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Def Leppard i ZZ Top
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Segueix l’oposició del
veïnat a la remodelació
de la Rambleta
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Badalona omple
els carrers d’orgull
i llibertat sexual

INCINERADORA pàg 3

Tersa és la principal
causa de contaminació
a la seva zona?

BADALONA pàg 6
Tanquen equipaments per
la manca de climatització

TIANA pàg 12

Polèmica entre Junts i el
govern pel sou dels regidors

MONTGAT pàg 12
L’escola Norai ampliarà
les seves instal·lacions
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La contaminació de l’aire i del sòl
a la zona del Fòrum hauria baixat,
segons un informe del Consell Su-
perior d’Investigacions Científi-
ques (CSIC). L’estudi el va enca-
rregar l’Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB), arran de les
denúncies d’entitats veïnals com
Airenet per les males olors i l’alt ni-
vell de dioxines (una substància al-
tament cancerígena) produïts,
suposadament, per la incinera-
dora Tersa. “En comparació amb
estudis previs, les concentracions
de dioxines observades en aire i
sòls són baixes”, conclou el CSIC,
que també afegeix que aquests ni-
vells tan baixos no permeten de-
terminar que l’origen d’aquesta
contaminació sigui la planta de
Sant Adrià i no altres fonts com,
per exemple, el trànsit rodat.

Els veïns de la zona, però, no
estan satisfets amb les conclusions
de l’estudi. La presidenta d’Aire-
net, Silvina Frucella, demana un
monitoratge més ampli i conti-
nuat, ja que creu que els set punts
de mesura que s’han agafat com a
mostra “no fan referència a la ve-
ritable zona d’afectació de Tersa”.

CONCLUSIONS CONTRÀRIES
Els set punts de mesura es van dis-
tribuir així: dos a Sant Adrià, un a
Badalona, dos a la zona del Fòrum,
un a Sant Andreu i un setè a l’Ei-
xample, el qual servia de referèn-
cia com a àrea amb un volum de
trànsit habitual a la capital catala-
na. Les mostres es van recollir en
diversos mesos de l’any i amb con-
dicions meteorològiques diferents.

L’Ajuntament de Barcelona
(que va ser una de les adminis-
tracions que va encarregar la in-
vestigació) va assegurar en un
comunicat que l’emissió que fa

Tersa és “equiparable a la que pro-
voquen altres processos de com-
bustió que es produeixen diària-
ment a la ciutat, especialment el
trànsit rodat”. A més, apunta que
“el mostreig ha estat prou ampli
per permetre fer una comparati-
va acurada i exhaustiva”.

No obstant això, des d’Airenet
fan servir les mateixes dades de
l’estudi per contradir aquestes
conclusions. El mostratge realit-
zat entre el desembre de 2018 i el
març de 2019 demostra que a l’es-
tació més propera a Tersa (l’Escola
Catalunya de Sant Adrià) els ni-
vells de dioxines van ser cinc ve-
gades més alts respecte del punt
més llunyà de la incineradora (a
l’Eixample). El mateix CSIC ac-
cepta que aquestes diferències
“es poden interpretar com indi-
cadors d’una possible contribució
de les emissions de dioxines a la
zona per part de la incineradora”.

Des d’Airenet, a més, denun-
cien que entre el desembre de
2018 i el març d’enguany “no es
va prendre cap dada” a l’estació
ubicada al CAP Besòs i que tam-
bé manquen dades al punt de me-
sura de l’Escola Catalunya entre
el maig i el juny del 2018.

SANT ADRIÀ, EL MÉS AFECTAT
L’estudi reconeix que “l’Escola
Catalunya es pot agafar com a tí-
pica d’aportacions de dioxines de
la zona on hi ha la incineradora”.
Els dos punts de mesura de Sant
Adrià són els que van tenir els va-
lors més alts de contaminació.
De fet, el volum de dioxines al sòl
a l’Escola Catalunya va arribar als
22 pg/g, quatre vegades més que
al CAP Besòs i vint-i-set vegades
més que a l’Eixample.

Avui AireNet es reunirà amb
l’alcalde de Sant Adrià, Joan Ca-
llau, per expressar-li les seves

preocupacions sobre aquestes da-
des. També tenen pendent una
reunió amb l’Ajuntament de Ba-
dalona, la qual encara no té data. 

MÉS CONTROL SOBRE TERSA
Des d’Airenet reconeixen que els
nivells de contaminació s’han re-
duït respecte dels darrers anys,

però consideren que es deu al fet
que Tersa ha millorat la seva ma-
nera de treballar arran de la pres-
sió veïnal. A més, destaquen que
des que van denunciar la incine-
radora a la Fiscalia de Medi Am-
bient, aquesta ha consumit un
75% més en filtres de carbó actiu
i un 106% més en gas per reduir
les emissions de dioxines.

Per aquests motius, l’entitat
demana que es creï un “observa-
tori ciutadà” que es dediqui a
agafar dades sobre consum de
carbó i nivells de dioxines direc-
tament de Tersa i les posi a dis-
posició del veïnat de forma com-
pletament lliure. L’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, va enviar
una carta a Airenet on donava “la
benvinguda” a la iniciativa, però
des de l’entitat demanen col·la-
boració per posar-ho en marxa.
“Estem cansats de denunciar, vo-
lem construir”, conclou Frucella.

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD

L’etern debat
» Un nou informe qüestiona que Tersa sigui la principal causa de contaminació a la zona del Fòrum
» Airenet remarca, però, que a les àrees properes a la incineradora la contaminació és molt més alta

La incineradora Tersa segueix en el punt de mira, acusada de contaminar la zona del Fòrum. Foto: Laura Figuls / ACN

L’AUDITORIA DE TERSA
ENCARA NO ARRIBA

4Airenet critica que fa més
de tres mesos que es va
acabar l’auditoria de Tersa
(elaborada per auditors del
Col·legi d’Enginyers i inde-
pendents) i encara no l’han
rebut. Exigeixen que s’im-
plementin les seves con-
clusions i demanen pres-
supost per  seguir estudiant
la contaminació al Fòrum.
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Desplazamiento del
eje en Cataluña. ERC

pasa del referéndum uni-
lateral a la Ley de Claridad, a la cana-
diense, que siempre defendieron los
comuns. Lo hace cuando estos últimos
aparcan esa reivindicación para situarse
en posiciones del PSC (blindar com-
petencias Estatut).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Lagarde es inteligente,
tiene talento para co-

municar, sabe formar
consensos.  Pero me parece una mala
sucesora de Draghi. No es solo que no
sepa nada de política monetaria. Es
que aquella frase (“utilízame”, a Sar-
kozy) debería ser suficiente para tum-
bar una carrera.

@claudiperez

La cançó és una puta
obra mestra, no per-

què la canti en català
(això tant se me'n fot, a mi), sinó per-
què resumeix perfectament la filosofia
catalanista monetària de Francesc Pu-
jols i de Salvador Dalí. Aquesta noia es-
plèndida és dels nostres. Endavant,
@rosaliavt.

Según la propuesta de
Ciudadanos sobre ges-

tación subrogada, las
"mujeres gestantes" no podrán haber
sufrido episodios de depresión, tener
antecedentes penales o de abuso de
drogas o alcohol. Nada de eso ten-
drían que cumplir los "padres subro-
gantes".

@BernatDedeu @ivanxil @RequenaAguilar

Aire fresc

per Estanis Alcover i Martí

La Comunicació local 
no només és pública

Fa quatre dies, el Col·legi de Periodis-
tes demanava condicions dignes per als
periodistes locals de mitjans públics, tot
obviant els privats. El CPC reconeix que
els mitjans de proximitat són impres-
cindibles per acostar a la ciutadania el
dia a dia dels pobles i ciutats
i contribueixen de manera
insubstituïble a l’enforti-
ment de la democràcia.
S’entén que és una funció de
públics i privats.

La nota del CPC passa
per alt els greuges que mol-
tes corporacions municipals mantenen
de fa anys i panys amb els mitjans de
comunicació –de pagament o gratuïts-
que lluiten desigualment contra una
competència deshonesta i abusiva. A
Badalona l’hem tingut d’exemple du-
rant anys. 

Un estudi encarregat per l’ACPC de-
nunciava fa anys aquesta competència
indigna, que capgira el mercat publi-

citari –en competència il·lícita- a més
de fer ús de l’erari públic. I no s’ha fet
net. Badalona Comunicació explica en
el seu web que és una empresa públi-
ca, multimèdia i local. Òbviament, és
pública perquè la ciutadania de Bada-

lona n’és la propietària. És multimèdia
perquè gestiona tres mitjans de comu-
nicació, en l’àmbit de la premsa escri-
ta, la ràdio i la televisió. I és local per-
què té com a funció explicar què pas-
sa a Badalona i a la seva gent. Però no
en té pas l’exclusiva.

Fa anys que vaig darrere del Pla de
Comunicació de l’Ajuntament badalo-
ní. Ho he demanat personalment –en

diferents moments- a Josep Viñeta,
Oriol Lladó i Marcel Mauri. Sense èxit.
Saben tots tres que la Comunicació lo-
cal no només és pública, i que públic
hauria de ser el Pla de Comunicació Lo-
cal, que ha d’incloure també els mitjans

privats.
El nou Consistori està

disposat a  reconèixer la ri-
quesa dels mitjans de co-
municació privats i inde-
pendents? I si és així, qui-
na serà la seva política cap
als mateixos? Es farà pú-

blic un suport transparent per a tots?
Com es planificarà la publicitat? La
UNESCO reconeix que l’existència
de mitjans locals és un signe de plu-
ralisme, com ho és la diversitat dels
continguts i la representació dels di-
ferents grups i interessos d'una so-
cietat. Els mitjans locals fomenten el
diàleg obert, la transparència local i
ofereixen una veu als sense veu.

Els mitjans locals fomenten el diàleg
obert, la transparència local 

i ofereixen una veu als sense veu

Joventut Badalona
Aquesta setmana el club ha confirmat
que col·labora amb el Projecte Hamza, 

una iniciativa d’un jove del Masnou 
que porta roba i material per jugar a

bàsquet a dues escoles del Marroc. La
Penya s’ha sumat a aquesta iniciativa.

pàgina 13

Els semàfors

Cryptshow
El festival de curtmetratges de gènere

fantàstic i de terror de Badalona va tan-
car una edició d’èxit amb més de 1.300
persones de públic en els seus dos caps

de setmana. Ja han anunciat que la prò-
xima edició tindrà perspectiva queer. 

pàgina 9

TMB
Les alternatives plantejades per TMB al

tall de la línia 1 del metro no com-
plauen els veïns de Santa Coloma, els
quals van tornar a concentrar-se di-

marts per exigir millorar la connexió de
transport públic amb la ciutat.

pàgina 10
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POLÈMICA4L’Espai Betúlia i les
biblioteques Can Casacuberta,
Llefià-Xavier Soto i Sant Roc van
tancar dimarts i no tornaran a
obrir fins al setembre per culpa de
la manca de climatització en
aquests espais. 

L’Ajuntament va comunicar
aquesta decisió divendres passat,
després que la Comissió de Sa-
lut i Seguretat Laboral, els tèc-
nics municipals i diversos sin-
dicats de l’Ajuntament de Ba-
dalona arribessin a la conclusió
que s’estaria posant en risc la sa-
lut dels treballadors i usuaris d’a-
quests equipaments.

Fonts municipals asseguren
que es va prendre aquesta mesu-
ra perquè caldrà fer “una gran in-
versió” per tornar a posar en fun-
cionament la climatització en
aquests edificis, ja que no és pos-
sible fer-ho amb petits manteni-
ments. Des de l’Ajuntament as-
seguren que ja s’està treballant per
agilitzar una modificació en el

pressupost d’inversions per fer
front a aquest problema, tot i que
és un tràmit que pot trigar mesos.

De moment, el consistori ha
comprat prop d’una vintena d’ai-
res condicionats portàtils, els quals
s’han instal·lat a algunes depen-
dències municipals, com la co-
missaria de la Guàrdia Urbana i les
oficines de gestió tributària. Des de
CCOO alerten que no s’està fent
front al problema real: “que les
empreses de manteniment no
ofereixen serveis perquè l’Ajun-

tament els deu diners i les ins-
tal·lacions són deficitàries”.

L’Associació de Veïns de Sant
Antoni de Llefià va criticar, en un
comunicat, que es tanquin les bi-
blioteques durant l’estiu, que és
quan “augmenta el temps d’oci” i
per tant s’haurien d’enfortir “les
poques opcions i espais cultu-
rals” que tenen al barri, en lloc de
tancar-los. Exigeixen al consisto-
ri que no es demori en tirar en-
davant les accions per solucionar
els problemes de climatització.

L’Espai Betúlia és un dels edificis afectats. Foto: Twitter (@CulturaBDN)

Tanquen equipaments 
per la manca de climatització

» L’Espai Betúlia i tres biblioteques no oferiran servei fins al setembre
» Sindicats i veïns exigeixen solucionar la falta de manteniment

L’aprovació del cartipàs,
encaminada però sense acord

POLÍTICA4L’aprovació del car-
tipàs està “molt encaminada”, se-
gons fonts properes a les nego-
ciacions. L’únic serrell que queda
per tancar és qui presidirà la co-
missió d’estudi per la modernit-
zació de l’administració, propo-
sada per Guanyem i que el PSC ha
acceptat tirar endavant.

La regidora de Guanyem, Car-
me Martínez, explica a Línia Nord
que fins que no tinguin per escrit
el dictamen sobre aquesta co-
missió no podran garantir el seu
vot afirmatiu. Des del PSC infor-
men que la comissió només la pot

presidir l’alcalde Álex Pastor, però
Martínez assenyala que, si Guan-
yem ocupa la vicepresidència i té
les competències de lideratge per
tirar endavant la comissió, ac-
ceptaran l’acord. 

Els socialistes subratllen que
l’acord de cartipàs, en tot cas, es
farà amb Guanyem, ERC, co-
muns i JxCat, sense el PP.

GOVERN AMB ELS COMUNS?
Fonts del PSC destaquen també
que en els pròxims dies es podria
tancar un acord amb els comuns
perquè entrin al govern.

Suspenen les proves per a
inspector de Guàrdia Urbana
SEGURETAT4L’Ajuntament de
Badalona va anunciar dilluns
que el procés selectiu d’inspec-
tor de Guàrdia Urbana s’ha ha-
gut de suspendre temporalment.
El motiu és la presentació d’ins-
tàncies de recusació contra la de-
signació d’un dels membres del
Tribunal Qualificador del procés
de selecció. El consistori va co-
municar a les persones aspi-
rants que no es realitzaran les
proves establertes per a avui i
demà.

El procés selectiu ha de ser-
vir per omplir dues places va-

cants d’inspector de la Guàrdia
Urbana. L’Ajuntament va co-
municar que, una vegada resol-
tes aquestes recusacions, es co-
municarà a totes les persones as-
pirants el nou calendari de pro-
ves mitjançant una publicació a
la pàgina web municipal, tal com
s’estableix a les bases específi-
ques reguladores del procés.

Les proves que s’han suspès
momentàniament són la prova te-
oricopràctica i l’exercici de projecte
de gestió. Encara queda per saber
també quan seran les proves psi-
cotècniques i les mèdiques.

Demanen serveis de neteja
per a la platja de La Mora

PLATGES4L’Associació de Veïns
de La Mora i Port de Badalona
demana a l’Ajuntament que posi
serveis de neteja a la platja. Des
de l’entitat asseguren a Línia
Nord que, tot i que la platja en
principi està tancada, la gent la
fa servir i de vegades la sorra
s’omple de residus, que després
van parar a l’aigua.

A més, també proposen esta-
blir un servei de vigilància, tot i que
deixen clar que “si algun dia pas-

sa alguna cosa” serà responsabi-
litat de les persones que vagin a la
platja, ja que l’Ajuntament i la Ge-
neralitat ja han advertit els veïns
que l’accés a l’espai està vetat per
la contaminació del passeig. L’en-
titat, però, considera que el passeig
marítim es podria asfaltar per
permetre l’accés a la platja. 

L’Associació de Veïns de la
Mora denuncia també que les
tanques que protegeixen l’accés
a la platja estan trencades. 

Successos | Incivisme al Pont del Petroli
La Guàrdia Urbana va haver de tancar l’accés al Pont del Petroli dijous passat.

L’Ajuntament va informar que tres joves van trencar els cables de les baranes del
pont quan intentaven saltar a l’aigua. L’accés es va tornar a obrir immediatament.

Imatge de la primera reunió sobre el cartipàs amb tots els partits. Foto: Ajuntament
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S’inaugura un nou centre de
recerca biomèdica a Can Ruti
SALUT4Dilluns es va posar en
marxa el nou Centre de Medici-
na Comparativa i Bioimatge de
Catalunya (CMCiB), situat al
campus de salut i recerca de
Can Ruti. 

Es tracta d’un centre alta-
ment tecnificat, multidisciplina-
ri i de qualitat, dedicat a la recerca
biomèdica i la formació conti-
nuada dels professionals de la sa-
lut. Compta amb la participació

de l’Institut Germans Trias i Pu-
jol (IGTP) i l’Instituto de Salud
Carlos III de Madrid.

Al CMCiB s’hi duen a terme
un ampli ventall de projectes
d’investigació, des de recerca clí-
nica a la preclínica, nous mètodes
d’anàlisi computacional i d’i-
matge, fins al perfeccionament de
procediments quirúrgics o des-
envolupament de nous disposi-
tius i mètodes en cirurgia.

Forquilla demana ampliar
l’horari de les terrasses

COMERÇ4El col·lectiu de res-
tauradors Forquilla Badalona
demana a l’Ajuntament que am-
pliï l’horari de les terrasses du-
rant l’estiu. Segons el president
de l’entitat, Edgar Sánchez, a
l’octubre van arribar a un acord
amb el govern municipal per
establir que durant tot l’any,
dissabtes, diumenges i vigílies les
terrasses es poguessin tancar a
les 2.30 hores i, d’abril a no-
vembre entre diumenge i di-
jous, fins a la una de la nit.

No obstant això, aquests ho-
raris suposadament acordats
entre el consistori i els restau-
radors encara no s’han fet pú-
blics per part de l’Ajuntament.

Aquest fet provoca que la Guàr-
dia Urbana pugui continuar ai-
xecant actes tenint en compte els
criteris d’anys anteriors.

El president de Forquilla re-
clama al govern que cada any es
publiquin els horaris de les te-
rrasses i “que el concepte d’estiu
i hivern es reguli”, perquè consi-
dera que “la situació climatològi-
ca ha canviat molt i l’estiu s’ha am-
pliat”. Des de Forquilla proposen
que els horaris d’estiu es puguin
posar en marxa des de principis de
maig i allargar-los fins a l’octubre.

Sánchez aclareix que en cap
cas estan en contra que la Guàr-
dia Urbana faci  la seva feina, però
demanen igualtat de condicions.

LGTBI4Badalona va mostrar el
seu orgull LGTBI dissabte pas-
sat. Més d’un centenar de per-
sones van celebrar la primera
Marxa de l’Orgull de la història
de la ciutat i van omplir els ca-
rrers badalonins dels colors de
l’arc de Sant Martí. En declara-
cions a Badalona Comunica-
ció, el col·lectiu LGTBI Tornem-
hi (que organitzava l’esdeveni-
ment) va qualificar la mobilit-
zació d’èxit. Tot i l’amenaça de
pluja, els badalonins i badaloni-
nes no es van quedar a casa. 

L’acte va començar amb la
lectura del manifest a la plaça de
la Vila, que va comptar amb la
participació de l’alcalde i repre-
sentants de tots els partits polí-
tics amb representació al Ple.
També hi van participar activis-
tes pels drets LGTBI d’altres
ciutats veïnes, com els mem-
bres del col·lectiu Entenem
LGTBI de Santa Coloma.

Immediatament després de la
lectura del manifest va començar
la marxa reivindicativa, que va
baixar pel carrer del Mar fins a
l’Escola del Mar, acompanyada
pel grup de batucada Badalona
Batec, formada per alumnes de
les escoles badalonines i mem-
bres de la Federació d’Associa-
cions de Pares i Mares d’Alum-

nes de Badalona (FAMPAS), els
quals van amenitzar la festa.

La desfilada va tenir un re-
coneixement especial també pel
col·lectiu transsexual, que va
lluir una bandera gegant que
cobria bona part del carrer.

La marxa va desfilar pel pas-
seig marítim i va acabar amb un
recital de poemes a càrrec de l’ar-
tista trans Bruno Cimiano, el qual
va estar acompanyat a la guitarra
per Cris Blasco en la presentació
del seu llibre de poemes de temà-
tica transsexual Pelos y hogares.

Finalment, la festa va acabar
a prop del mar amb les actua-
cions musicals del discjòquei
PD Cooba i el concert de l’artis-
ta Perroserpiente. Des de Tor-
nem-hi esperen que la festa de
l’orgull es consolidi a la ciutat i
torni a celebrar-se l’any que ve.

La marxa va fer un reconeixement al col·lectiu trans. Foto:Twitter (@GuanyemBDN)

Badalona mostra el seu orgull
en la primera marxa LGTBI

La primera marxa de
l’Orgull de Badalona 
va reunir més d’un
centenar de persones
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El Front Marítim, de festa
aquest cap de setmana

OCI4L’Associació de veïns del
Front Marítim celebra aquest cap
de setmana les festes del seu ba-
rri. La celebració arrencarà aquest
dissabte amb el mercat mariner i
la festa de l’aigua, en la qual hi
haurà tobogans i jocs d’aigua per
als nens i nenes.

Dissabte, a més, es farà la fes-
ta de l’escuma i el sopar popular
davant l’antiga fàbrica de la CACI.
Abans del sopar, el grup de diables

Kapaoltis ambientarà la festa amb
la seva batucada. La jornada de
dissabte acabarà amb l’actuació
del grup De Vuelta.

Diumenge continuarà el
Mercat Mariner i es tancaran les
festes amb les actuacions musi-
cals de Sonia & El Chalu com a
artistes convidats, juntament
amb Los Mulañes Alpocuba &
Big Jensy, La Sinfonia de la Ca-
lle Nezu & Mhylo, entre altres.

Ajornen el Reggaeton
Barcelona Summer Edition

MÚSICA4Finalment, el Reggae-
ton Barcelona Summer Edition no
es va fer dissabte passat a Bada-
lona, com estava programat en un
principi. En un comunicat, la pro-
motora del festival va anunciar
que ajornaven l’esdeveniment
“per circumstàncies alienes a la vo-
luntat de l’organització i els artis-
tes convidats”.

El festival, que havia de tenir
una durada de només 12 hores,
havia de comptar amb les actua-
cions de Nicky Jam, Lunay, Chris
Jeday, Darell, Kidd Keo i altres
cantants de reggaeton.

En el comunicat, la promo-
tora va assegurar que anuncia-
rien una nova data i lloc els prò-

xims dies i que les entrades ja ve-
nudes seran vàlides. “Reafir-
mem que ningú es quedarà sen-
se veure Nicky Jam, Lunay i la
resta d’artistes convidats”, van
subratllar.

La promotora va recordar
que el lloc on s’havia de fer l’es-
deveniment, l’Skate Agora, no te-
nia “les autoritzacions i licita-
cions necessàries” per dur a ter-
me el festival. Al comunicat tam-
bé van assenyalar que en els
darrers dies van intentar “es-
menar les conseqüències de tal
negligència aliena a l’organitza-
ció”, però no van trobar cap al-
ternativa en condicions de “se-
guretat i ordre públic”.

CULTURA4No ha passat ni una
setmana des del tancament de la
13a edició del Cryptshow i els or-
ganitzadors del festival de curt-
metratges de terror i fantasia de
Badalona ja pensen en la pròxima.
Diumenge passat, a la sessió de
tancament del festival, van anun-
ciar que la 14a edició tindrà com
a temàtica central les identitats se-
xuals queer.

El director del Cryptshow,
Toni Benages, explica a Línia
Nord que el terme queer englo-
ba orientacions sexuals que van
més enllà dels LGTBI i ho van es-
collir perquè “al gènere fantàstic
sempre s’han tractat aquests ti-
pus de relacions que no són
normatives a la societat”.

Benages assenyala que so-
bretot intentaran que els llarg-
metratges i l’exposició se centrin
en aquest tema, tot i que encara
no tenen res tancat. “La nostra
intenció és reivindicar que no és
un tòpic el gènere fantàstic, sinó
que es pot parlar de moltes co-
ses. Fantàstic no és només Drà-
cula i zombis”, subratlla el di-
rector del festival.

APOSTA PEL CURT D’AUTOR
Un curtmetratge que, precisa-
ment, surt d’aquests tòpics del gè-
nere és el curt d’horror psicològic

Muil (Maw) de Jasper Vranc-
ken, que va guanyar el XIII Premi
Serra Circular per “la capacitat
d’incitar al públic i transgredir els
seus límits de la moral des del pris-
ma de la fantasia bizarra”.

Benages assenyala que el curt
de Vrancken va ser premiat per-
què “té una qualitat de factura i
cal·ligrafia d’autor molt concreta”
i també per l’actuació potent dels
personatges principals de la pel·lí-
cula. De fet, l’actor que encarna el
protagonista de Muil, Matthieu
Sys, va rebre el premi a millor ac-
tuació masculina del festival.

Un altre film guardonat va
ser Le Defú du rade (A wreck in
paradise) de François Zaïdi, que
es va endur el Premi del públic. 

UNA EDICIÓ D’ÈXIT
Des de l’organització del
Cryptshow asseguren que estan
molt satisfets amb la darrera edi-
ció del certamen, que va aplegar
prop de 800 persones a les ac-
tivitats i sessions que es van fer
durant els dos caps de setmana
del festival i 500 persones més
només a les sessions juvenils,
que van ser les més exitoses. 

El Cryptshow va tancar la seva 13a edició diumenge passat. Foto: Cryptshow

La 14a edició del Cryptshow
tindrà perspectiva ‘queer’ 
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Santa Coloma

MÚSICA4Def Leppard i ZZ Top
van ser el colofó de la sisena edi-
ció del Rock Fest, que el cap de
setmana passat va aplegar més
de 80.300 persones al parc de
Can Zam. Durant els quatre dies
del festival, un dels més impor-
tants de rock dur i heavy metal
a Europa, van passar pel recin-
te colomenc més de 50 bandes. 

El dia amb més afluència de
públic va ser diumenge. Un total
de 22.341 van assistir a la jorna-
da final del Rock Fest per gaudir
de grups mítics com els suecs Eu-
rope i els britànics Def Leppard,
que van desplegar tot el seu re-
pertori de clàssics del hard rock,
especialment dels seus àlbums
més aclamats, com Pyromania,
Hysteria i High ‘N’ Dry.

Els texans barbuts de ZZ
Top, en canvi, van fer tremolar
Can Zam divendres passat amb
els seus ritmes blues que els
han caracteritzat durant els
seus 50 anys de carrera. El del

Rock Fest va ser l’únic concert
que la banda farà a Espanya en-
guany.

La jornada d’obertura (dijous)
va estar marcada per l’ambient sa-
tànic creat per King Diamond, el
grup liderat pel danès Kim Bendix,
que aquest 2019 compleix 40
anys de carrera. Per altra banda,
dissabte més de 21.000 persones
van gaudir de les actuacions de
Venom i Saxon.

PREPARANT EL ROCK FEST 2020
El festival ja ha començat a escal-
far els motors per a la que serà la
seva setena edició i ja ha anunciat
la primera banda que formarà
part del cartell del Rock Fest 2020:
els alemanys Accept. Els seguidors
de la banda podran gaudir a San-
ta Coloma de l’únic concert a Es-
panya del grup. Can Zam tornarà
a acollir el hard rock i el heavy me-
tal els dies 2, 3 i 4 de juliol de 2020. 

Els texans ZZ Top van tancar el Rock Fest 2019. Foto: Twitter (@victorrt93)

Def Leppard i ZZ Top fan vibrar
la sisena edició del Rock Fest

» Els britànics i els texans van repassar els seus himnes de hard rock
» L’edició d’enguany va aplegar més de 80.300 persones a Can Zam

El Síndic de Greuges mou fitxa
en el conflicte de l’L1 de metro

MOBILITAT4El Síndic de Greu-
ges ha decidit intervenir en el
conflicte entre Transports me-
tropolitans de Barcelona (TMB) i
els veïns i veïnes de Santa Coloma
pel tall de l’L1 de metro. El Síndic,
Rafael Ribó, va obrir divendres
passat una actuació d’ofici per
analitzar la garantia del dret a la
mobilitat de les persones afecta-
des per aquestes obres al transport
públic.

Ribó va rebre queixes per-
què, malgrat els serveis alternatius
de TMB, es pot trigar gairebé una
hora entre l’inici i el final de tram,

amb uns autobusos que, segons
les opinions rebudes, poden estar
sobreocupats.

El Síndic va rebre, sobretot,
queixes de persones amb disca-
pacitat per les dificultats que es
troben, ja que l’estació del Clot no
és accessible amb cadira de rodes.

NOVES CONCENTRACIONS
Un grup de veïns i veïnes de San-
ta Coloma va tornar a participar
en les concentracions de rebuig
al tall de l’L1 que van organitzar
els veïns de Trinitat Vella (Bar-
celona) dimarts.

Retiren els arbres afectats pel
tomicus a la Serralada Marina
MEDI AMBIENT4La Diputació
de Barcelona finalment ha en-
gegat aquesta setmana els tre-
balls de trituració de restes ve-
getals afectades per la plaga del
tomicus al Parc de la Serralada
Marina. Aquesta era una rei-
vindicació que entitats ecolo-
gistes com la Plataforma de De-
fensa de la Serralada Marina
feien des de fa molts mesos.

Aquesta actuació que està
duent a terme la Diputació supo-
sarà un cost de gairebé 20.000 eu-
ros i completa la ja iniciada per la
Generalitat durant l’hivern i la pri-

mavera 2017-2018, quan es van
detectar diverses zones afectades
per aquest escarabat que comen-
çaven a ser preocupants. 

Per l’històric d’incendis fo-
restals produïts a la zona, l’equip
tècnic del parc va creure conve-
nient realitzar aquesta actuació
per minimitzar el risc que la ve-
getació acumulada podria supo-
sar davant un possible incendi. La
Plataforma de Defensa de la Se-
rralada Marina ja havia advertit
dels perills d’incendi que podien
ocasionar les restes vegetals afec-
tades per aquesta plaga.

Quatre antifeixistes detinguts
per fer front a l’extrema dreta
POLÍTICA4Els Mossos d’Esqua-
dra van detenir quatre persones a
Santa Coloma dimarts per diver-
sos aldarulls que hi va haver en
una manifestació antifeixista a la
ciutat celebrada a principis de fe-
brer en contra d’un acte de l’or-
ganització feixista Front Nacional
Unitari, segons va informar l’ACN.

Els detinguts van passar la nit
a la comissaria de Singuerlín, on
una trentena de manifestants es
va concentrar per exigir la seva

posada en llibertat. Finalment,
els antifeixistes van passar a dis-
posició judicial ahir, enmig de
protestes convocades per la Co-
missió 27 de Gener davant els
jutjats de Santa Coloma.

Als detinguts se’ls investiga
per presumptes delictes de des-
ordres públics i atemptat contra
l’autoritat. En paral·lel, dos altres
membres del col·lectiu antifeixista
van ser citats a declarar també
ahir. Un d’ells és menor d’edat.

Salut | 8 mesos sense infermera en un centre de dia
L’únic centre de dia públic per a persones amb dependència a Santa Coloma ha estat

vuit mesos sense infermera coordinadora, segons una exclusiva d’El Periódico. Fa
dues setmanes que es va solucionar el problema, que va passar per manca de diners.

Concentració de dimarts amb veïns de Trinitat Vella. Foto: Twitter (@StopPujades)
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MEDI AMBIENT4Segueix el con-
flicte entre l’Ajuntament i els veïns
de Sant Adrià per la reforma de la
Rambleta. Dilluns passat unes
vuitanta persones es van concen-
trar davant les obres per exigir que
no es talin prop de 180 arbres. Els
manifestants, després de la con-
centració, es van dirigir a la Casa
de la Vila, on van presentar més de
seixanta instàncies per demanar
la reforma del projecte.

En declaracions a TV3, l’al-
calde Joan Callau va assegurar
que estan estudiant replantar més
arbres dels que inicialment esta-
ven avalats pels tècnics munici-
pals. Durant el tancament d’a-
questa edició, de fet, el govern mu-
nicipal estava reunit amb un grup
de veïns per presentar-los aques-
ta proposta, que consisteix a tras-
plantar 63 arbres en una primera
fase (el projecte original contem-
pla trasplantar-ne només 14).

No obstant això, des d’Airenet
(la plataforma veïnal que ha im-

pulsat les concentracions de re-
buig a les obres) ja van deixar clar
que en cap cas volen un tras-
plantament, ja que això podria
posar en perill la vida dels arbres,
sinó que el que demanen és que
no es tali cap arbre que estigui sa. 

Els mateixos tècnics, segons
fonts municipals, no garanteixen
que els arbres puguin arrelar bé
si aquests finalment es trasplan-
ten. Tot i això, el consistori bus-
ca un indret alternatiu a la ciutat
que no suposi un perill per a la se-
guretat ciutadana.

El grup municipal d’ERC (que
en el seu moment va votar a favor
del projecte) ha presentat també
tres instàncies al govern munici-
pal per exigir un informe acurat
sobre l’estat actual de l’arbrat i atu-
rar qualsevol actuació a la Ram-
bleta fins que no hi hagi aquest in-
forme. De moment, encara no
han rebut resposta. 

El projecte original contempla
mantenir només un 26% dels ar-
bres. La Rambleta passaria de
tenir 258 arbres d’edat avançada
a només 144, la majoria nous.

Un grup de veïns es va concentrar dilluns davant l’Ajuntament. Foto: Airenet

Segueix l’oposició del veïnat a
la remodelació de la Rambleta
» Un grup de veïns i veïnes presenta 60 instàncies per aturar les obres
» Callau proposa augmentar el nombre d’arbres que es trasplantaran

L’Ajuntament aprova 
el nou cartipàs municipal

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Santa Coloma va aprovar fa una
setmana el nou cartipàs muni-
cipal. La regidora Filo Cañete
passa a ser primera tinenta d’al-
caldia i presidirà l’àrea de Pro-
tecció i Promoció Social. 

El segon tinent serà el regidor
Juan Carlos Ramos, qui a més
s’encarregarà de l’Àrea de Ciuta-
dania i Serveis a la Persona. El re-
gidor José Luis Martínez serà el
tercer tinent i el regidor delegat
d’Espai Públic, mentre que la re-
gidora Ruth Soto s’encarregarà
de l’àrea de Territori Sostenible.

La regidora Rosa Villalonga
serà la delegada d’Igualtat i Par-
ticipació Ciutadana, i el regidor
Pedro Rivero Hidalgo serà l’en-
carregat de l’Àrea d’Hisenda i Re-
cursos Generals. Finalment, la
regidora Anabel Jurado Pérez
assumirà les delegacions d’In-
fància, Joventut, OMIC, Comerç
i mercat d’abastaments i encants.

Sant Adrià en Comú critica
que el govern va apujar-se el sou
un 5%, equiparant-se amb el cos
funcionarial. Els comuns van vo-
tar-hi en contra perquè ho veuen
com “un despropòsit”.

Endesa ha fet més de 880
inspeccions a La Mina el 2019 
SEGURETAT4Els Mossos d’Es-
quadra i Endesa han fet més de
880 inspeccions per seguretat
elèctrica al barri de La Mina en
el que portem de 2019. Aquestes
actuacions, que també han
comptat amb la participació i co-
ordinació de l’Ajuntament de
Sant Adrià i del Consorci de La
Mina, s’han dut a terme bàsica-
ment als blocs de pisos dels ca-
rrers de Venus i Saturn.

Endesa explica, a través d’un
comunicat, que d’aproximada-
ment 500 habitatges del barri,
350 estaven en situació de “de-

fraudació elèctrica”. L’empresa
assenyala que gràcies a aquests
dispositius -dels quals se n’han re-
alitzat 23- s’ha pogut regularitzar
la situació contractual de 209
punts de subministrament. Tam-
bé s’han instal·lat sis portes blin-
dades a diversos comptadors.

“El més greu era que l’estat de
les infraestructures elèctriques
manipulades posaven en risc la sa-
lut i la seguretat de les persones,
tant pel mateix defraudador com
pels que els envolten, i dels béns
immobles, a causa de l’alt risc d’in-
cendi”, subratlla Endesa. 

La plataforma veu amb bons
ulls la proposta egípcia

TRES XEMENEIES4¿Què en pen-
sa la Plataforma per la conserva-
ció de les Tres Xemeneies de la
proposta de transformació de l’an-
tiga tèrmica que va plantejar fa set-
manes el promotor egipci Moha-
med Ali? D’entrada, que és “digna
de ser tinguda en consideració i va-
lorada per les administracions”.

Així ho van afirmar ahir a tra-
vés d’un comunicat, després d’ha-
ver-la estudiat, on explicaven que
“els nous usos proposats” els sem-

blen “una bona idea que, si es
consolida, podria encaixar” amb el
model que ells defensen. Això sí,
consideren “imprescindible” la
implicació del sector públic per as-
segurar un retorn social i critiquen
que la nova volumetria que recor-
da una piràmide “treu protago-
nisme al que ha de ser l’element
principal: la central tèrmica”. Sigui
com sigui, consideren que la pro-
posta és un model “millor” que el
d’urbanització que proposa el PDU. 

Medi ambient | Solucions contra els plàstics
Estudiants del Campus Diagonal Besòs de la UPC han presentat solucions innovadores per eliminar resi-
dus plàstics. Amb la competició Recircula Challenge, vuit equips han fet les seves propostes. El guanya-

dor, Pleswo, ha ideat un matalàs d’assistència temporal fet a partir de films i bosses de plàstic. 

El ple dedicat al cartipàs va ser el primer del mandat. Foto: Twitter (@airenet2)
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Montgat | Tiana

Amplien les instal·lacions 
de l’escola Norai de Montgat
EDUCACIÓ4L’escola Norai de
Montgat ampliarà les seves ins-
tal·lacions. Un cop acabat el
curs escolar, el Departament
d’Educació està duent a terme
aquestes setmanes l’ampliació
d’aquest equipament educatiu
amb la instal·lació d’un nou mò-
dul. L’objectiu és que el centre
disposi de més aules i serveis per
acollir als alumnes per al pròxim
curs escolar.

El nou mòdul inclourà dues
aules, un bloc sanitari, un des-
patx i una sala, a més de la part
proporcional de passadís.

L’escola Norai es va posar en
funcionament el curs 2017-2018
amb un grup de P3 i aquest any ja
comptarà amb el segon cicle d’e-
ducació infantil al complet amb un
total de 67 alumnes. Es preveu
que els treballs d’instal·lació del
mòdul acabin a finals d’agost.

Tiana demana un CAP i un
servei de pediatria al poble

SALUT4Tiana vol tenir un Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP).
L’alcaldessa Marta Martorell i la
regidora Marta Guàrdia es van
reunir divendres passat amb les
responsables de Badalona Serveis
Assistencials (BSA, l’empresa
que gestiona el consultori local de
Tiana) i amb la coordinadora
del consultori local per traslladar-
los la voluntat del municipi de te-
nir un CAP i un servei de pedia-
tria adequat per al poble.

L’Ajuntament va informar
que les responsables de BSA es
van comprometre a presentar un
pla de millores substancials per
a Tiana i a fer una reunió amb
Cat Salut per tal de resoldre la si-
tuació actual que “no és la des-
itjada per cap de les dues parts”.

El consistori també va re-
cordar que existeix l’aplicació
mòbil BSA Appediatria amb tota
la informació pediàtrica per als
veïns i veïnes del poble.

POLÍTICA4El primer ple del man-
dat a Tiana no va estar exempt de
polèmica. Amb l’abstenció del
PSC i els vots d’ERC i Junts per
Catalunya (JxCat), el consistori va
donar el seu vistiplau al nou car-
tipàs i va aprovar dimarts un aug-
ment de les retribucions dels re-
gidors i regidores. Junts per Tia-
na (Junts) va ser l’únic grup que
hi va votar en contra i va criticar
que s’aprovés un canvi en els sous
i dietes quan no hi ha pressupost
aprovat aquest 2019.

L’alcaldessa Marta Martorell
(ERC) explica a Línia Nordque el
que pretenen és regularitzar la si-
tuació de les retribucions a l’A-
juntament (que fins ara funcio-
nava només amb dietes), seguint
les recomanacions de l’Oficina
Antifrau, perquè els regidors amb
major dedicació política puguin
cotitzar a la Seguretat Social.

D’aquesta manera, ara l’al-
caldessa passarà a tenir un sou de
35.800 euros l’any i el regidor de
l’Àrea de Presidència, Jaume Dar-
bra, cobrarà 16.000 euros l’any
(tot i no ser tinent d’alcaldia).

També s’han canviat les dietes: a
partir d’ara tots els regidors rebran
100 euros per participar en les co-
missions (abans cobraven 50 eu-
ros i la presidència de la comissió
93 euros) i 300 en les juntes, les
assistències als plens es pagaran
a 350 euros (abans, 243 euros) i els
regidors cobraran també les ses-
sions extraordinàries.

Martorell justifica aquests can-
vis perquè “l’Ajuntament s’ha sa-
nejat” i han volgut tornar a tenir
les retribucions d’abans de la cri-
si. Però des de Junts consideren
que això suposarà augmentar un
86% la despesa en sous i dietes,

que en total seria de 165.551 euros,
segons els càlculs de l’agrupació.

L’alcaldessa ho matisa: l’aug-
ment és d’un 40%, perquè no es
pot comparar, diu, una modifi-
cació pressupostària com aques-
ta amb el pressupost executat del
2018. A més, Martorell assenya-
la que aquesta pujada es deu al fet
que abans no es pagava Segure-
tat Social als regidors alliberats i
al fet que les dietes per comissions
no eren les mateixes per a tots els
regidors. Junts, però, critica que
aquests canvis suposaran treure
diners d’una altra partida del
pressupost prorrogat.

El ple per aprovar les retribucions es va fer dimarts. Foto: Twitter (@JuntsTiana)

Polèmica entre Junts per Tiana 
i el govern pel sou dels regidors

Feminisme | Nova assemblea feminista a Montgat
L’Acció Feminista Montgatina convoca una nova assemblea oberta i no mixta per a
aquest diumenge a les 18 hores al Parc de les Bateries de Montgat. Aquesta és la se-
gona trobada d’aquest tipus que fa el col·lectiu, que va néixer fa poques setmanes.
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Esports Futbol sala | En marxa la campanya de socis de l’Industrias
L’Industrias Santa Coloma va posar en marxa, dijous passat, la campanya de captació 

de socis per al curs que ve. El club ofereix descomptes als aficionats que ja tinguessin el
seu abonament el curs passat, mentre que el preu de tota la temporada és de 75 euros.

En el moment que estiguis llegint
aquestes línies ja estarà en mar-
xa el Projecte Hamza, una ini-
ciativa solidària d’un jove mas-
noví d’ascendència magribina,
Hamza Driouich. La iniciativa
va néixer fa uns anys perquè
Driouich, entrenador de bàsquet
a les categories inferiors del Vive
El Masnou, volia col·laborar amb
una escola de Casablanca, lliu-
rant-los material per entrenar. La
iniciativa solidària (premiada per
la Federació Catalana de Bàsquet)
té enguany un nou company de
viatge: la Penya.

El club ha entregat material
perquè els joves de les escoles d’A-
silah i Casablanca on es du a
terme el projecte puguin entrenar

i competir. A més, David Jimeno,
cap del bàsquet base del club,
també viatjarà al Marroc.

“El nostre projecte i el Club
Joventut Badalona caminem
junts amb els valors de la solida-
ritat i la no discriminació. Enca-
ra hem de créixer molt, però te-
nim ambició per fer grans coses,
i el suport d'una entitat tan im-
portant com el Joventut, ens aju-
da molt en la nostra consolida-
ció”, va assegurar Driouich des-
prés de formalitzar la unió de la
seva iniciativa i de l’entitat. L’ex-
pedició del Projecte Hamza va
marxar ahir a la tarda cap al
Marroc i s’hi estarà fins al dia 20.

MOVIMENTS DE MERCAT
Paral·lelament, abans-d’ahir hi va
haver moviments de mercat que
afecten els dos jugadors més des-
tacadats durant la temporada
passada. Els pitjors auguris s’han

fet realitat i Nico Laprovittola
s’ha compromès amb el Real
Madrid per a les pròximes dues
temporades; pel que fa a Marko
Todorovic, el club l’ha inscrit en
la llista del dret de tempteig de
l’ACB, de manera que pot igualar
qualsevol oferta que arribi d’algun
club de la lliga abans del dissab-
te 20.  Com passa en aquests ca-
sos, el club tindria un termini de
cinc dies per igualar-la.

En el mateix comunicat de
Todorovic, l’entitat va anunciar
que no renova els contractes de
Thad McFadden, Marcos Delía i
Nobel Boungou-Colo, que van ex-
pirar el passat 30 de juny.

L’últim ítem de l’actualitat
verd-i-negra és que el club està
treballant per signar un nou con-
tracte amb un title sponsor (com
ha estat Divina Seguros durant els
darrers tres cursos). L’assegura-
dora és un dels partnersde l’ACB.

La Penya més solidària: el club
col·labora amb el Projecte Hamza

» Donarà material i enviarà el cap del bàsquet base al Marroc
» Laprovittola ja és blanc i Todorovic entra a la llista de tempteig

Pons torna al CF Badalona,
aquest cop a la banqueta

El president Juanan Morales amb l’impulsor de la iniciativa, Hamza Driouich. Foto: CJB

Anunciats els grups de
Primera i Segona Catalana

FUTBOL4L’inici de la tempora-
da 2019-20 cada cop és més a
prop i, des d’abans-d’ahir, els tres
equips de Primera i Segona Ca-
talana de la comarca ja saben en
quin grup jugaran.

La Fundació Esportiva Gra-
ma, l’únic que serà a Primera,
formarà part del grup 1, on hi ha
il·lustres com el Júpiter de Bar-
celona, el CF Mollet o el degà del
futbol català, el Palamós. El ca-
lendari encara no s’ha sortejat,
però el conjunt blau debutarà en
competició oficial el primer cap
de setmana d’agost rebent la UE

Figueres en la primera ronda
de la Copa Catalunya absoluta. Si
superen aquest enfrontament
jugaran contra el vencedor del
partit de primera ronda entre
l’Horta i la UE Olot.

Un esglaó més avall, en el
grup 2 de Segona Catalana, hi
haurà la Grama i la Unificación
Llefià. L’Atlètic Sant Pol, el CP
Sarrià de Barcelona o el CD Mas-
nou seran algun dels rivals de co-
lomencs i badalonins aquest curs.

Ara, doncs, només falten per
conèixer les agrupacions de Ter-
cera i Quarta Catalana.

Anna Cruz i Silvia Domínguez 
guanyen un altre Eurobasket
BÀSQUET4Arribaven a la cita
formant part del conjunt favorit
al títol... i no van fallar. La bada-
lonina Anna Cruz i la montgati-
na Silvia Domínguez van procla-
mar-se campiones de l’Eurobas-
ket diumenge passat amb la se-
lecció espanyola després de der-
rotar, de forma clara, la selecció
de França a la final (86-66).

D’aquesta manera, la base de
Montgat del Perfumerías Aveni-
da suma el seu tercer campionat
d’Europa (els mateixos que tenen
companyes de selecció com Laia
Palau, Queralt Casas o Marta
Xargay), mentre que Cruz aixeca
el títol europeu per segon cop.

Estadísticament, a més, les

dues jugadores han acabat amb
unes xifres similars. Tot i que la
badalonina ha tingut més pre-
sència sobre el parquet (26,1 mi-
nuts pels 18,1 de Domínguez), les
dues jugadores van tancar el
campionat amb 8,8 (Cruz) i 8,7
(Domínguez) punts per partit. El
percentatge d’encert en els llan-
çaments de camp també va ser
gairebé idèntic (32,3 a 31,8%).

CRUZ CANVIARÀ DE CLUB
Domínguez seguirà un curs més
al Perfumerías Avenida, però
Cruz canviarà d’aires. La jugadora
deixa el Dynamo Kursk (igual que
el seleccionador estatal Lucas
Mondelo) i fitxa pel Fenerbahçe.

Pau Arriaga
BADALONA

Juan Carlos Oliver seguirà a la Fundació Esportiva Grama. Foto: FEG

“Em faria molta il·lu-
sió portar el Badalo-
na al futbol profes-
sional”. Aquesta am-

biciosa declaració d’intencions va
ser una de les frases que va pro-
nunciar, dilluns passat, el nou en-
trenador del CF Badalona, Juan-
ma Pons. El tècnic madrileny tor-
na a un club on ja va tenir un re-
corregut, com a futbolista, els
cursos 2005-06 i 2006-07. En la
primera temporada va ser cam-
pió de lliga, però l’equip va per-
dre la promoció d’ascens.

L’acord amb Pons va ser for-
ça ràpid; la setmana passada es
desvinculava del Mallorca (on era
el director del futbol base) i el seu
nom ja apareixia en les travesses
per ocupar la banqueta. Dit i
fet. “Quan vaig saber que el Ba-
dalona tenia interès [en mi] no
m’ho vaig pensar dues vegades.
És un club que porto al cor i al
Mallorca estava dirigint el plan-
ter i el que vull és entrenar”, va
explicar el preparador en la sala
de premsa de l’estadi.

A falta de començar a conèi-
xer les cares noves del primer
equip, Pons va dir que el seu Ba-
dalona serà tindrà solidesa en de-
fensa i agressivitat atacant. L’as-
cens, doncs, no és un objectiu im-

mediat, ja que el tècnic va dir que
“seria agosarat dir que volem
pujar o fer play-off. El que hem
de fer és assentar les bases per a
tornar al futbol professional”.

LA CONVERSIÓ VA PER LLARG
Institucionalment, un dia abans
de la presentació de Pons, el
president Miguel Ángel Sánchez
va escriure una carta oberta als
socis en la qual explicava que la
conversió del club en SAE no serà
immediata. Està previst que el
procés es posi en marxa entre oc-
tubre i novembre, mentre que a
principis de setembre se cele-
brarà l’assemblea en la qual s’ex-
plicaran les propostes d’amplia-
ció de capital que s’han rebut.

Foto: Eloy Molina

Foto: FEB
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser la cantant de moda

És tot un fenomen social i té una legió de fans

Famosos

Fer una cançó en català
‘Milionària’ ja acumula milions de reproduccions a YouTube

La majoria aplaudeix l’aposta catalana
Els seguidors diuen que ha despertat interès pel català

QUÈ HA FET?

Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

| Dragon Quest Builders 2
Mesos després del seu llençament al Japó arriba a la resta 
del planeta la segona entrega d’aquest joc creatiu de rol.

El director de Trainspottingo Slumdog
Millionairepresenta aquesta original
proposta. Jack Malik, un músic que in-
tenta sense gaire èxit guanyar-se la
vida amb la seva passió, pateix un acci-
dent i, quan es recupera, s’adona que
ningú del planeta coneix la música dels
Beatles. Això li dona la possibilitat de
convertir-se en una estrella mundial.

Yesterday
Danny Boyle

Final és el sisè volum de La meva lluita,
la sèrie de novel·les autobiogràfiques
que Karl Ove Knausgård va escriure
entre el 2009 i el 2011. Un final con-
tundent (1.133 pàgines aquest vo-
lum i més de 3.500 en total) per a un
projecte en el qual l’escriptor noruec
intentar narrar, de manera directa,
sincera i veraç la seva vida.

Final
Karl Ove Knausgård

El cicle de joves creadors porta aques-
ta obra en què quatre noies que ratllen
la vintena tenen un munt de dubtes i
preguntes sobre el seu futur però cap
resposta. Un text ple d’incerteses i pre-
guntes per verbalitzar aquells senti-
ments més profunds que sovint no es
diuen o no se li saben posar paraules.

Al Teatre del Raval de Barcelona.

Plou a cobert
Èlia Borràs i Berta Camps

Metamorfosi (En Directe) és el títol
del primer disc gravat en viu de
Guiem Soldevila. Es tracta d’un con-
cert amb tota la seva banda presen-
tant Fins demà o la propera meta-
morfosi (Satélite K, 2019). A banda
de les cançons del darrer disc també
hi ha temes de discos anteriors com
Gran buit o Godotus.

Metamorfosi (En Directe)
Guiem Soldevila

L’univers Lacuesta
L’Arts Santa Mònica de Barcelona acull fins al 15 de setembre
l’exposició Les imatges eco. Isaki Lacuesta, que posa en relleu
la capacitat creativa i pluridisciplinar com a artista visual del
cineasta gironí. La mostra parteix de la retrospectiva que

l’any passat va acollir el Centre Pompidou (París), on es van
presentar les instal·lacions Les imatges eco i Els films dobles,
que recreaven imatges sorgides tant de creacions anteriors
com de noves filmacions en diversos llocs del món. Ara s’hi
afegeixen la videoinstal·lació La tercera cara de la lluna i una
obra que s’estrena per primer cop: L’acusat (un cas del sud). 

Sense cap mena de dubte, Rosalía és l’artista del mo-
ment i tot el que toca es converteix en or. La cantant
de Sant Esteve Sesrovires està a l’Olimp de la indús-
tria musical internacional, i en un moment tan dolç

ha decidit fer una cançó en català; Milionària. El tema
ha aconseguit l’aprovació dels seguidors catalans,
que diuen que així es promociona la llengua. Tot i

això, alguns critiquen la utilització de castellanismes
com “cumpleanys”. Sigui com sigui, la cançó ja acu-
mula milions de reproduccions a YouTube en pocs

dies. La meteòrica carrera de l’artista sembla no tenir
sostre des de la publicació del seu segon àlbum, titu-
lat El mal querer. El treball musical, basat en una no-
vel·la occitana del segle XIII, barreja de forma magis-
tral les últimes tendències en música urbana amb el
flamenc. D’aquesta forma, es poden escoltar bases

rítmiques de trap amb melodies flamenques. Des de
llavors, tot han estat èxits, tal com demostra la seva

popular col·laboració amb J Balvin, Con altura.   

La fitxa
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Viu en línia

DIMECRES 17 DE JULIOL
19:00 El projecte Coco surt dels seus estudis per

realitzar un programa magazine amb en-
trevistes i seccions especials d’estiu. / Centre
de Cultura Can Canyadó.

DEMÀ 12 DE JULIOL
Tarda Nova oportunitat perquè els veïns del po-

ble demostrin la seva solidaritat. Entre dos
quarts de cinc i les vuit del vespre podran anar
fer donacions de sang a la unitat mòbil que
s’instal·larà. / Centre Cívic Singuerlín.

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 12 DE JULIOL
18:00 Segona i darrera classes del 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 17 DE JULIOL
18:00 En aquesta tarda imprescindible per als

gamers, el títol seleccionat serà Mario Kart,
el videojoc que permet fer curses esbojarra-
des amb els personatges Nintendo. / Centre
de Producció Cultural i Juvenil Polidor.

DEMÀ 12 DE JULIOL
Tarda Nova oportunitat perquè els veïns del po-

ble demostrin la seva solidaritat. Entre dos
quarts de cinc i les vuit del vespre podran anar
fer donacions de sang a la unitat mòbil que
s’instal·larà. / Plaça de les Mallorquines.

DISSABTE 13 DE JULIOL
20:00 La Festa Cara el Mar inclourà la sardina-

da, la cantada d’havaneres amb els grups Roca
Grossa i Ultramar i el repartiment del cremat
a mitjanit. / Plaja de les Barques.

DEMÀ 12 DE JULIOL
22:00 La segona entrega de la saga Els increï-

bles serà el títol protagonista de la sessió d’a-
questa setmana del Cinema a la fresca. / Parc
de l'Antic Camp de Futbol.

En el marc de les propostes de l’Estiu
Jove es farà un taller perquè els par-
ticipants puguin personalitzar-se les
samarretes. / Espai Jove.

Un taller per customitzar
les nostres samarretes
Avui 11 de juliol a les 11:00

Un any més, l'associació Santa Coloma
amb el Sahara impulsa, amb la col·la-
boració de l'Ajuntament, el projecte Va-
cances en pau. / Diferents espais de San-
ta Coloma.

La ciutat es bolca amb la
visita d’infants sahrauís

Fins al 13 de juliol

La pel·lícula Viaje al cuarto de una ma-
dre, protagonitzada per Anna Castillo
i Lola Dueñas, serà una de les propostes
del cicle Cinema lliure a la platja. / Plat-
ja del darrere de l’Anís del Mono.

‘Viaje al cuarto de una madre’,
al Cinema lliure a la platja
Demà 12 de juliol a les 12:00

L’empresa Melmelària s’encarregarà
d’una sessió monogràfica per ensen-
yar a fer melmelada de tomàquet. / Seu
de Melmelària.

Una sessió per aprendre
a fer melmelada de tomàquet
Diumenge 14 de juliol a les 10:00

agenda@comunicacio21.com

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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