
mer trimestre del 2019 es va de-
tectar un augment en el nombre
d’incidències: 80 des de principis
d’any. Un fet que, segons les enti-
tats que treballen al Barcelonès
Nord, es deu a la proliferació de
discursos d’odi a la política i als mit-
jans i al fet que encara no s’ha des-
plegat la llei catalana LGTBI.

CONTRA EL DISCURS D’ODI
Aquest dissabte, Badalona cele-
brarà la primera Festa de l’Orgull
de la seva història. El col·lectiu
Tornem-hi! ha organitzat una
marxa que sortirà de la plaça de
la Vila, baixarà pel carrer del
Mar fins al passeig Marítim i

acabarà a l’Escola del Mar, on es
farà una lectura de poemes de te-
màtica trans a càrrec de Bruno
Cimiano i s’acabarà la festa amb
la música en directe del DJ PD
Cooba i Perroserpiente.

La portaveu de l’entitat, Va-
nessa Blanco, explica a Línia Nord
que la idea de fer aquesta marxa
va sorgir l’any passat, però no
l’han pogut fer fins ara per man-
ca de mitjans. “Ens hem anat fi-
nançant els darrers mesos per
fer guardiola”, assenyala Blanco. 

La festa arriba, precisament,
en un moment on consideren que
han de fer pinya per lluitar en con-
tra del repunt d’agressions ho-
mòfobes, com la que van patir
membres de Tornem-hi! fa tres
setmanes. Segons Blanco, aques-
ta creixent intolerància cap al
col·lectiu LGTBI es deu al discurs
d’odi que ha calat en alguns par-
tits i mitjans de comunicació.

“Són persones que sempre
han tingut aquesta manera de
pensar, potser, però que han estat
callades fins ara que se senten le-
gitimades perquè veuen aquestes
actituds en representants de grups
polítics”, destaca Blanco.

UNA FEINA DEL DIA A DIA
A Santa Coloma, en canvi, és la
quarta vegada que fan la Festa de
l’Orgull, que enguany se cele-
brarà el 13 de juliol a Mas Follo-
nar. Per a aquesta edició, Ente-
nem, l’entitat que organitza l’es-
deveniment, ha ampliat la pro-
gramació, des del matí fins a la
nit, i comptarà amb la presència
d’artistes com Yogurinha Borova
o el duo musical Ladilla Rusa, així
com diversos DJ.

La festa és només el punt fi-
nal d’una programació d’activitats
continuades que s’han fet a la ciu-
tat sota el nom de la Primavera

dels Drets. Una d’aquestes acti-
vitats, que han volgut incloure en-
guany a l’Orgull, és el contacon-
tes amb perspectiva LGTBI per
als més petits.

Segons el portaveu d’Ente-
nem, Xavi Villena, enguany han
volgut ampliar la festa amb acti-

vitats per a tota la família (conta-
contes, pintacares, etc.), ja que
consideren que és la millor ma-
nera de fomentar els drets LGTBI
i fer front als discursos d’odi. 

Villena apunta que han notat
“una crescuda important de nous
socis” que, segons l’entitat, té a
veure amb el fet que “s’estan apli-
cant polítiques d’extrema dreta i
tenim la necessitat d’anar tots a l’u-
na”. El portaveu del col·lectiu avi-
sa que, tot i que ells no han hagut
de lamentar cap agressió l’últim
any a Santa Coloma, sí que reben
insults constants a les xarxes. 

Villena subratlla que el fet que
encara no s’hagi desplegat la Llei
catalana LGTBI fa pensar moltes
persones que “es pot fer de tot” i
“s’ha legitimat l’agressió”. Per
això, apunten que la Festa de
l’Orgull ha de ser un lloc de tro-
bada, però la defensa dels drets
LGTBI és una lluita del dia a dia.

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD

Molta lluita,molt orgull
» Badalona celebrarà aquest dissabte la primera Festa de l’Orgull de tota la seva història

» L’Observatori contra l’Homofòbia alerta un repunt d’incidències, sobretot les que no es denuncien

Badalona (esquerra) celebra enguany la seva primera Festa de l’Orgull. Santa Coloma (dreta) arriba a la quarta edició de la seva. Fotos: Aj. de Badalona i Entenem

TENIR CURA DE LA
GENT GRAN LGTBI

4La Diputació de Barce-
lona ha presentat un estu-
di sobre la realitat de les
persones grans LGTBI, les
quals pateixen una doble
discriminació: per orienta-
ció sexual i per edat. L’in-
forme conclou que s’ha
d’incloure el col·lectiu dins
el disseny de polítiques
per a les persones grans.
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La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Canyadó, ‘slow i sustained’

Les persones grans tenim gravat a la me-
mòria, sobretot si vivíem en pobles, la
imatge de la llar de foc amb una olla enor-
me on la nostra mare preparava un bon
menjar.

Cada estació tenia unes característi-
ques pròpies i els productes de la terra
eren diferents segons l’època.

Els petits jugaven al carrer sense cap
problema mentre els grans xerraven de
tot allò que passava al poble o de qual-
sevol altra cosa. La intenció era passar
una estona compartint confidències.  

Han passat els anys i les ciutats i els
pobles han canviat. Les ciutats cada ve-
gada són més grans i els pobles es que-
den abandonats. La gent no es para pel
carrer per parlar amb els veïns i els nens
estan massa ocupats amb
activitats extraescolars.

Vivim acceleradament i
tothom té pressa. El menjar,
els jocs, el carrer... ja no són
nostres.

Afortunadament, hi ha
els que pensen que no cal
anar estressats ni viure-hi i defensen el
plaer de gaudir de l’entorn, d’una bona
conversa i d’un bon menjar amb una
bona sobretaula. 

Fer les coses d’una altra manera no
només és possible sinó que també és més
saludable.

Vivim la malaltia del temps. I córrer
no sempre és la millor manera de gau-
dir de la vida ni de triomfar. Recordem
el conte de la tortuga i la llebre.

Ara diuen que pel fet d’estar més ho-
res a la feina no som més productius. 

Tampoc és raonable carregar la mai-
nada amb una agenda extraescolar ple-

na d’activitats. Viure com adults no els
deixa gaire temps per poder gaudir de la
infància.

Per això, si bé s’ha d’actuar amb ra-
pidesa quan cal, també hem de ser lents
per poder viure millor, si volem gaudir
d’un paisatge o de tot allò que ens fa més
humans.

Passejar, conversar amb els amics i
coneguts, consumir d’una manera rela-
xada, cuinar sense presses o gaudir de
l’espai públic són activitats que ens fan
més persones. 

Apostar pel transport públic i animar
la gent perquè camini més i condueixi
menys són coses que haurien de prio-
ritzar les administracions i les entitats so-
cials, com també caldria apostar per les

energies renovables i fer de les nostres
ciutats espais saludables i de relació so-
cial.

Canyadó és un petit barri del llevant
badaloní i reuneix les condicions per de-
mostrar que una altra forma de viure més
saludable és possible.

Què podríem aconseguir i com po-
dríem fer-ho?

Les noves reglamentacions a favor de
les energies renovables podrien afavorir
l’autoconsum energètic amb la instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques a les ter-
rasses dels pisos Sant Jordi, amb la
qual cosa s’abaratirien els costos per als

veïns i s’aconseguiria millorar-los la
qualitat de vida.  

Un altre problema que es podria
abordar és el de l’ocupació de l’espai pú-
blic, ja que l’espai que ocupen els cotxes
és considerable, com a la majoria de les
nostres ciutats. 

Però solucionar aquest problema és
relativament senzill.

Ja fa anys que l’Associació de Veïns
va presentar un projecte per transformar
una de les places més centrals del barri.
Ens referim a l’espai situat al cor de Ca-
nyadó, la plaça del Drac.

Construir-hi un aparcament soterrat
no només ens permetria recuperar un es-
pai per a les persones sinó que també s’hi
podrien instal·lar electrobenzineres per

carregar els vehicles, cosa
que també suposaria un gran
estalvi per als usuaris d’a-
quest aparcament i, sobretot,
una millora de la qualitat
del nostre aire.

Canyadó seria un barri
tranquil i sostenible. I tam-

bé saludable, ja que el nostre entorn és
fonamental per millorar la nostra salut. 

Com també ho és la cohesió social i
no sentir-se mai sols, ja que, quan afir-
mem que Canyadó és un barri jove, vo-
lem assenyalar que és un barri saludable
i cohesionat.

Amb aquest tipus de mesures es po-
dria demostrar que hi ha alternatives a la
situació actual i, amb el temps, a Bada-
lona es podria generar electricitat foto-
voltaica suficient per proveir tots els
barris i recuperar espai, gràcies a la
construcció d’aparcaments soterrats amb
electrobenzineres, per a les persones.

Vivim la malaltia del temps.
I córrer no sempre és la millor manera

de gaudir de la vida ni de triomfar.

Ha arribat un punt que
el Barça necessita tocar

fons perquè la majoria
de socis del club vulguin un canvi d’ai-
res a la directiva. El temps corre en con-
tra de Bartomeu, com més temps estigui
presidint-lo més errors farà. N’és expert.
Agafeu-vos aquests 2 anys com una in-
versió.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Lo mejor de que la in-
vestidura esté bloquea-

da es que los medios pue-
den atender temas a los que normal-
mente no dan importancia, como por
ejemplo... Que no, que es broma, que si-
guen contando cada día lo mismo sin
problemas. La era dorada del periodis-
mo de declaraciones.

@Hibai_

Les dimissions de mili-
tants de Ciutadans per-

què flirtegen amb l’extre-
ma dreta quan és un partit que sempre
ha acollit membres d’extrema dreta, hi
té un pacte a Andalusia i s’hi ha mani-
festat conjuntament en repetides oca-
sions tenen la mateixa credibilitat que
una moneda de 20 euros.

Que el debat sobre la
#LleiAragonès serveixi

per establir un nou marc
de relació públic-comunitari. El tema
no és només la possible privatització,
sinó l’obligació actual de licitar projec-
tes de barri, comunitaris, d’entitats... se-
gons la Llei vigent. Cal un nou marc nor-
matiu.

@JuditSalt@MagrinyaJordi@andreuginola

Els semàfors

Tornem-hi! LGTBIQ+
El col·lectiu LGTBI de Badalona orga-
nitza per primer cop en la història una
Festa de l’Orgull a la ciutat. L’entitat ha

programat tota una sèrie d’activitats
aquest dissabte per promoure la defensa
dels drets LGTBI i celebrar la diversitat.

pàgina 3

Aj. de Sant Adrià
Un centenar de veïns i veïnes es van ma-
nifestar dissabte contra la tala d’arbres

que es farà a les obres de remodelació de
La Rambleta. L’Ajuntament, però, de-

fensa que el projecte es va consensuar a
través d’un procés participatiu veïnal.

pàgina 11

Aj. de Badalona
CCOO ha denunciat que alguns serveis
municipals, com la biblioteca Can Casa-
cuberta, han de treballar a temperatu-

res molt altes perquè el servei de clima-
tització no funciona. El sindicat critica

la manca d’acció per part del consistori.
pàgina 6
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Badalona

Catalunya ha afrontat aquesta
darrera setmana una onada de
calor molt important. Mentres-
tant, alguns treballadors muni-
cipals de Badalona han hagut de
prestar servei a la ciutadania en
edificis sense climatització. El
sindicat CCOO denuncia que
s’ha arribat a una situació límit a
equipaments com les bibliote-
ques de Sant Roc i Llefià, el Cen-
tre Cívic de la Salut, l’edifici del
Banc Central o la biblioteca Can
Casacuberta, on dissabte passat
es va arribar als 32ºC.

Des del sindicat expliquen a
Línia Nordque ja van denunciar
aquesta situació al gener a Ins-
pecció de Treball (en aquella
ocasió, per la manca de calefac-
ció), la qual “va fer uns requeri-
ments que no s’han complert”.

A més, des de CCOO assen-
yalen que tampoc està en regla el
servei d’extinció d’incendis, la
darrera revisió del qual es va fer
el 2017. Fonts del sindicat alerten
que, si no es fa res, hauran de co-
mençar a tancar serveis, perquè
“no compleixen el mínim de qua-
litat” i avisen que estan estu-
diant adoptar mesures legals
contra l’Ajuntament per incom-
plir la legislació laboral.

NOU DECRET D’EMERGÈNCIA?
Fonts municipals asseguren que
aquesta setmana han convocat al

Comitè de Seguretat i Salut per
valorar si s’ha de fer un nou de-
cret d’emergència, com el que es
va fer al gener. 

A més, assenyalen que “no és
un tema de manteniment dels ai-
res condicionats”, sinó que el que
es requereix és una gran inver-
sió per modernitzar el sistema de
climatització dels edificis afec-
tats, el qual és molt antic. De mo-
ment, fonts municipals afirmen
que estan treballant per comprar
“aparells d’aire condicionat por-
tàtils i ventiladors a través de
contractes menors”.

La Biblioteca Can Casacuberta no està climatitzada. Foto: Arxiu

CCOO denuncia la manca d’aire
condicionat als edificis públics
» L’onada de calor provoca altes temperatures als serveis municipals
» L’Ajuntament convoca el Comitè de Seguretat per prendre mesures

El Casal dels Infants clama pel
dret dels nens a fer vacances  

SOCIETAT4L’Escola Rafael Al-
berti va ser ahir l’escenari de la
gran festa de l’estiu del Casal dels
Infants, en el qual l’entitat va rei-
vindicar el dret de tots els nens
i nenes a gaudir de les vacances. 

La jornada va ser el tret de
sortida simbòlic de les activitats
d’estiu que l’associació organitza
des del 25 de juny i fins a finals
d’agost, com els casals d’estiu, les
colònies, els campaments, els
camps de treball i el projecte de
reforç del català CatEstiu.

“Gaudir del lleure no és se-
cundari, és un dret que tenen re-

conegut tots els nois i noies i un
factor clau en el seu desenvolu-
pament”, va remarcar la direc-
tora de l’entitat, Agnès Pàmies,
que també va subratllar que ga-
rantir espais de lleure durant el
juliol i l’agost és imprescindible
per no agreujar el seu risc d’ex-
clusió social.

Enguany, les activitats del Ca-
sal dels Infants reuniran més de
1.600 nens i joves en situació de
vulnerabilitat, una xifra molt
semblant a la d’anys anteriors, tot
i que han tornat a tenir llista
d’espera per als seus projectes.

Una fundació badalonina
lluita contra la Sida a l’Àfrica
SALUT4La Fundació Lluita con-
tra la Sida (FLS), amb seu a Can
Ruti, impulsa un projecte de col·la-
boració amb un hospital de Mo-
çambic (Àfrica) per combatre l’e-
pidèmia de VIH a aquest país
africà. La iniciativa s’anomena
Phambene, que en la llengua lo-
cal (shangana) vol dir “endavant”,
i consisteix en un assaig clínic amb
500 pacients de Moçambic amb
VIH i resistència als fàrmacs.

El projecte s’ha encetat
aquest mes i durarà tres anys,
amb l’objectiu principal de fre-
nar l’avenç del virus i capacitar

els professionals de l’Hospital de
Carmelo. Aquest centre de salut
es troba a la zona urbana de
Chókwè, a Moçambic, un dels
llocs amb més prevalença del vi-
rus de la sida al món, arribant a
taxes de fins al 30%.

En aquest hospital, amb el
qual la FLS col·labora des del
2014, ja han diagnosticat prop de
30.000 infeccions per VIH i re-
ben més de 70.000 visites
anuals.  La idea ara és sumar
l’experiència de l’Hospital Car-
melo amb el coneixement en
recerca de la FLS.

Pastor demana més agents
dels Mossos d’Esquadra

SEGURETAT4L’alcalde de Bada-
lona, Álex Pastor, va demanar
dilluns al conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, que es destinin més
efectius de les noves promocions
de Mossos d’Esquadra a la co-
missaria de Badalona per millorar
la seguretat de la ciutat. 

Pastor i el segon tinent d’Al-
caldia, Jordi Subirana, es van
reunir amb el cap de la Regió Po-
licial Metropolitana Sud, Sergi
Pla, i el nou cap de la comissaria

dels Mossos a Badalona, Alfons
Sarrias, per tractar la coordina-
ció entre els Mossos i la Guàrdia
Urbana.

L’alcalde va recalcar l’aposta
del govern municipal per “millo-
rar la seguretat amb l’increment de
la plantilla de la Guàrdia Urbana”
i va ressaltar que per millorar “la
percepció que tenen els veïns i veï-
nes” de la seguretat és fonamen-
tal que els policies siguin més
propers i efectius als carrers.

Augusto Magaña
BADALONA

Educació | El nou Institut La Riera, més a prop
El Departament d’Educació ha donat llum verda aquesta setmana a les obres de re-

forma i ampliació de l’Institut de la Riera de Badalona. També s’han aprovat les obres
de l’Institut Nou de Santa Coloma. Suposen una inversió total de 310.732 euros.

L’entitat va celebrar ahir la seva festa d’estiu. Foto: Twitter (@casalinfatns)
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L’Open Arms torna al
Mediterrani per salvar vides
MIGRACIÓ4El fundador de
l’ONG Proactiva Open Arms, Os-
car Camps, va anunciar fa una
setmana que el vaixell de l’enti-
tat tornaria a salpar per continuar
amb la tasca de rescat de mi-
grants al Mediterrani. En un
missatge al seu compte personal
de Twitter, Camps va deixar clar
que sortirien del port de Nàpols
(Itàlia) després de sis mesos per
posar rumb cap a “la frontera més
mortífera del planeta”.

“Sis mesos bloquejats. No
aguantem més. Llevem àncores
i marxem. Abans presos que
còmplices”, deia part del mis-
satge que va publicar el fundador
d’Open Arms.

I dit i fet. Diumenge passat
l’ONG badalonina anunciava que
havia rescatat una barca de fus-
ta procedent de Líbia amb 40 per-

sones, quatre nadons i tres em-
barassades. Open Arms va acti-
var l’administració italiana per-
què se’n fes càrrec i va escortar els
refugiats cap a l’illa italiana de
Lampedusa. 

NOVA AMENAÇA DE SALVINI
El ministre de l’Interior d’Itàlia,
Matteo Salvini, va recomanar
dimarts a Espanya que faci tor-
nar el vaixell d’Open Arms sota
l’amenaça de fer-ho ell mateix
“amb bones maneres”. El go-
vern italià va aprovar un decret
sobre seguretat que prohibeix
l’entrada a aigües italianes als vai-
xells que portin persones resca-
tades al mar. 

Per la seva part, el govern es-
panyol ha avisat l’ONG que la pot
multar amb 900.000 euros i or-
denar-li el retorn a port espanyol.

El Sindicat de Llogaters de Ba-
dalona conquesta la seva prime-
ra victòria. Dilluns, l’entitat va fer
públic que havia aconseguit un
lloguer “regulat” i “a un preu as-
sumible” per a una família que es-
tava destinada a quedar-se al ca-
rrer després que caduqués el seu
contracte de lloguer i el propietari
es negués a prorrogar-lo. 

Des del sindicat expliquen
que es tracta d’una família amb
quatre fills, dos d’ells menors i un
amb menys de dues setmanes
d’haver nascut. El pare, tot i tenir
feina, no es podia permetre el llo-
guer d’un pis a preu de mercat i
per aquest motiu es va apropar a
l’entitat per buscar una solució.

El pis en el qual vivien l’ha-
vien aconseguit a través de l’O-
ficina Local d’Habitatge (OLH),
però el propietari els va avisar
que no els renovaria el contrac-
te perquè tenia intenció de ven-
dre l’immoble. El sindicat va in-
tentar mediar amb el propieta-
ri, però no va tenir èxit, així que
va fer de mediadors entre la fa-
mília i l’OLH perquè els dones-
sin l’únic pis que tenien.

I així va ser. El contracte de llo-
guer de la família afectada fina-
litzava divendres passat, però
abans d’aquella data ja van poder
entrar al seu nou pis. Tot i això, des
del sindicat avisen que “no va ser
fàcil” i que va ser un procés llarg
perquè “hi ha moltes famílies es-
perant”. En aquest cas va influir en
la decisió el fet que tinguessin un
nadó acabat de néixer.

SEGUEIX L’ACAMPADA
Mentrestant, les famílies des-
nonades que acampen davant
l’OLH segueixen amb la seva
lluita. Des de la PAC relaten
que dilluns passat dos de les fa-

mílies que acampen van anar a
l’Ajuntament, on van ser rebudes
per personal dels serveis so-
cials, els quals finalment van
acceptar incorporar-los a la Mesa
d’Emergència: un primer pas
per aconseguir un lloguer social.

Tot i això, l’acampada se-
gueix, ja que han d’esperar que
hi hagi pisos disponibles a la
Mesa d’Emergència i encara hi
ha una família sense solució.
Dissabte passat es va celebrar
una trobada de suport a les qua-
tre famílies afectades, amb di-
verses actuacions musicals soli-
dàries, com les dels percussio-
nistes New Waves.

Les famílies desnonades segueixen amb l’acampada. Foto: Twitter (@mariadolorsa)

La barca rescatada per Open Arms diumenge passat. Foto: Olmo Calvo/Open Arms 

Primera victòria a Badalona 
del Sindicat de Llogaters

Augusto Magaña
BADALONA



9 | 

línianord.catBadalona 4 de juliol del 2019

En perill el concert de Nicky
Jam per manca de permisos
POLÈMICA4Perilla la celebració
del macroconcert de reggaeton,
encapçalat per Nicky Jam, que
inicialment estava programat per
a aquest dissabte a la platja del
costat de l’Skate Agora de Bada-
lona. Com va avançar Badalona
Comunicació, fonts municipals
van alertar que l’organització del
Reggaeton Barcelona Summer
Edition 2019 no compta amb
llicència per fer el concert.

Divendres passat, des de la
promotora del concert van as-
segurar que tenien contractats
els espais a través de l’Skate
Agora i que no renunciaven a la
seva intenció de celebrar el fes-
tival a Badalona. Però dilluns des
d’Skate Agora van confirmar
que no tenien els permisos per
celebrar el festival i van explicar
que han cancel·lat totes les “ac-
tivitats dinamitzadores” previs-

tes per a l’estiu per manca de
permisos.

Ahir a la tarda, Badalona
Comunicació avançava que fi-
nalment el festival es podria ce-
lebrar al Turó d’en Caritg, tot i
que l’Ajuntament no ho havia
confirmat i la incertesa era total.

DIVISIÓ D’OPINIONS
El regidor del PP Daniel Gracia
va demanar explicacions al PSC
de per què no es permet que es
faci el festival “i en canvi sí que
es va permetre un esdeveniment
similar el 12 de maig”, en refe-
rència al Barcelona Remember
Festival. La regidora de Guan-
yem Carmen Martínez, en can-
vi, va assegurar que si l’empre-
sa que té la concessió de l’Skate
Agora no està complint, “potser
s’ha de sancionar i revisar la lli-
cència que se li ha donat”.

CULTURA4Un any més, Bada-
lona esdevé la capital del terror,
la fantasia i la ciència-ficció en el
marc del Cryptshow Festival.
La 13a edició d’aquest certa-
ment internacional de curtme-
tratges va arrencar divendres
passat i s’allargarà fins al 7 de ju-
liol, amb projeccions i activi-
tats diverses per a tots els públics
durant els caps de setmana.

Enguany tot el festival s’em-
marca sota la temàtica dels qua-
derns de bitàcola, “un recurs
originari de la marina mercant”,
el qual “ha esdevingut un meca-
nisme introspectiu” molt ric per
a les històries de fantasia i terror.

La programació va arrencar
divendres passat al Círcol, amb
la projecció de La dona a la llu-
na (1929) de Fritz Lang, musi-
calitzada en directe per Agustí
Busom, i va continuar dissabte
amb una jornada plena de lite-
ratura, amb especial èmfasi en la
lectura Poètica Coemeterium,
a càrrec de Marçal Font i Sàgar,
al Cementiri de Sant Crist. 

SEGUEIX EL TERROR
Les sessions centrals del festival,
però, comencen avui al Círcol,
amb la primera projecció juvenil,
en la qual es podran veure curts
com La Noria de Carlos Baena

o Milkde Santiago Menghini, en-
tre altres pel·lícules. Els joves de
la ciutat podran participar tam-
bé en un taller de maquillatge
d’efectes especials, abans de les
sessions juvenils d’avui i demà.

Els curtmetratges en compe-
tència es podran començar a veu-
re des de demà, també al Círcol,
on tindran lloc les primeres tres
sessions oficials. La nit de diven-
dres acollirà, a més, la primera de
les “nits asiàtiques”, en les quals
es projectaran dues premières a
Europa: les produccions xineses
Demon Hunter Nezha,de Luo Le,

i Detective Dee: Road to Hell,de
River Huang. 

El gran dia del Cryptshow
serà dissabte, amb el lliurament
dels XIII Premis Serra Circular,
dotats amb 666 euros, pels qual en
aquesta edició competeixen més
de 250 curtmetratges de 43 països.
El certamen també reconeix amb
el premi honorífic els directors
Mamoru Oshii i Sebastià d’Arbó.

El festival tancarà aquesta edi-
ció diumenge amb la projecció a
l’aire lliure dels millors curtme-
tratges d’enguany, en una gala de
cloenda a La Donzella Club.

El festival es va inaugurar divendres passat. Foto: Twitter (@Cryptshow)

Cartell del festival. Foto: Reggaeton Barcelona Summer Edition 2019

Badalona, capital del terror i la
fantasia durant el Cryptshow
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Santa Coloma

Can Calvet, Fondo, Llatí i
Raval celebren les seves festes
CULTURA4Santa Coloma es va
omplir de festes als seus barris
el cap de setmana passat. Can
Calvet, Fondo, Llatí i Raval van
celebrar les seves festivitats amb
cultura popular, música i activi-
tats per a petits i grans.

Can Calvet va iniciar les se-
ves festes divendres passat amb
l’actuació del cantant colomenc
Kiko Osuna, que també va fer de
pregoner. Les festivitats al barri
es van tancar diumenge amb
l’actuació del Mago Quimera.

Les festes del Fondo van tenir
el seu punt àlgid diumenge pas-
sat amb el fi de festa amb el co-
rrefoc dels Diables de Badalona.

El barri del Llatí, en canvi, va
apostar per l’esport, tancant la
seva festa diumenge amb la Mi-
lla Solidària i amb la cursa infan-
til Memorial Mayka Heredia.

El Raval va gaudir de quatre
dies de festes, de dijous a diu-
menge, amb diverses activitats es-
portives, com el torneig de bàsquet
femení i el torneig de futbol sala.

CULTURA4El Parc de Can Zam
torna a convertir-se en un san-
tuari del rock dur i el heavy me-
tal aquest cap de setmana. Des
d’avui i fins diumenge, el Rock
Fest porta a Santa Coloma al-
gunes de les grans llegendes
d’aquests estils musicals, com els
barbuts de ZZ Top i els britànics
Def Leppard.

En total, pels tres escenaris
del festival hi passaran un to-
tal de 52 bandes. Alguns dels
noms més destacats són Saxon,

WASP, King Diamond, Europe,
Michael Schenker, Böhse On-
kelz o Demons & Wizards.

Des de l’organització asse-
guren que, davant el gran nom-
bre d’esdeveniments culturals a
l’àrea metropolitana de Barce-
lona, el Rock Fest destaca per la
seva “singularitat, identitat i se-
lecció artística”.

L’esdeveniment, a més, vol
propiciar també un ambient fa-
miliar i, per aquest motiu, els
menors de dotze anys que vagin

acompanyats dels seus pares
tenen l’entrada gratuïta al re-
cinte.

UN FESTIVAL SOLIDARI
Més enllà de la música, el Rock
Fest té un vessant solidari. L’es-
deveniment col·labora amb el
Banc dels Aliments (36.000 qui-
los de menjar recollits en les edi-
cions anteriors) i recull fons per
a la investigació de la malaltia de
Dent, la qual afecta un nen de 10
anys que viu a la ciutat. 

Festes del barri del Llatí. Foto: Instagram (@nuriaparlon)

Santa Coloma, capital del rock

Feina | 140 persones beneficiades pels plans d’ocupació
Un total de 140 veïns i veïnes s’han beneficiat dels plans d’ocupació municipals. Els con-
tractes tenen una durada d’entre tres mesos i mig any i se centren en la millora dels parcs

i jardins, la neteja d’instal·lacions esportives i les tasques de jardineria i neteja urbana.

Can Zam acull un any més el Rock Fest. Foto: Twitter (@scgramenet)

MOBILITAT4Un grup de veïns i
veïnes de Santa Coloma van
protestar ahir contra la manca
d’alternatives de transport du-
rant el tall de l’L1 de metro en-
tre Clot i Fondo. Els manifestants
es van concentrar a la plaça de la
Vila i van marxar fins a la Trini-
tat Vella, on els veïns i veïnes d’a-
quest barri barceloní van tallar
el trànsit. “Una hora més de
camí, no!” era el lema de la ma-
nifestació colomenca.

D’aquesta manera, els ciuta-
dans de Santa Coloma van mos-
trar la seva disconformitat res-
pecte de la decisió de Transports
Metropolitans de Barcelona
(TMB) de no incrementar el ser-
vei d’autobusos llançadora entre
Clot, La Sagrera i Fondo, com
demanaven fa una setmana tant
l’Ajuntament com les associa-
cions de veïns de la ciutat.

Des de TMB argumenten, en
un comunicat, que l’elevat volum
de passatge (unes 90.000 entra-

des els dies feiners de juliol en el
tram afectat) i “les característi-
ques i la regulació del trànsit
dels carrers” en la zona afectada
faria necessari “una caravana
continua d’uns 80 autobusos ar-
ticulats que col·lapsaria el trànsit”
i, per tant, seria “inoperant”.

La gestora del transport públic,
però, sí que ha accedit a les recla-
macions de permetre la validesa

dels títols de transport social de
TMB, com la T-Rosa, als serveis de
Renfe i la connexió entre Clot i
Glòries a través d’un servei d’au-
tobusos a demanda per a les per-
sones amb mobilitat reduïda.

TMB s’ha compromès, també,
a millorar la freqüència de pas de
les línies L9 i L5, tot i que no acla-
reix si aixó es mantindrà durant els
dos mesos que duren les obres.

Un moment de la manifestació d’ahir. Foto: Twitter (@aitorblanc)

Manifestació veïnal contra 
la gestió de TMB del tall de l’L1
» “Una hora més de camí, no!” va ser el lema de la concentració
» Segueix la disconformitat tot i algunes concessions de TMB
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MEDI AMBIENT4Un grup de
veïns de Sant Adrià ha decidit
crear una comissió per fer se-
guiment de les obres que es re-
alitzen a la Rambleta i amb l’ob-
jectiu de salvar els arbres que po-
drien estar en perill per la re-
modelació d’aquesta via.

Dissabte passat, un cente-
nar de veïns es van concentrar
davant les obres. La concentra-
ció va comptar amb el suport
d’Airenet, Stop Crematori Sant
Adrià i les associacions de veïns
de Sant Joan Baptista, La Cata-
lana i les Tres Xemeneies, així
com de partits com ERC i Sant
Adrià en Comú.

A la convocatòria es va acor-
dar la creació d’una comissió
que es reunirà per definir les línies
d’acció, “primer per mantenir
els arbres i, segon, perquè no els
tallin”, explica a Línia Nord la
portaveu d’Airenet, Silvina Fru-
cella. La primera idea sorgida
d’aquesta comissió ha estat que

cada veí apadrini un arbre i s’en-
carregui de regar-lo, però no des-
carten prendre mesures més ra-
dicals com “encadenar-se als ar-
bres” i acampar fins a assegurar-
se que no es talaran.

“Demanem a l’Ajuntament
que defineixi què és el que farà
definitivament i que adeqüi el
projecte al manteniment dels
arbres”, assenyala Frucella. En
un missatge a Twitter, l’alcalde

Joan Callau va defensar que al
projecte de remodelació s’in-
corporen propostes que els veïns
van fer en el procés participatiu
que va tenir lloc l’any 2018.

Des d’Airenet subratllen que,
en un context d’emergència cli-
màtica i en una ciutat tan conta-
minada com Sant Adrià, preservar
i plantar més arbres és fonamen-
tal. “Evolucionar no és posar més
ciment”, critica Frucella.  

Un centenar de persones es va manifestar davant la Rambleta. Foto: Airenet

Els veïns s’organitzen per salvar
els arbres de La Rambleta

» La remodelació de la via suposarà la retirada de part de l’arbrat
» Un centenar de persones es va manifestar dissabte contra les obres

‘Runners’ recullen prop 
de 200 quilos de residus

PARC DEL BESÒS4Prop de 200
quilos de residus és el que van re-
collir dissabte passat unes 200
persones que van participar en la
iniciativa de plogging, una com-
binació de cursa i recollida de re-
sidus, que va tenir lloc al Parc Flu-
vial del Besòs. La majoria dels re-
sidus recollits van ser plàstics.

Tres grups d’esportistes van
recórrer tres circuits diferents,
d’entre 5 i 6 quilòmetres, en di-
recció Sant Adrià de Besòs i
Santa Coloma de Gramenet des
del Pont del Molinet.

Els participants van tenir

l’opció de seguir un ritme més alt
o optar per un grup d’exercici
més suau, per fer, en total, una
hora de plogging beneficiosa
per a l’entorn i els participants.

L’esportista i influencer Va-
lentí Sanjuan, l’esportista i geò-
loga Sandra Blasco i la influen-
cer de vida saludable Olivia
Cobo van capitanejar cada grup
de corredors.

Les 200 persones van dis-
posar de material adequat per
recollir residus i van poder di-
positar les escombraries en un
contenidor de selecció.

Tres alumnes adrianenques,
premiades per fer hip-hop

CULTURA4Hi ha joves de Sant
Adrià que tenen talent per la mú-
sica urbana. Tres alumnes de
l’Institut Manuel Vázquez Mon-
talbán van guanyar el primer pre-
mi del Concurs Hip-Hop per la
Pau en la modalitat de centres
educatius de Catalunya. La cançó
guardonada, Salgamos de esta
celda, s’ha enregistrat a l’estudi de
gravació de la Conga Music. 

El concurs és una iniciativa de
l’Institut Català Internacional per

la Pau (ICIP)  i té per objectiu do-
nar visibilitat al compromís i la
creativitat dels joves en l’àmbit de
la cultura de la pau.

El certamen té dues modali-
tats: en la primera, s’hi van poder
presentar  estudiants d’educació
secundària obligatòria, formació
professional o batxillerat; i en la se-
gona van participar nois i noies
d’entre 12 i 25 anys vinculats a cen-
tres i entitats juvenils, culturals, cí-
viques o d’acció socioeducativa.

La residència de la UPC 
obrirà la setmana que ve

EDUCACIÓ4El Campus Diago-
nal-Besòs de la UPC inaugurarà
la seva residència per a estu-
diants, docents i investigadors la
pròxima setmana. El 14 de juliol
s’obriran les portes d’aquest
equipament a La Mina, que ofe-
reix apartaments individuals i
compartits, a més d’espais co-
muns com un gimnàs i sales
d’estudi i reunió.

Tot i això, durant aquests me-
sos la residència s’obrirà només
parcialment i no estarà a ple ren-
diment fins al setembre, coincidint
amb el començament del curs.

300 RESIDENTS
La residència ha suposat una in-
versió aproximada de 18 mi-
lions d’euros i té una capacitat
per a 300 residents dins dels
més de 6.000 metres quadrats
de l’espai. L’edifici està estruc-
turat en vuit plantes i concebut
al voltant d’un espai obert cen-
tral, amb un pati enjardinat.

En total hi ha 17 aparta-
ments de 46 metres quadrats, 80
habitacions individuals de 22
m2, 79 habitacions de 22 m2 per
compartir amb lliteres i 14 ha-
bitacions dobles de 33 m2.

Política | Ple extraordinari per aprovar el cartipàs
Mentre es tancava aquesta edició, el Ple celebrava una sessió extraordinària per nomenar
els representants de la corporació en els òrgans col·legiats i aprovar la creació i composi-
ció de les àrees i comissions informatives, entre altres temes relacionats amb el cartipàs.
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Montgat | Tiana

Tornen els descomptes dels
comerços de Montgat i Tiana
COMERÇ4Torna el talonari de
promocions Montgattiana. Per
segon any, les associacions de co-
merciants de Montgat i Tiana
s’uneixen i sumen esforços per
posar descomptes de fins al 80%
en més de 80 comerços i serveis
d’ambdós pobles a disposició
dels veïns i veïnes.

Entre els avantatges que ofe-
reixen hi ha esmorzar gratuïts,
descomptes en alimentació, res-
tauració, moda o estètica, entre
molts altres. El talonari té un for-
mat de butxaca que el fa més
pràctic i còmode.

Aquests descomptes s’han
distribuït al llarg del mes de
juny a prop de 8.000 clients.
Bona part de les ofertes són và-
lides fins a finals de setembre i
moltes ho són fins a finals d’any.

La iniciativa compta també
amb la col·laboració de Promoció
Econòmica de Montgat i Tiana. A
més, el projecte es troba dins del
Pla de Promoció del Comerç Lo-
cal de l’Associació de Comerços
i Serveis de Montgat (ACISM) i
forma part de les iniciatives de
l’Associació de Comerciants i
Serveis Tianencs (ACIST).

MONTGAT4L’alcaldessa de Mont-
gat, Rosa Funtané, va aprovar el
nou cartipàs la setmana passada,
a l’espera d’arribar a un acord de
govern més ampli. De moment,
Funtané ha repartit les regidories
i tinences d’alcaldia entre els cinc
representants d’ERC.

El regidor republicà David
Sánchez Boutín va ser nomenat
primer tinent d’alcaldessa i coor-
dinador de l’àrea de territori i sos-
tenibilitat, així com regidor-de-
legat d’ordenació i gestió del te-
rritori, habitatge, obres i infraes-
tructures, serveis municipals,
manteniment, via pública, parcs,
jardins i edificis municipals.

La regidora Laura Ribot i
Cuenca serà la segona tinenta
d’alcaldessa i coordinadora de
l’àrea de govern i ciutadania.
Ribot i Cuenca s’encarregarà
també dels recursos econòmics
i humans, la qualitat, avaluació
de serveis públics i bon govern,
la programació i coordinació,
els serveis interns, ciutadania i
participació ciutadana.

El tercer tinent d’alcaldessa

serà el regidor Jordi Ratera i Sa-
rra, quetambé serà coordinador de
l’àrea de desenvolupament local i
regidor delegat de cultura i festes,
esports, promoció econòmica, fo-
ment de l’ocupació, promoció de
la Vila i comerç i consum.

Finalment, la regidora Alba
Hernández Lacoma coordinarà
l’àrea de serveis a les persones i
serà la regidora delegada d’acció
social, gent gran, salut, polítiques
d’igualtat, cooperació i solidaritat,

educació, joventut, sostenibilitat
i medi ambient.

Tot i aquesta distribució dels
càrrecs, Funtané avisa que conti-
nua buscant un acord de govern
més ampli i, per tant, podrien ha-
ver-hi canvis en les regidories si,
finalment, un altre grup munici-
pal entra al govern. L’alcaldessa
haurà de retre comptes d’aquest
cartipàs al pròxim ple de l’11 de ju-
liol, quan s’hauran de votar tam-
bé les retribucions dels càrrecs.

Funtané i regidors d’altres partits en un acte recent. Foto: Twitter (@montgat)

Funtané aprova el cartipàs a
l’espera d’un acord de govern

Cultura | Nova edició del Festival d’Estiu de Cobles 
L’Agrupació Amics de la Sardana de Tiana torna a organitzar un any més el Festival

d’Estiu de Cobles i Compositors. Cada dimecres de juliol, el Parc de l’Antic Camp
de Futbol acollirà cobles diferents que interpretaran el repertori d’un compositor.
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Esports Futbol | El CF Badalona busca data per celebrar l’Assemblea
La directiva del CF Badalona està buscant una data imminent (podria ser aquesta setmana
o la que ve) per celebrar l’Assemblea de socis, segons explica Jornada Previa. En la trobada

s’explicaria, entre altres coses, en quin moment es troba la conversió a societat anònima.

Per definició, els fitxatges que so-
len il·lusionar els aficionats de
qualsevol equip de qualsevol es-
port són aquells mediàtics o que
asseguren una millora del ren-
diment col·lectiu. N’hi ha d’altres,
però, que són estratègics i en
aquest segon perfil encaixaria
l’anunci de l’arribada de Trifón
Poch a la Penya. Abans-d’ahir el
club va anunciar el fitxatge de
l’entrenador de Còrdova perquè
sigui el número dos de Carles Du-
ran el curs que ve, una tempora-
da il·lusionant amb el repte de
l’EuroCup a banda de les com-
peticions domèstiques.

Poch aterra a l’Olímpic per ser
el recanvi de Jaka Lakovic, que a
principis del mes passat va con-

firmar que feia un pas endavant
en la seva carrera assumint la
seva primera aventura com a
entrenador principal al Ratiop-
harm Ulm de la lliga alemanya. 

El nou ajudant de Carles Du-
ran té molta experiència a la lli-
ga ACB, però també ha dirigit
equips arreu del món. La seva ex-

periència a la màxima categoria
del bàsquet estatal arriba d’es-
tades a Tenerife, Girona, Alacant,
Granada, Estudiantes i Fuenla-
brada, entre altres. A més, Poch
ha portat els seus coneixements
al Mitsubishi Diamond Dolp-

hins del Japó, mentre que la
seva darrera experiència havia es-
tat a Obras Sanitarias de Mar del
Plata, un dels clubs més impor-
tants de l’Argentina, on va ater-
rar fa quatre estius.

Pau del Tio seguirà com a en-
trenador ajudant per quarta tem-
porada, Dani Miret, entrenador
del CB Prat, compaginarà la di-
recció de l’equip pratenc amb el
suport a l'staff tècnic verd-i-ne-
gre i Dani Moreno seguirà sent el
càrrec de preparador físic.

CONVENI RENOVAT
L’altra gran novetat esportiva
per al Joventut ha estat la reno-
vació de la vinculació amb el CB
Prat, que la temporada 2019-20
jugarà la lliga LEB Plata.

Durant els 14 anys anteriors
de l’acord, 24 jugadors vinculats
han debutat amb el primer equip
verd-i-negre a l’ACB.

Trifón Poch serà el segon de
Duran a la Penya el curs que ve
» El tècnic cordovès ocuparà l’espai buit que va deixar Jaka Lakovic

» El club anuncia la renovació de la vinculació amb el CB Prat

La base Miljana Dzombeta se
suma al projecte de l’Snatt’s 

El trencaclosques lila
ja ha trobat la seva
vuitena peça. Dilluns
passat, el Femení

Sant Adrià va estrenar el mes
anunciant una nova incorporació
per al primer equip que César
Aneas dirigirà el curs que ve: es
tracta de la base internacional
bosniana Miljana Dzombeta, que
demà complirà 25 anys. La ju-
gadora, que també pot ocupar la
posició d’escorta, vestirà de lila
com a mínim durant la tempo-
rada 2019-20.

La jugadora balcànica és el se-
gon nom del joc exterior del
conjunt adrianenc juntament
amb Helena López. La direcció
esportiva lila haurà de treballar
per acabar de donar alternatives
en la direcció del joc, ja que les
posicions d’alers i interiors estan
ben cobertes amb Mireia Vila,
Cris Hurtado, Theresa Ekelar,
Bojana Kovacevic, Berta Dal-
mau i Minata Keita.

Dzombeta va jugar les seves
tres primeres temporades com a
sènior al Borac ML-IEFK Banja
Luka del seu país. Entre 2013 i
2017 va fer el salt a la lliga sèrbia,
fitxant pel ZKK Vrbas Medela,
mentre que els dos darrers cur-
sos els ha passat a la lliga roma-

nesa: el primer al CS Phoenix Ga-
lati i el darrer al BC Goldis ICIM
Arad, un dels grans del país.

POZA, AMBICIÓS
Al marge d’aquesta arribada,
l’actualitat lila està marcada per
l’entrevista que el director es-
portiu lila, Dani Poza, va conce-
dir a Basketaldia. Poza va dir que
l’objectiu és tornar a la Liga Dia,
però que si això passa caldria mi-
llorar molt econòmicament per
afrontar-ho. “Si anys enrere ens
haguessin avisat de les promeses
incomplertes, potser no hauríem
fet el pas”, va lamentar.

L’andalús ha dirigit equips a l’ACB, al Japó i a l’Argentina. Foto: A. Pérez / ACB

Seoane i Abrisqueta, dels
Tucans, als World Roller Games

Dues de les grans
responsables de la
magnífica tempora-
da del sènior feme-

ní de les Tucans, Vanesa Abris-
queta i Xènia Seoane, tenen el
premi extra de formar part de la
selecció espanyola d’hoquei línia
per als World Roller Games. Els
partits es juguen al CEM Horta i
al CEM Mar Bella, a Barcelona.

Seoane, de fet, ja ha comen-
çat a jugar, ja que la portera for-
ma part del combinat júnior, la
categoria que s’ha encarregat de
l’aperitiu dels WRG. De mo-

ment, l’equip estatal ha guanyat
contra els Estats Units (4-2) i Co-
lòmbia (4-1 i 3-1), de manera que
esperaran tenir sort en els en-
creuaments camí de les medalles.

Demà passat, un cop hagi
acabat la competició de les jú-
niors, es posarà en marxa el tor-
neig absolut. El polonès Marcin
Malacz només va cridar Abris-
queta de les Tucans per confor-
mar un conjunt amb predomini
de les campiones, el Tres Cantos,
i del Rubí Cent Patins. Els tor-
nejos de categoria absoluta s’a-
llargaran fins al dissabte 13.

Pol Pacheco i Mario 
López deixen l’Industrias

Dues baixes con-
firmades per a la
temporada que ve.
Entre divendres

de la setmana passada i abans-
d’ahir, l’Industrias Santa Coloma
va anunciar que Pol Pacheco i
Mario López no seguiran vestint
de blanc el curs que ve.

Pacheco va arribar a Santa
Coloma fa dues temporades pro-
cedent del Cioli Cogianco de la lli-
ga italiana. En aquests dos cur-
sos s’ha convertit en un dels ju-
gadors preferits de l’afició per la
seva qualitat i entrega. De fet, el
curs passat va ser el segon màxim
golejador colomenc amb 13 dia-
nes, 10 menys que Ximbinha. El

jugador es va acomiadar dels
companys, cos tècnic, directiva i
afició amb una carta oberta di-
vendres passat, mentre que
abans-d’ahir es va anunciar que
s’incorpora a ElPozo Murcia.

L’altra baixa, la de López, té
un component emocional més
fort per al club, ja que era un dels
jugadors que havia format part de
l’entitat des de la categoria ben-
jamí. El tanca ha tingut minuts en
20 partits durant aquest curs,
però en cap d’ells ha estat titular,
de manera que va demanar la
seva sortida per tenir més prota-
gonisme en un altre equip. López
ha vestit la samarreta blanca 55
partits en tres temporades.

Pau Arriaga
BADALONA

La selecció espanyola júnior ja ha començat a competir. Foto: FEP

L’última experiència
del tècnic andalús ha
estat a Obras Sanitarias
de la lliga argentina



| 14

Llibres Teatre

Hi ha bandes que es neguen a des-
aparèixer, que eviten la treva com a fi-
losofia vital. Una d'aquestes és, sens
dubte, La Banda Trapera del Río, pio-
nera del punk abans que aquesta pa-
raula arribés a la península i grup in-
subornable que acaba de presentar
nou àlbum: Quemando el futuro (Mal-
dito Records, 2019).

Música Pelis i sèries

Quemando el futuro
La Banda Trapera del Río

Música entre ‘punxes’
Si féssim una llista dels edificis modernistes més reconeguts

de Barcelona, de ben segur que la Casa de les Punxes figuraria
en alguna de les posicions més altes. Visitar-la durant l’any és
un autèntic plaer, però durant l’estiu encara és més llaminer
gràcies a les Nits amb Ritme. Durant els mesos d’estiu, es pot
visitar l’edifici de nit i, posteriorment, gaudir d’un concert al
seu imponent terrat de sis-cents metres quadrats. Les Nits

amb Ritme es fan tots els divendres de juny, juliol i agost, del
14 de juny al 30 d’agost. Les entrades tenen un preu de 25 eu-

ros, i els residents catalans poden aconseguir-les per 18,75. 

Anna Sahun es posa en el paper d’una
dona emprenedora, mare de dos fills
que no s’arronsa davant les adversitats.
Dirigida per Joel Joan, la seva parella,
Sahun, s’enfronta a aquest monòleg
que barreja comèdia i moments
menys alegres per retratar el masclis-
me que pateixen les dones avui.

A La Villarroel de Barcelona.

Nenes i nens
Dennis Kelly

Curtis James Jackson III potser no és un nom gaire co-
negut pel públic general, però 50 cent -el seu àpode

artístic- fa pensar tothom en hip hop. I és que el raper
de Nova York va arribar a l’estrellat musical anys enre-
re, però ara ambiciona altres projectes, com el que va
anunciar el 26 de juny a Barcelona. 50 cent va presen-
tar la sisena temporada de Power, sèrie de la qual ja és

actor i ara en serà director d’un episodi. El músic va
explicar que ha estat una aposta “molt emocionant” i
que posar-se darrere la càmera és “una experiència
diferent”. El raper va causar un gran impacte l’any

2003 amb el seu primer àlbum, Get Rich or Die Tryin',
amb temes com In Da Clubo 21 questions. El seu estil
agressiu va conquerir l’escena musical i el va situar

com un dels artistes més exitosos, amb més de 30 mi-
lions de discs venuts. Lluny de quedar-se estancat, 50
cent es va atrevir a ser actor, productor i inversor. Així,

ara s’obre a una nova disciplina: la de director. 

5 0  C E N T

ÉS FAMÓS PER... Ser un raper d’èxit internacional
L’àlbum ‘Get Rich or Die Tryin’ el va catapultar a la fama

Famosos

Presentar la sisena temporada de ‘Power’
L’artista va anunciar a Barcelona que en serà director

Sorpresa per la visita del raper a Barcelona
Molts seguidors no sabien que visitaria la ciutat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

| Formula1 2019
Nova entrega d’aquest simulador de conducció. Converteix-te
en el teu pilot preferit i lluita per ser el nou campió del món.

La vida de la Vir i en Lluís canvia quan,
després de poc més d’un any com a
parella, s’assabenten que ella està em-
barassada. La pel·lícula segueix l'aven-
tura, amb alts i baixos, d'aquesta 
jove parella durant els nou mesos en
els quals esperen que neixi la seva 
criatura. El film ha rebut quatre premis
al Festival de Málaga.

Els dies que vindran
Carlos Marqués-Marcet

L’escriptor barceloní intenta respon-
dre en aquesta novel·la per què se-
guim creient en l’amor o per què se-
guim necessitant temples en una so-
cietat que presumeix d’haver passat
de llarg l’estadi espiritual. Tot això
enmig d’una crisi sentimental, espi-
ritual i econòmica, en la qual ningú
dona oportunitats de cap mena.

La vida i altres frustracions
Àlex Reig Biosca

QUI ÉS?
La fitxa
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AVUI 4 DE JULIOL
16:30 Un clàssic . A partir de dos quarts de cinc
d’aquesta tarda se celebrarà una nova edició
(la tercera) del Recital Poètic, amb Joan
Seus. / Espai Betúlia.

DILLUNS 8 DE JULIOL
18:00 El meu barri serà la segona proposta del
cicle Rodamons, un grapat de contes que aju-
daran a mantenir una actitud positiva vers la
diferència i la convivència pacífica. / Biblio-
teca Central.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Des del passat dimecres 12 de juny
es pot visitar la mostra anomenada Flores de
otoño, que ha preparat Hanna Jarzabek al Ci-
cle Expositiu Joan Gomis. L’entrada és gratuïta.
/ Biblioteca Central.

DEMÀ 5 DE JULIOL
18:00 Demà es posa en marxa un taller de dues
sessions per aprendre a fer fotos amb el mò-
bil i a penjar-les posteriorment al teu comp-
te d’Instagram. / Centre de producció cultu-
ral i juvenil Polidor.

DIMECRES 10 DE JULIOL
18:00 Una de les destinacions de vacances
preferides és França i, per això, els responsables
del Polidor han preparat una sessió per des-
cobrir els seus secrets. / Centre de Producció
Cultural i Juvenil Polidor.

AVUI 4 DE JULIOL
19:30 EL CRiC i el Mercat han preparat una tar-
da musical amb l'actuació del grup especia-
litzat en versions anomenat Retro's Sound.
L’entrada serà gratuïta i el concert durarà tres
hores. / Plaça de la Mare.

9 I 10 DE JULIOL
11:00 Taller teòric pràctic d'Instagram i Facebook,
per emprendre accions comercials d'èxit.
Cal inscripció prèvia. / Centre Cívic les Ma-
llorquines.

DILLUNS 8 DE JULIOL
17:00 Des de principi d’aquest mes i fins a la se-
gona setmana d’agost estan en marxa les tar-
des de jocs de taula per a tothom. / Biblio-
teca Can Baratau.

Demà al matí està prevista una jornada
lúdica amb jocs de realitat virtual per
als joves del poble. Cal inscripció prè-
via. / Espai Jove.

Tot a punt per a una tarda
de jocs de realitat virtual

Demà 5 de juliol a les 11:00

Arriba la sisena edició del Rock Fest, el
festival internacional de referència
per als amants del rock i el heavy me-
tal amb grups com ZZ Top, Def Leppard
o Europe. / Parc de Can Zam.

Can Zam torna a ser
l’escenari del Rock Fest

Entre avui i diumenge

Aquest vespre es posa en marxa la se-
tena edició del cicle d’activitats de les
Nits al Port amb un concert amb els
grans èxits de la música catalana. / Port
de Badalona.

La setena edició de les
Nits al Port arrenca avui
Demà 5 de juliol a les 22:00

Omple el teu passaport de lectures serà
el nom de les sessions de lectura per
a nens i nenes que tinguin entre 6 i 12
anys. / Biblioteca Can Baratau.

Sessions de lectura per a infants 
que tinguin entre 6 i 12 anys

Dilluns 8 de juliol a les 17:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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