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SANTA COLOMA pàg 14

Els colomencs 
desborden Mas Fonollar
amb orgull LGTBI

SANT ADRIÀ pàg 16

Recollida de firmes contra
les obres de la Rambleta

TIANA pàg 18

ERC i JxCat justifiquen la
pujada de sous dels regidors

EL RASTRE DE LA CRISI pàg 3
Càritas atén milers de veïns
i veïnes al Barcelonès Nord
que viuen en la pobresa

pàg 12

FUTBOLISTA ICÒNIC pàg 20
El veterà porter José Miguel
Morales seguirà un curs
més al CF Badalona

Les entitats critiquen la gestió municipal 
de l’acampada per l’habitatge a Badalona

50 dies així

Els comuns entren al govern
de Badalona per apuntalar-lo
Aïda Llauradó serà la primera tinenta de l’alcalde Álex Pastor i amb l’acord intentaran tenir més “estabilitat” pàg 8
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La conclusió de la memòria de
Càritas Diocesana de Barcelona
de l’any 2018 és contundent:
“la desigualtat és una ferida
oberta que no cicatritza, una fe-
rida profunda i més gran que a
la resta de països del nostre en-
torn”. L’any passat, l’entitat va
atendre 13.225 llars (on vivien un
total de 28.080 persones) a la
diòcesi de Barcelona, un 9%
més que el 2017.
La crisi ha afectat tota Cata-

lunya, però els municipis de l’à-
rea metropolitana de la capital ca-
talana, com els del Barcelonès
Nord, es veuen afectats especial-
ment per l’atur, l’exclusió resi-
dencial i una protecció social in-

suficient. A Badalona, per exem-
ple, el 2018 Càritas va atendre
4.127 persones a 1.574 llars dife-
rents. A Santa Coloma van ser
1.829 persones a 789 llars i a Sant
Adrià 476 veïns i veïnes a 172 llars.
I aquesta tendència, en lloc de

reduir-se, sembla que va a més any
rere any: els primers cinc mesos
del 2019 va augmentar un 10% el
nombre de llars ateses en com-
paració amb el mateix període de
l’any passat. “La precarietat labo-
ral i les dificultats per accedir a un
habitatge digne s’han consolidat
com les problemàtiques més co-
munes”, assenyala l’informe. 

SENSE HABITATGE I PRECARIS
L’exclusió residencial és un dels
grans problemes que ha deixat la
crisi, ja que afecta un 63% de les
llars ateses per Càritas. L’entitat va
destinar l’any passat prop de 4 mi-

lions d’euros a atendre les perso-
nes en situació de vulnerabilitat
social i la meitat d’aquests diners
van anar destinats a cobrir ne-
cessitats en matèria d’habitatge.
Les famílies amb menors són

unes de les principals perjudicades
pels problemes a l’hora d’accedir
a una llar (un 44% d’aquestes fa-
mílies tenen dificultats al respec-
te). Però sobretot perjudiquen les
persones a l’atur: un 69% pateixen
exclusió residencial. Un problema
que s’agreuja si es té en compte, a
més, que a Catalunya un 15,3% de
la població que sí que treballa no
pot arribar a final de mes.
Aquesta suma de factors pro-

voca una menor mobilitat social i
una major transmissió interge-
neracional de la pobresa, ja que
gairebé un de cada tres menors viu
en llars en risc de pobresa o ex-
clusió social a Catalunya.

Una crisi que no cicatritza
» Càritas va atendre 4.127 badalonins, 1.829 colomencs i 476 adrianencs durant l’any passat

» La precarietat laboral i l’exclusió residencial s’han consolidat com les problemàtiques més comunes

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD

Un moment de la presentació de l’informe de Càritas. Foto: Pol Solà/ACN

DESIGUALTAT4Els efectes de
la crisi afecten tota la població,
però hi ha certs col·lectius
que es veuen més perjudi-
cats, com els immigrants en si-
tuació administrativa irregu-
lar, la gent gran i les dones.
El 66% de les persones

ateses per Càritas durant el
2018 eren d’origen estran-
ger, principalment del Ma-
rroc, Hondures, Colòmbia,
Perú, Veneçuela i Bolívia. A
més, el 72% dels estrangers no
comunitaris de la diòcesi de
Barcelona viuen dificultats
relacionades amb l’habitatge
i el 34% no tenen papers. 

Les persones grans són un
altre dels col·lectius especial-
ment vulnerables, sobretot si
viuen soles. Durant el 2018, Cà-
ritas va atendre més de 1.500
persones majors de 65 anys, un
8% més que l’any anterior, de
les quals un 68% viuen soles.
Aquests percentatges aug-

menten si es té en compte el
gènere, ja que el 70% de la
gent gran que va acudir a
Càritas eren dones. El col·lec-
tiu femení és un dels espe-
cialment afectats per la des-
igualtat: el 57% de totes les
persones ateses per l’entitat el
2018 van ser dones.

Immigrants, gent gran i dones,
les principals víctimes

Reportatge
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El #CNI debe aclarar
ya mismo el alcance
de los conocimientos

que tenía de la célula terrorista de Ri-
poll, cuál fue la razón por la que ini-
ció el seguimiento y qué falló en sus
análisis para no detectar un atenta-
do inminente y estrechar más el
control.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un de cada dos con-
ductors morts a les
carreteres catalanes du-

rant 2018 havien consumit alcohol o
drogues. Apel·lem directament a la
responsabilitat dels conductors quan
agafen un vehicle. No només està
en joc la seva vida. Està en joc la vida
dels altres.

@MiquelBuch

Ho diu ella [Carmena],
que va ser membre del
grup de l’ONU que aca-

ba de dir justament que sí que s’han
vulnerat els drets humans dels presos
i en demana l’alliberament. És ben bé
que no hi ha res que una bona ban-
dera del teu país no et pugui impedir
de veure.

El treball de qualitat -
amb salaris dignes,
contractació estable, ho-

raris conciliadors, on no es discrimina
i es valora la feina ben feta- propor-
ciona benestar, redueix la necessitat
de prestacions, redistribueix millor la
riquesa i impulsa la competitivitat.
Aquest és el camí!

@josepcosta@martindepozuelo @ChakirelHomrani

Tribuna

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem Badalona en Comú

Condicionar les millores
Vagis on vagis de Badalona tothom par-
la del mateix. El col·lapse municipal és
tan evident com preocupant i les con-
seqüències no passen desapercebudes
a ningú. El panorama és desolador. As-
censors, rampes o escales mecàniques
que no s’arreglen, control de plagues al
carrer i als edificis que no es contracta,
serveis que es tanquen per falta de cli-
matització o presència de rates... Ajuts
de la Diputació que es perden, sub-
vencions supramunicipals que es reta-
llen per incompliment de requisits,
procediments administratius que no
obtenen resposta... Famílies vulnerables
al carrer, amb criatures, sense atenció
d’urgència. Famílies sense plaça esco-
lar a la zona 6 per manca de planifica-
ció. Convenis per desencallar cons-
truccions escolars que no es signen. Re-
tallades significatives a la programació
d’estiu (ni patis oberts ni cap de les ofer-
tes d’oci per als joves impulsades durant
el mandat passat). El Badiu Jove pen-
jant d’un fil. Més brutícia als carrers
sense saber-ne la causa, si és incom-
pliment de l’empresa, si és l’efecte dels
operatius d’eleccions acordats verbal-
ment, ningú ho explica però la merda
se’ns menja. Actuacions urbanístiques
que fa temps que s’haurien hagut d’i-
naugurar o seguir camí i dormen encara
a la llista d’espera. Obres municipals
que incompleixen el tractament de re-
sidus tòxics d’amiant... I anar seguint.
Podria seguir, sí, és inacabable. I in-
sostenible.
Aquesta setmana ho heu pogut

comprovar al Ple del cartipàs. Con-
juntament amb ERC-Avancem MES i
amb JxCat, Guanyem ha condicionat
el vot favorable al cartipàs municipal
fins a aconseguir una sèrie de millores
fonamentals per assegurar que la re-
forma organitzativa proposada du-
rant el mandat anterior tira enda-
vant. La proposta de reforma organit-

zativa es va iniciar a partir de l’infor-
me “Un model organitzatiu per a l’A-
juntament de Badalona: estudi sobre
el model de gestió i organització” que
l’Ajuntament va encarregar als pro-
fessors Carles Ramió i Miquel Salva-
dor de l’Equip D’administració Públi-
ca (EAP) del Departament de Ciències
Polítiques i Socials de la Universitat
Pompeu Fabra, i es va fer entre octu-

bre de 2015 i abril de 2016. L’informe
va deixar damunt la taula la necessitat
de professionalitzar la direcció tècni-
ca de l’administració local, amb la
creació de càrrecs directius professio-
nals i una gerència municipal, així
com sistemes de treball  transversal. 
Aquesta modernització, que molts

altres ajuntaments catalans i de l’Estat
van introduir els anys 90, Badalona no
l’havia afrontat mai i va ser l’Ajunta-
ment del canvi liderat per Guanyem Ba-

dalona en Comú, i amb ERC-Avancem
MES i ICV-EUiA, qui va iniciar aques-
ta via imprescindible per millorar i mo-
dernitzar l’organització i eficàcia de l’a-
parell municipal. Durant l’anterior
mandat, però, el govern no va comptar
amb la majoria suficient per tirar-ho en-
davant, i malgrat haver pactat amb els
sindicats una normativa de càrrecs di-
rectius que requeria la reforma del
ROM, no va obtenir el suport dels
grups a l’oposició per tirar-ho endavant.
Llàstima del retard i les seves conse-
qüències. Ho havíem detectat només
començar a governar i havíem activat
la solució perquè sabíem que era im-
prescindible abordar-ho amb urgència. 
La reforma organitzativa no ho és tot,

evidentment. Però és un pas molt im-
portant. En la negociació del cartipàs
també s’han condicionat altres millores.
De transparència, de control i de model
de ciutat. Però és urgent recuperar la
confiança de la ciutadania en l’Ajunta-
ment, en el govern i en la maquinària ad-
ministrativa, una confiança que en
aquest darrer any i especialment en els
darrers mesos s’ha danyat enorme-
ment, i per a una gran part de la ciuta-
dania s’ha perdut definitivament. 
Des de l’Ajuntament s’ha de de-

mostrar que es poden tenir solucions als
problemes de la ciutat, que es poden te-
nir solucions per als problemes de les
persones, que es poden i es volen fer po-
lítiques participatives, coherents, al
servei del bé comú. I que es resolen els
problemes, que es funciona amb efi-
càcia. Ara això no passa. I no passa per-
què hi ha qui ha preferit especular
amb els resultats electorals i posar els
interessos partidistes per davant dels in-
teressos de la ciutat. I el nostre com-
promís amb la ciutat és fer tot el pos-
sible perquè això no passi, i perquè els
problemes es resolguin i la ciutat fun-
cioni. Per això hi som!

Els semàfors

Anna Moliner
L’actriu badalonina ha guanyat el premi
a millor actriu d’una obra musical als
Premis Butaca per la seva participació
com a protagonista d’Els jocs florals de
Canprosa. Moliner confirma que és un

dels grans talents del teatre català.
pàgina 12

Aj. de Sant Adrià
L’Ajuntament de Sant Adrià no concreta
encara si modificarà o no el projecte de
remodelació de la Rambleta per ade-
quar-lo a les demandes del veïnat, que
exigeix que no es tali cap arbre i demana

un informe tècnic del seu estat.
pàgina 16

Entenem LGTBI
La quarta edició de la Festa de l’Orgull
de Santa Coloma, organitzada per l’enti-
tat Entenem LGTBI, va reunir dissabte
passat més de 3.000 persones a Mas

Follonar. L’entitat va qualificar l’esdeve-
niment com “un èxit desbordant”.

pàgina 14
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La lupa

A les xarxes

@G4Boloix: El vídeo de l’any passat va
ser lamentable... Però un cop fitxat, a mort
amb Antoine Griezmann. #Benvingut
#Magnifique.

@jaguimera: Entre pensar que l'Estat va
deixar fer l'atemptat del #17A i ignorar el
treball de Bayo hi ha un ampli ventall de
possibilitats molt ampli i prou greu.

#Escàndol

@montserrat_tura: #50 anys de l’arri-
bada dels humans a la Lluna. És més
màgica i bonica des de la Terra, sens
dubte.

#50Anys #Magnifique

Les millors
perles

Planegen una invasió ciutadana de la misteriosa Àrea 51 als Es-
tats Units. A través de Facebook, més d’un milió de persones
s’han compromès a entrar a les instal·lacions secretes per des-

cobrir si hi ha alienígenes conservats. El lema de l’operació prevista
per al 20 de setembre és “no ens poden aturar a tots”.

Mor un jove australià després de beure un potent batut
de proteïnes. Lachlan Foote s’havia preparat un beure
amb una gran concentració de cafeïna, recomanada per

millorar el rendiment muscular. El seu pare ha iniciat una cam-
panya per conscienciar sobre els perills de la substància.

Alerten sobre el perill de fer-se fotos en una antiga mina de
wolframi a Monte Neme (Galícia), que actualment és un in-
dret conegut per les espectaculars aigües turqueses. Diversos

influencershan visitat el lloc i han acabat amb problemes per la
composició tòxica de l’element químic que dona el color a l’aigua.

Els seguidors del mític Grand Prix es poden acomiadar del
seu retorn: Ramón García assegura que “no tornarà per
por als animalistes”. El presentador va explicar en una en-

trevista que és impossible emetre el showon diferents vaque-
tes participaven, ja que suposaria una allau de crítiques.

Londres tindrà el clima de Barcelona l’any 2050 i Madrid el de
Marràqueix. Així ho afirma un estudi de la Universitat ETH de
Zuric. La investigació mostra que, a causa del canvi climàtic, la

capital britànica augmentaria 5,9 graus durant l’estiu fins a situar-se
en una tessitura similar a la barcelonina.

A Badalona cada dia hi ha més
persones que per no poder pagar el
lloguer o la quota de la hipoteca de
casa seva són llançades al carrer en
no tenir alternativa residencial. Els
bancs no tenen sentiments i els
importa un rave la situació i l’estat
de les persones que, després de
viure tota la seva vida en un deter-
minat lloc, es veuen desposseïdes
d’allò que des de sempre ha estat el
seu habitatge.
En molts casos s’ha pogut de-

mostrar que l’entitat financera
promotora d’aquest despropòsit
no era la propietària del pis, ja que
l’havia venut a un fons d’inver-
sió –conegut com a fons voltor– i,
per tant, no tenia legitimitat per
poder actuar i reclamar una pro-
pietat que no era seva.
També són moltes les hipote-

ques que contenen clàusules abu-
sives i, en conseqüència, il·legals,
segons han reconegut diferents
sentències dels tribunals.
Doncs bé, fa uns dies una

amiga nostra, la Josefa, va estar a
punt de ser llançada del seu pis, en
el qual està vivint des de fa més de
quaranta anys. És una de les més
de tres-centes mil persones que vi-
uen a Catalunya amb la incertesa
de no saber quan perdran l’habi-
tatge per no poder pagar la quota
hipotecària o el lloguer.  
El rostre de la Josefa ens diu

molt de com és ella i com ha viscut
des que va arribar a Badalona. El
seu somriure trist és una bona
mostra del patiment d’una dona
gran amb experiències molt dures
i, tanmateix, continua lluitant i de-
fensant allò que considera just per
aconseguir viure amb dignitat. 
Va néixer en un petit poble de

Granada. És la menor de cinc ger-

La Josefa
per Pedro Jesús Fernández         

manes, les quals, després de ca-
sar-se al seu poble, van traslla-
dar-se a Badalona. Eren els anys
que moltes persones venien a Ba-
dalona a buscar una vida millor.
La Josefa, quan tenia poc més

de catorze anys, també va decidir
venir a Badalona. Es va allotjar a
casa d’una de les seves germanes
i es va posar a treballar.
La seva primera feina la va

trobar a la fàbrica que tenia una
coneguda marca de matalassos
al barri barceloní del Poblenou.
Va conèixer un noi que

també havia nascut al mateix po-
ble que ella i van decidir tornar al
poble per casar-se, si bé molt
aviat van tornar a Badalona. Es
van instal·lar en un pis del barri
de Sant Crist i allà van comprar
l’habitatge on viu, encara, la Jo-
sefa. Als seixanta-un anys es va
quedar vídua i des d’aleshores
viu d’una petita pensió.
La Josefa és mare de tres

fills, ja casats, i viu sola. A un
d’ells el va ajudar a comprar el
pis hipotecant el seu. Encara no
havia esclatat la bombolla im-
mobiliària i les facilitats per
aconseguir un préstec eren
molts més fàcils del que ho se-
rien més tard.
Durant un temps el fill va po-

der pagar la quota hipotecària
sense cap problema, però, amb
l’arribada de la crisi, cada vegada
les dificultats eren més grans per
poder sostenir la família i fer
front a les despeses de la llar.

Va ser així com els proble-
mes familiars van fer difícil la
convivència entre la parella. Per
això la companya del fill de la
Josefa va marxar de casa amb el
fill que tenien. També el banc va
anunciar que, com que eren
molts els deutes que ja acumu-
lava, el llançaria de casa seva, la
qual cosa també suposaria que la
seva mare, com a avaladora d’a-
quest pis, també perdria el seu
habitatge.
Davant d’aquesta situació el

fill de la Josefa va marxar de
casa seva i va entregar les claus
al banc. La Josefa, mentrestant,
va intentar negociar amb el
banc una sortida per evitar ha-
ver d’abandonar el pis en el
qual viu des de fa més de qua-
ranta anys.
Malauradament, el banc no

entén les raons que la Josefa li
trasllada mitjançant el seu advo-
cat d’ofici, el qual li va comunicar
que seria desallotjada. Afortuna-
dament, la Josefa no està sola.
Des de fa anys forma part de la
PAH i sap com es pot evitar, o in-
tentar evitar, un despropòsit tan
gran. Fa dies, quan l’anaven a
desnonar, moltes persones li van
fer costat i van demostrar que
continuaran lluitant per aconse-
guir que el banc s’avingui a raons
i negoci un lloguer social perquè
la Josefa pugui seguir vivint a
casa seva. Segur que ho aconse-
guirem. No només s’ho mereix,
sinó que és de justícia.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 
Perquè, oi que no sembla

gaire agradable esperar el bus a

40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol per-
sona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 
Per exemple, que durant l’es-

tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

Que la calor no t’amargui l’estiu
» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 
En aquest sentit, les regions

sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’as-
sistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Badalona

Els comuns entren al govern 
del PSC per donar-li “estabilitat”
» Badalona en Comú s’encarregarà de les àrees de polítiques socials
» L’oposició recorda que el govern encara és lluny de la majoria

Modernitzar l’Ajuntament,
l’objectiu del nou cartipàs

PLE4El Ple va aprovar, dilluns,
un cartipàs municipal que té l’ob-
jectiu d’avançar cap a la moder-
nització de l’administració. El
PSC va pactar amb Guanyem Ba-
dalona en Comú, ERC, Badalona
en Comú Podem (BCP) i Junts per
Catalunya (JxCat) la creació d’u-
na comissió d’estudi, informe i
consulta especial per impulsar
“la modernització i descentralit-
zació de l’Ajuntament”.
Aquesta comissió estarà pre-

sidida per l’alcalde Álex Pastor i la
vicepresidència serà per a un re-
presentant de Guanyem. A més,
PP, PSC, Guanyem i ERC tindran
dos representants per formació;
i els comuns i JxCat un per a ca-
dascú. La creació de la comissió
es va aprovar amb els vots de tots
els partits, excepte el PP.
En un comunicat conjunt fir-

mat per totes les forces que van
votar-hi a favor, expliquen que
aquesta comissió haurà d’impul-
sar “de forma consensuada totes
les reformes profundes que ha
d’afrontar l’Ajuntament” i analit-
zar “la municipalització de serveis

públics”, a partir d’un informe ela-
borat per experts en administra-
ció pública de la Universitat Pom-
peu Fabra, el qual va ser enca-
rregat per l’anterior govern.
Un primer pas cap a la mo-

dernització ha estat el nomena-
ment d’un gerent de govern, qua-
tre directors d’àrea i sis directors
de districte, que faran una tasca
professional més enllà dels cà-
rrecs polítics i de confiança i aju-
daran a avançar cap a la descen-
tralització de la gestió.

APOSTA PER LA TRANSPARÈNCIA
Una altra novetat del cartipàs per
al mandat 2019-2023 és que
per primera vegada la Junta de
Govern Local estarà oberta a
tots els partits polítics del con-
sistori, com “una aposta per la
transparència, l’aprofitament de
sinergies i el reforç d’un espai de
diàleg més enllà del Ple”, assen-
yala el comunicat conjunt dels
partits que el van aprovar. Tot i
això, els regidors de l’oposició
podran assistir a les juntes, però
no tindran vot en les decisions. 

El PP creu que el nou cartipàs
el castiga econòmicament

POLÍTICA4El PP ha criticat l’a-
cord del cartipàs entre el PSC i la
resta de forces del Ple perquè
contempla una distribució dels
recursos que “castiga el partit
majoritari i premia els partits in-
dependentistes”. En concret, els
populars critiquen el nombre
d’assessors i les retribucions dels
grups municipals. 
En total es van designar 17 as-

sessors per al govern i 10 a repartir
entre els grups municipals. En de-
claracions a Badalona Comuni-
cació, els populars van qualificar
d’”escàndol” que sent la força

més votada tinguessin els matei-
xos assessors que ERC: dos. 
En un comunicat també van

acusar la resta de partits de voler
“ofegar políticament i econòmi-
cament” el PP, ja que consideren
que s’ha augmentat l’assignació
econòmica de tots els grups mu-
nicipals excepte la seva, la qual, se-
gons la seva versió, serà un 6%
menor que el darrer mandat. Tots
els partits rebran 18.000 euros en
dietes fixes, més unes variables
que en el cas del PP poden ser de
13.033 euros, mentre que el PSC
rebrà 7.109, per exemple.

Reconeixement | Medalla d’Honor per a Òscar Camps
La Mesa del Parlament de Catalunya va acordar dimarts atorgar la Medalla d’Ho-

nor al fundador de l’ONG badalonina Proactiva Open Arms, Òscar Camps. El
guardó el compartirà amb la capitana del vaixell Seawatch 3, Carola Rackete.

Els comuns entren al govern mu-
nicipal del PSC. L’alcalde Álex
Pastor i la presidenta de Badalo-
na en Comú Podem (BCP), Aïda
Llauradó, van formalitzar ahir al
parc del Gran Sol un pacte que té
per objectiu donar “estabilitat” a
l’Ajuntament per afrontar els rep-
tes de la ciutat.
Garantir l’eficiència de l’ad-

ministració, canviar la gestió del
manteniment dels equipaments,
ampliar la plantilla de la Guàrdia
Urbana i crear un parc públic
d’habitatges són algunes de les
mesures que va destacar Pastor
com a eixos del govern de coalició.
La cap dels comuns va asse-

gurar que van prendre la decisió
d’acoblar-se al govern del PSC
perquè “Badalona està en una si-
tuació molt complicada” i la mi-
llor manera de sortir d’aquesta si-
tuació és “amb un govern fort
d’esquerres”. “Som més útils al go-
vern que a l’oposició. Amb aques-
ta estabilitat podem millorar la
ciutat més del que s’ha fet fins
ara”, va remarcar Llauradó.
Segons Badalona Comunica-

ció, l’acord el van ratificar per
unanimitat les assemblees dels co-
muns i Podem abans de la inves-
tidura i la del PSC dimarts.

COM QUEDA ARA EL GOVERN?
Amb aquest acord, el govern de
la ciutat passa de tenir sis regidors
a tenir-ne vuit. Les dues regido-
res de BCP s’encarregaran de les
àrees de govern relacionades
amb les polítiques socials. Llau-

radó passa a ser primera tinenta
d’alcaldia i a estar al capdavant de
l’àmbit de drets socials i femi-
nismes. Mentrestant, la seva
companya de grup, Rosa Trena-
do, serà la responsable de l’àrea
de medi ambient, desenvolupa-
ment industrial i innovació.
L’alcalde es queda amb les

competències de comunicació i
protocol, mentre que la socialista
Teresa González passa a ser se-
gona tinenta d’alcaldia, amb
competències en l’àmbit de salut,
habitatge i recursos interns. Dins
d’aquest àmbit, la regidora An-
drea Zapata és la nova respon-
sable de la participació ciutada-
na i l’administració electrònica.
El regidor Jordi Subirana és

ara tercer tinent d’alcaldia i es
mantindrà al capdavant de l’àm-
bit d’educació i impuls econòmic
de la ciutat. En aquest àmbit
comptarà amb el suport de la so-
cialista Helena Bayo com a res-
ponsable de cultura i esports. Fi-
nalment, el regidor Rubén Gui-
jarro és el quart tinent d’alcaldia
i està al capdavant de l’àmbit de
seguretat, govern i territori.
Pastor va remarcar que, en-

cara que ara tenen un govern

més ampli, segueixen necessitant
una majoria al Ple “per fer polí-
tiques transformadores i pro-
gressistes a la ciutat”.

L’OPOSICIÓ REACCIONA
El pacte de govern, però, no ha
agradat a tots els grups de l’opo-
sició. El PP va recordar, a través
d’un comunicat, que “l’acord en-
tre el PSC i els comuns no té cap
efecte pràctic perquè continua
sent un govern feble, sense pro-
jecte de ciutat, en minoria i que
depèn 100% de la CUP i ERC”. 
La regidora de Guanyem,

Carme Martínez, recorda al PSC,
en declaracions a Línia Nord, que
“el pacte amb els comuns enca-
ra està molt lluny de la majoria
absoluta” i que “no és un govern
fort ni que vulgui encarar els
reptes de la ciutat”. Martínez va
deixar clar que si els socialistes
volen el suport de Guanyem hau-
ran d’anar-lo a buscar.
Fonts d’ERC, per altra banda,

destaquen que Badalona neces-
sita un govern ampli de 14 regi-
dors o més i esperen que els so-
cialistes segueixin treballant en
aquesta direcció, ja que el seu vot
a la investidura “no va ser gratis”.

Augusto Magaña
BADALONA

Llauradó i Pastor van formalitzar el pacte ahir al parc del Gran Sol. Foto: Ajuntament
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L’Ajuntament compra dos
pisos més a entitats bancàries
HABITATGE4L’Ajuntament de
Badalona va comprar divendres
passat dos pisos més procedents
d’entitats bancàries, els quals
es destinaran a la taula d’emer-
gència habitacional. La compra
es va fer efectiva gràcies al pro-
cediment de tanteig i retracte, al
qual tenen dret les administra-
cions públiques, per un import
superior als 130.000 euros. 
Un d’aquests pisos procedia

d’una entitat bancària, segons in-
forma l’Ajuntament, mentre que
l’altre era propietat de la SAREB,
la societat instrumental de li-
quidació que gestiona i ven els
immobles traspassats per les
entitats bancàries que van rebre
ajuts públics després de la crisi
econòmica. Els habitatges estan
situats al Districte 2 i es van ad-

quirir per 64.300 euros un i
66.400 euros l’altre. Tots dos
disposen de tres habitacions i te-
nen més de 50 m2.

9 HABITATGES PÚBLICS NOUS
El pis que es va comprar a la SA-
REB ja formava part dels immo-
bles que el consistori feia servir
per a situacions d’emergències
habitacionals, gràcies al conveni
que es va signar amb anterioritat
entre l’Ajuntament i l’entitat.
La compra d’aquests dos im-

mobles forma part dels divuit ha-
bitatges per als quals el govern
municipal està exercint el dret de
tanteig i retracte. El març es van
adquirir els dos primers (un d’ells
procedent d’una donació), el
maig se’n van comprar cinc més
i finalment el juny, dos més.  

Les entitats que treballen pel dret
a l’habitatge mostren la seva de-
cepció per la gestió que ha fet l’A-
juntament de la situació de les fa-
mílies desnonades que fa cin-
quanta dies que acampen davant
del Pavelló Olímpic. Divendres
passat, la PAC, el Sindicat de Llo-
gaters, la PAH i la plataforma
Sant Roc Som Badalona es van
reunir amb representants  de tots
els grups municipals. En aquella
reunió es va acordar que dilluns
l’Oficina Local d’Habitatge  (OLH)
rebria les quatre famílies que for-
men l’acampada per acompanyar-
les en la recerca d’habitatge. Des
del Sindicat de Llogaters, però,
consideren que la resposta de
l’OLH va ser “una presa de pèl” de
l’Ajuntament.
Des de la PAC assenyalen

que l’oficina es va limitar a de-
manar documentació a les fa-
mílies (un tràmit que, asseguren,
ja han fet fins a tres vegades).
Però el portaveu de la platafor-
ma Sant Roc Som Badalona,
Carles Sagués, explica a Línia
Nord que des de dimarts l’OLH
està ajudant els afectats a buscar

habitatge de lloguer privat i que
una de les famílies ja va visitar un
pis a Badalona.

ESPERANT UNA ALTERNATIVA
El Sindicat de Llogaters apunta
que les famílies de l’acampada te-
nen menors i, per tant, haurien
de tenir prioritat a la llista d’e-
mergència. El fet que aquestes
persones tinguin ingressos no
hauria d’implicar que es quedin
fora de les ajudes, ja que “avui en
dia tenir ingressos no et garanteix
res”, avisen des del sindicat. 
Fonts municipals, però, re-

corden que ara mateix hi ha més
de 150 casos a la taula d’emer-
gència habitacional i asseguren
que estan buscant solucions per a
totes les famílies, no només les de
l’acampada. Tot i això, Sagués
subratlla que, com a mínim, se’ls

podria allotjar a una pensió o un
hostal, perquè no dormin al carrer.
Des de l’Ajuntament justifi-

quen que no se’ls va donar cap al-
ternativa a un alberg, ja que per
fer-ho l’Ajuntament hauria de te-
nir convenis o acords amb els es-
tabliments i, de moment, no en té. 
El sindicat alerta que l’aug-

ment de les temperatures podria
suposar problemes per als menors
que dormen a l’acampada. Des de
la PAC destaquen que a partir d’a-
ra entraran diverses vegades du-
rant el dia a l’OLH per informar els
usuaris que l’oficina no està donant
“la resposta que hauria de donar”.
Sagués, per altra banda, lamenta
que hagin hagut de passar cin-
quanta dies per donar a aquestes
famílies un acompanyament que
“és el que s’hauria de fer en tots els
casos” de manca d’habitatge.

Les famílies desnonades fa 50 dies que acampen. Foto: Twitter (@Llogater_bdn)

Les entitats critiquen la gestió
municipal de l’acampada

Augusto Magaña
BADALONA

L’alcalde i els representants bancaris van firmar l’acord divendres. Foto: Ajuntament



11 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 18 de juliol del 2019



| 12

línianord.cat Badalona18 de juliol del 2019

Anna Moliner, millor actriu 
de musical als Premis Butaca
CULTURA4L’actriu badalonina
Anna Moliner va rebre diumen-
ge un dels Premis Butaca com a
millor actriu en un musical per
la seva actuació aEls jocs florals
de Canprosa. Moliner interpre-
tava el paper d’una de les quatre
protagonistes del muntatge que
va fer el director Jordi Prat i Coll
del text de Santiago Rusiñol al
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC).
L’obra per la qual va ser pre-

miada la badalonina era una de
les favorites de la gal·la dels
Premis Butaca. Va rebre set no-
minacions i va guanyar també el
premi a millor escenografia, grà-
cies al treball de l’artista Laura
Clos ‘Closca’.
Moliner és una de les joves

promeses dels escenaris, no no-
més pel seu vessant teatral, sinó

també per la seva faceta de can-
tant, unes aptituds que ha apro-
fitat al màxim en el seu paper al
musical del TNC.

LES ALTRES GUANYADORES
Àngels a Amèrica, La jaula de
las locas i Una gossa en un des-
campat van ser les tres obres
protagonistes de la gal·la dels
Premis Butaca, que va tenir lloc
diumenge al Mercat de les Flors
de Barcelona. Àngels a Amèrica
va rebre dos premis: millor mun-
tatge teatral i millor actor per a
Pere Arquilué. 

La jaula de las locas es va en-
dur, en canvi, quatre premis: mi-
llor musical, millor actor de mu-
sical per a Àngel Llàcer, millor
vestuari i caracterització. Final-
ment, Una gossa en un des-
campat va rebre tres guardons.

PATRIMONI4Veïns i veïnes de
Bufalà denuncien la presència
d’amiant al recinte de l’antiga
masia de Ca l’Andal, al barri de
Bufalà. La Plataforma Salvem Ca
l’Andal va presentar dilluns una
denúncia a l’Ajuntament per
abandonament de residus tò-
xics a la via pública. Aquestes
restes de fibrociment les hauria
abandonat, suposadament, l’em-
presa que s’encarrega de les
obres de remodelació de l’anti-
ga masia. 
“L’Ajuntament de Badalona

i l’empresa contractista, Món
Vertical, han incomplert la nor-
mativa de tractament adequat de
residus tòxics”, alertaven des de
la plataforma veïnal, a través
d’un missatge a Twitter.
Els grups municipals de

Guanyem Badalona en Comú i
ERC s’han sumat a les denúncies
del veïnat i demanen explica-
cions al govern municipal sobre
la gestió d’aquests residus. La re-
gidora de Guanyem, Carme
Martínez, explica a Línia Nord
que és un tema “gravíssim”, ja
que considera que des del govern
“no s’ha garantit que l’empresa
tingués les mesures de seguretat”
necessàries per evitar proble-
mes de salut als treballadors i als
veïns de la zona. Martínez as-

senyala que estan estudiant
prendre mesures com presentar
una instància o una denúncia. 
El regidor d’ERC, Oriol Lla-

dó, en canvi, va afirmar en un
missatge a Twitter que els preo-
cupa “el curs de les obres de con-
solidació de la masia de Ca l’An-
dal” i va remarcar que ahir al
matí van demanar formalment al
govern poder veure el pla de
seguretat de l’obra.

OBRES DE RESTAURACIÓ
Fonts municipals han deixat
clar a Línia Nord que en aquests

moments a l’antiga masia s’estan
fent els treballs previs de des-
brossada d’arbustives de l’exte-
rior i de neteja de trastos vells i
restes de runes a l’interior.
Durant aquestes feines és quan

haurien sortit les restes de formi-
gó prefabricat, les quals es van dei-
xar a l’entorn. “S’ha donat l’ordre
a l’empresa constructora de tan-
car aquesta zona i evitar l’accés in-
degut”, diuen fonts municipals.
Des de la plataforma Salvem Ca
l’Andal, però, adverteixen que
tots aquests dies “hi ha hagut
amiant a peu de carrer”.

Les restes tòxiques són al costat de l’antiga masia. Foto: Twitter (@salvemcalandal)

Denuncien que hi ha amiant 
al voltant de Ca l’Andal

Moliner, en una escena d’Els jocs florals de Canprosa. Foto: David Ruano / TNC
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Santa Coloma

LGTBI4L’orgull LGTBI va des-
bordar Mas Follonar dissabte. La
Festa de l’Orgull de Santa Coloma
va reunir més de 3.000 persones
durant la seva quarta edició. L’en-
titat que organitza la celebració,
Entenem LGTBI, qualifica la fes-
ta d’enguany com “un èxit des-
bordant” i assegura que ja estan
valorant un canvi d’ubicació per a
l’any que ve, ja que l’entorn on s’ha
celebrat l’Orgull fins ara se’ls va
quedar petit.
“Vam aconseguir triplicar la

festa de l’any passat”, assegura a
Línia Nord el president d’Ente-
nem, Xavi Villena, que també su-
bratlla que van aconseguir l’ob-
jectiu que no fos només una cele-
bració del col·lectiu LGTBI, sinó
“una festa per a tota la ciutat”.
En aquest sentit, Villena des-

taca que les activitats del matí
(les quals era la primera vegada
que es duien a terme) van ser
molt ben acollides pels veïns i
veïnes i per aquest motiu volen

consolidar-les en les pròximes
edicions. Els contacontes, el bin-
go, la festa de l’escuma i els dis-
cjòqueis del matí van ser una
aposta per apropar un públic
més ampli a la festa, una fita que
asseguren que es va complir.
Però el gruix de la festa va

arrencar a la tarda, amb les ac-
tuacions musicals. El president
d’Entenem assenyala que des
de primera hora Mas Follonar ja
estava ple de gent, fins i tot tres
hores abans dels concerts més

grans. Villena destaca que els
moments més àlgids de la festa
van ser les actuacions de Ladilla
Rusa i La Prohibida, que són ar-
tistes que han aconseguit portar
a Santa Coloma gent vinguda
d’altres ciutats veïnes.
El president de l’entitat consi-

dera que l’augment d’assistència
a l’edició d’enguany té a veure amb
les aliances que han creat amb les
associacions de veïns, bibliote-
ques i altres entitats de la ciutat,
cosa que els ha fet més visibles.

Entenem qualifica la festa com un “èxit desbordant”. Foto: Twitter (@PetriJimenez)

Santa Coloma desborda 
Mas Follonar amb orgull LGTBI
» La Festa de l’Orgull va aplegar més de 3.000 persones dissabte
» Els organitzadors ressalten que es va arribar a un públic més ampli

La consellera Vergés visita 
el nou Centre de Salut Mental

SALUT4La consellera de Salut,
Alba Vergés, va visitar dijous
passat les noves instal·lacions del
Centre de Salut Mental d’Adults
Santa Coloma (CSMA). Aquest
centre remodelat va entrar en
funcionament el juny. Les re-
formes anaven dirigides a mi-
llorar l’estructura, el confort, la
lluminositat i la seguretat en
una nova ubicació que manté la
superfície de l’anterior i on hi tre-
ballen 15 professionals.
L’espai cobreix una població

de 120.000 persones i permetrà
continuar oferint una atenció

de proximitat als pacients, però
en un centre adaptat a les ne-
cessitats de la medicina actual. 
Els treballs d’adequació van

suposar una inversió de 40.000
euros, aportats pel Servei Cata-
là de Salut (CatSalut), com a part
d’un acord entre l’organisme,
el Parc de Salut Mar i l’Ajunta-
ment de Santa Coloma.
El CSMA de Santa Coloma

segueix una població activa de
2.500 pacients i s’hi fan gairebé
15.000 visites l’any i un miler de
primeres visites, així com 1.200
visites de grup.

Parlon assumeix la seguretat
i el civisme en el nou cartipàs
POLÍTICA4L’alcaldessa Núria
Parlon assumeix les competèn-
cies de seguretat i civisme en el
nou cartipàs que es va aprovar
dilluns gràcies a la majoria ab-
soluta del PSC al Ple. L’Àrea
d’Alcaldia s’encarregarà també
de la planificació estratègica i
l’enfortiment de l’acció territorial
de proximitat, així com de les po-
lítiques d’igualtat i LGTBI.
Tot i que la tercera tinenta

d’alcaldessa, Lídia Montero, serà
la responsable de seguretat i ci-
visme, des de l’Ajuntament avi-
sen que aquestes àrees depen-

dran “orgànicament” de l’alcal-
dessa. Parlon també liderarà la
posada en marxa del centre fe-
minista a l’antiga fàbrica CIBA.

CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ
Des del grup municipal d’En
Comú Podem critiquen que el
PSC va presentar l’organització
municipal del mandat com a
“més transversal i eficient”,
quan, en realitat, “l’alcaldessa es
farà càrrec de temes que es con-
sideren prioritaris per a la ciutat,
contradient aquesta transver-
salitat des del principi”.

La CGT demana la readmissió
d’un treballador de Cacaolat
LABORAL4El sindicat CGT va
tornar a demanar divendres pas-
sat la readmissió del treballador de
Cacaolat que va ser acomiadat fa
més d’un any durant les protestes
dels treballadors per les seves
condicions laborals a la fàbrica. 
L’11 de juliol de l’any passat un

jutjat de Barcelona va estimar ín-
tegrament la demanda del treba-
llador i va declarar nul l’acomia-
dament, condemnant l’empresa a
la readmissió immediata. 

El treballador va demanar tor-
nar al seu lloc de treball, però des
de Cacaolat li van comunicar que
recorrerien la sentència davant el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) i que li pagarien
mensualment una retribució, però
que no el readmetrien fins que la
sentència fos ferma. Ara la CGT
demana la reincorporació del tre-
ballador, a un any de l’acomiada-
ment, perquè consideren que es
van vulnerar els seus drets.

Cultura | Torna el Tomorrowland a Can Zam
El festival de música electrònica Unite with Tomorrowland tornarà a celebrar-se
un any més al parc de Can Zam el pròxim 27 de juliol. Durant la jornada puja-
ran a l’escenari DJs de renom com Yves V, Lost Frequencies i Double Pleasure.  
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MEDI AMBIENT4El grup de veïns
i veïnes que s’enfronten al projecte
de remodelació de la Rambleta
han encetat una campanya de
recollida de firmes per demanar
que no es tali ni un sol arbre. En
el moment del tancament d’a-
questa edició, la petició que la co-
ordinadora veïnal Airenet va cre-
ar a la pàgina web Change.org acu-
mulava ja més de 2.500 firmes.
L’objectiu és aconseguir-ne 5.000.
Dissabte passat, un centenar

de veïns i veïnes van tornar a
manifestar-se davant de la Casa de
la Vila. Durant la concentració es
van recollir més de 200 firmes ad-
dicionals. A més, els manifestants
també van fer una espècie d’es-
crachedavant l’Ajuntament, en el
qual van cantar una cançó i van fer
un contacontes reivindicatiu.

LA PARTICIPACIÓ, EN DUBTE
La principal argumentació que fa
servir el govern municipal per ti-
rar endavant el projecte és que es

va fer un procés participatiu amb
el veïnat. Però la presidenta d’Ai-
renet, Silvina Frucella, qüestio-
na a Línia Nord que aquest pro-
cés hagi sigut realment participa-
tiu i assegura que no es va infor-
mar els veïns en cap moment
que el projecte comportava la tala
de la majoria dels arbres.

OBRES ATURADES?
La tala dels arbres hauria d’haver
començat dilluns, però Frucella
apunta que encara no han co-
mençat. El govern municipal no
aclareix si les obres s’han aturat.

De moment, els veïns ja s’han or-
ganitzat en torns per protegir els
arbres. La presidenta de l’entitat
també assenyala que encara no
han rebut cap informe sobre l’es-
tat actual dels arbres, com va de-
manar el grup municipal d’ERC.

MÉS ENLLÀ DELS ARBRES
Des d’Airenet assenyalen que
els agradaria que aquesta mobi-
lització veïnal vagi “més enllà
dels arbres” i es converteixi en un
moviment ciutadà que lluiti per
una ciutat que està molt afecta-
da per la contaminació. 

Els veïns es van manifestar dissabte davant l’Ajuntament. Foto: Airenet

Recollida de firmes contra 
les obres de la Rambleta

» Airenet impulsa una campanya que ja aplega més de 2.500 firmes
» Dissabte un grup de veïns es va concentrar davant l’Ajuntament

Renovació total al centre
d’animals de companyia

EQUIPAMENTS4El Centre Co-
marcal d’Atenció als Animals
de Companyia del Barcelonès
(CCAAC) va iniciar divendres
passat els treballs d’arranjament
del centre. Les obres significaran
una inversió de 367.118 euros
(que finança el Consell Comar-
cal del Barcelonès) i està previst
que els treballs durin al voltant
de tres mesos i mig.
La remodelació del centre

comprendrà la correcció dels
problemes d’assentaments i es-

querdes que afecten el paviment
de cinc patis, la renovació total de
les boxes, la instal·lació de tendals
retràctils per generar zones d’om-
bra als patis, la substitució de les
prestatgeries de les gateres, la
col·locació d’accessoris d’enri-
quiment ambiental, la renovació
de la instal·lació elèctrica i la
xarxa d’abastament d’aigua, en-
tre altres intervencions.
Durant les obres es reallotja-

rà provisionalment la major part
dels animals del centre.

SOCIETAT4L’empresa opera-
dora del tramvia subvencionarà
part de les despeses correspo-
nents al transport públic deri-
vades de les activitats dels serveis
socioeducatius del Consorci del
barri de la Mina. El TRAM i el
consorci van firmar ahir el con-
veni de col·laboració.
Des del consorci afirmen que

aquest nou conveni “no fa més
que concretar sobre paper” la
llarga col·laboració entre el
TRAM i la Mina des de la inau-

guració de les línies T4, T5 i T6
del TRAMBesòs que passen pel
barri. L’empresa fa una aportació
econòmica anual de 250 euros
destinats a la compra de targetes
de viatge i una altra donació de
150 targetes T-TRAM.
Segons el consorci, “aquestes

aportacions per part del TRAM
contribueixen al bon desenvolu-
pament dels programes socioe-
ducatius dels serveis del Consorci
que fan atenció a famílies, infants
i joves” del barri.

El TRAM, a més, amb el seu
equip de recursos educatius ha
organitzat activitats tant per als
professionals del consorci, com
per a les persones que hi són ate-
ses, com visites guiades a les ins-
tal·lacions del servei de tramvia.
Les sortides socioculturals,

visites i excursions formen part
del treball educatiu dels projec-
tes del consorci, que tenen per ob-
jectiu capacitar, apoderar i mi-
llorar l’autonomia dels grups
més vulnerables i desafavorits.

Imatge d’arxiu del CCAAC. Foto: Ajuntament

Un tramvia solidari

Cultura |Guetta i Van Buuren animen el Beach Festival
Dissabte passat, la platja del Fòrum i el Parc de la Pau van ser l’escenari de la sisena
edició del Barcelona Beach Festival, un dels més importants de música electrònica
d’Europa. Els protagonistes van ser els DJs David Guetta i Armin Van Buuren.
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Montgat | Tiana

Montgat celebra una nova
edició de la Festa Cara al Mar
TRADICIÓ4Montgat va cele-
brar dissabte passat a la platja la
seva celebració marinera de l’es-
tiu: la Festa Cara al Mar. L’epi-
centre de l’esdeveniment va ser
la plaça de les Barques, al costat
del túnel de Montgat, i la po-
blació va poder gaudir d’una
botifarrada, sardines, cremat i
una cantada d’havaneres.
Enguany, els grups encarre-

gats de posar la música a la jor-
nada van ser l’agrupació mont-
gatina d’havaneres Roca Grossa
i els emblemàtics Ultramar. En
contra del que es feia tradicio-

nalment, aquesta edició de la fes-
ta no va comptar amb la proces-
só de la Verge del Carme, ja que
l’entitat que fins ara l’havia orga-
nitzat, la Confraria de Pescadors,
va comunicar verbalment que
enguany no hi participaria.
Tot i això, la festa va ser un èxit

i la població va poder gaudir de la
música, el menjar i la platja. Fa 40
anys que es fa aquesta celebració
a la platja de Montgat, coincidint
amb la festivitat de la Mare de Déu
del Carme, i la seva cantada
d’havaneres s’ha consolidat com
un gran esdeveniment del poble.

POLÍTICA4Els partits del go-
vern municipal de Tiana, ERC i
Junts per Catalunya (JxCat), han
justificat l’augment dels sous i
les dietes dels regidors per sortir
al pas de les crítiques de l’oposi-
ció. A través d’uns comunicats, les
dues forces polítiques han pun-
tualitzat que la pujada de les re-
tribucions és d’un 31,66% i no d’un
86% com deien des de Junts per
Tiana (Junts), ni d’un 40% com va
dir l’alcaldessa Marta Martorell a
Línia Nord fa una setmana.
Tant ERC com JxCat justifi-

quen aquestes pujades com un
“retorn” a les dietes i retribucions
que hi havia el 2008, abans de la
crisi econòmica. Des de JxCat
expliquen al seu comunicat que es
va fer “un estudi històric de retri-
bucions des de l’any 2007 fins a
l’actualitat” i van considerar que
era un bon moment per actualit-
zar els sous i les dietes, gràcies al
sanejament dels comptes.
Tot i això, en realitat no es trac-

ta d’un “retorn” a les retribucions
que hi havia el 2008, ja que en-
guany han pujat més d’un 13%

respecte de fa onze anys. El 2008
els plens, per exemple, es cobra-
ven a 300 euros per regidor i
aquest mandat es cobraran a 350.
L’única partida que no ha pujat és
la dels presidents de les comis-
sions informatives, que passaran
a cobrar 100 euros en lloc de 150;
tot i que aquest mandat els vocals
cobraran el doble: 100 euros.
Els republicans, però, desta-

quen que, “donat que hi ha una
aplicació pressupostària de per-
sonal no executada” el 2019,
“no caldrà augmentar aquesta
partida pressupostària per as-
sumir aquest augment”. A més,

també ressalten que es crearà
una comissió d’estudi de les re-
tribucions dels càrrecs electes
que haurà de desenvolupar una
normativa municipal per regu-
lar aquestes partides.
Pel que fa al sou de l’alcaldes-

sa (35.800 euros bruts anuals),
des d’ERC argumenten que aquest
import està per sota del topall le-
gal per a poblacions d’entre 5.000
i 10.000 habitants i és inferior al
que perceben alcaldes d’altres
municipis de grandària similar,
com Alella i Vilassar de Dalt. A
més, recorden que Martorell no
rebrà cap altre ingrés.

La regidora de JxCat Marta Guàrdia i l’alcaldessa Marta Martorell. Foto: Ajuntament

ERC i JxCat justifiquen la pujada
de sous dels regidors de Tiana

Cultura |Tiana ret homenatge a Joan Armengol “Juanito”
Dissabte passat es va inaugurar a Tiana una escultura en homenatge a Joan Armen-
gol, l’artista tianenc de circ conegut com a “Juanito”. L’obra romandrà instal·lada al
parc que porta el nom de l’artista. Enguany es compleixen 15 anys de la seva mort.
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Esports Sant Adrià | Bronze per a tres jugadors de l’Adrianenc
Pol Gutiérrez, Ricard Castro i Aleix Toro, de l’Handbol Adrianenc, van guanyar el bronze
amb Catalunya en el Campionat d’Espanya d’handbol platja. La  selecció va aconseguir
aquest metall després de derrotar Castella-La Manxa en la final de consolació (2-0).

Igualar o, si és possible, superar
el botí de tres medalles que va
aconseguir a Budapest fa dos
anys. Aquest diumenge Mireia
Belmonte començarà a competir
en el Mundial de Gwangju, en la
mateixa jornada que es posaran
en marxa les competicions de na-
tació. La badalonina, líder de la
delegació espanyola, nedarà en
un total de sis proves: 200 i 400
estils, 200 papallona i 800 i
1500 lliures.
Amb 28 anys, la badalonina

afronta el campionat en un mo-
ment de maduresa i amb expe-
riència en cites d’aquesta im-
portància. La jornada de diu-
menge serà la més exigent, amb
les proves de 200 estils i 400 lliu-
res. L’endemà serà el torn del
1500 (prova en la qual va penjar-

se la plata a Hongria, per darre-
re de Katie Ledecky) i la seva pri-
mera jornada de descans serà el
dia 23. Dimecres tornarà a llen-
çar-se a la piscina per nedar les
proves de 200 papallona (on
també defensa medalla), mentre
que divendres que ve serà el
torn de la cursa de 800 lliures i,

per acabar, el dia 28 nedarà la
prova de 400 estils.
A hores d’ara, Belmonte és a

Yamaguchi (Japó), la host cityde
la Federació Espanyola de nata-
ció, on ultima els preparatius
abans de la seva arribada a
Gwangju per afrontar la seva
gran cita de l’any.

Belmonte és al Japó, a l’stage previ a la seva arribada a Corea. Foto: RFEN

Belmonte, a punt per debutar
a la Copa del Món de Gwangju
» Aquest diumenge es posen en marxa les proves de natació

» La badalonina afrontarà sis proves en els vuit dies de competició

En marxa la pretemporada
del Bada de Juanma Pons

Ahir a les sis de la
tarda va posar-se en
marxa la pretempo-
rada del CF Badalo-

na, amb la primera sessió d’en-
trenament a les ordres de Juan-
ma Pons. A la sessió van partici-
par els jugadors que tenien con-
tracte o que l’han renovat (com el
porter José Miguel Morales, el
central Miquel Robusté o l’extrem
Robert Simón) i les cares noves
que, des de fa unes setmanes, el
club ha anat anunciant.
En aquest entrenament tam-

bé es va poder veure, per primer
cop amb la seva nova elàstica, el
davanter Máyor, els defenses Pe-

lón, Kilian Durán i Iván Malón o
el porter Álex Sánchez. En els
pròxims dies, el club seguirà pre-
sentant més cares noves. 

CALENDARI SORTEJAT
Més enllà de les arribades i les re-
novacions, dilluns passat el club
va conèixer el calendari de la lli-
ga per al curs 2019-20. El Bada
començarà la lliga amb un com-
promís exigent al Municipal con-
tra el Barça B el cap de setmana
del 24 i el 25 d’agost, mentre que
el primer desplaçament serà a
Reus. La primera volta s’acabarà
el 5 de gener, i l’última jornada del
curs serà a mitjans de maig.

L’Snatt’s Sant Adrià ja
coneix el calendari
exacte en el seu camí
de retorn a la Liga

Dia. Abans-d’ahir es va celebrar
el sorteig de la temporada de la
Lliga Femenina 2 (el conjunt
lila ja sabia que formava part del
grup B de la competició), que ha
decidit que les adrianenques de-
butin el 6 d’octubre a les 12 del
migdia al Marina Besòs rebent la
visita del Segle XXI.
El primer desplaçament del

conjunt de César Aneas serà un
dels més llargs que haurà d’a-
frontar en la fase regular, set dies
més tard a la pista de l’Unicaja de
Màlaga. La primera volta s’aca-
barà l’11 de gener de l’any que ve,
de nou al Marina Besòs, contra
el Ramón y Cajal de Granada,
mentre que la fase regular de
l’LF2 arribarà a la seva fi l’11 d’a-
bril del 2020, quan les adria-
nenques tornin la visita a aquest
conjunt andalús.
Els quatre millors equips dels

dos grups (en l’A hi ha 14 equips
de la meitat occidental de l’Estat
Espanyol) s’enfrontaran en la
fase d’ascens que es disputarà en-
tre els dies 23 i 26 d’abril en una
seu que encara s’ha d’escollir.
Abans, però, i com a estrena

en competició oficial, el conjunt
de César Aneas jugarà la Lliga
Catalana Femenina 2, on coin-
cidirà amb els altres equips ca-
talans de la categoria: el Mataró
Boet, el Barça, el GEiEG de Gi-
rona i el Lima-Horta barceloní.

La Lliga Femenina 2, definida

Pau Arriaga
BADALONA

Morales és indiscutible a la porteria escapulada. Foto: Eloy Molina
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La reacció del Joventut a
la marxa de Nico Lapro-
vittola ha estat molt rà-
pida. Dilluns passat, poc
més d’una setmana des-

prés de conèixer la baixa del base
de Morón, el club anunciava un
acord amb el grec de 35 anys Ni-
kos Zisis, que serà verd-i-negre els
pròxims dos cursos.
El de Salònica és un base alt

(1,95) i experimentat, campió de
l’Eurolliga el 2008 amb el CSKA
de Moscou, i que també té una
breu experiència a l’ACB després
del seu pas pel Bilbao Basket el
curs 2012-13. A banda d’aquests
dos conjunts, la seva carrera ha
transcorregut entre l’AEK, la Be-
netton de Treviso, el Montepas-
chi, l’UNICS Kazan, el Fener-
bahçe i el Brose Bamberg, club on
ha jugat quatre temporades.
La part del palmarès de Zisis

que llueix més és la dels títols amb
la selecció; amb Grècia es va pro-
clamar campió de l’Eurobasket

l’any 2005 derrotant l’Alemanya
de Dirk Nowitzi i Demond Gre-
ene, i també va ser subcampió del
món l’any següent (tot i que Zisis
no va jugar la final). Grècia cau-
ria contra la selecció espanyola.

CALENDARIS SORTEJATS
Al marge d’aquesta novetat del
mercat, en menys de set dies el
club ha conegut els calendaris de
les dues principals competicions
que afrontarà durant el curs
2019-20: l’EuroCup i l’ACB.

En el seu retorn a cites conti-
nentals, els de Carles Duran se-
ran al grup C amb el Darussafa-
ka turc, l’UNICS rus, el Cedevita
eslovè, el Brescia italià i el Nan-
terre francès. La cita començarà
el 2 d’octubre i sempre es jugarà
en dimecres. I abans-d’ahir es va
sortejar el calendari de lliga, que
començarà el cap de setmana
dels dies 24, 25 i 26 de setembre.
L’última jornada de la primera
volta es jugarà el segon cap de set-
mana del gener de l’any que ve.

El base grec arriba després de quatre cursos al Bamberg. Foto: BB

Nikos Zisis, escollit per ser el 
relleu de Laprovittola a la Penya
» El club ja coneix el calendari de les dues principals cites
que disputarà aquesta temporada: la lliga ACB i l’Eurocup

Vidal i Petry, pólvora 
per a l’atac de l’Industrias

El pivot argentí Pa-
blo Vidal i l’aler-pi-
vot brasiler Bruno
Petry són les da-

rreres incorporacions de l’In-
dustrias Santa Coloma. A finals
de la setmana passada el club va
anunciar l’arribada de l’exjuga-
dor de San Lorenzo, mentre que
l’ala-pivot de Copagril va ser ofi-
cialitzat com a nou jugar colo-
menc ahir al matí.
Vidal va dir als mitjans del

club que la presència de Sebas
Corso, company en l’albiceleste,
va ser un factor decisiu per de-
cidir-se pel projecte de l’Indus-
trias. A banda del Ciclón, Vidal
també ha jugat a Boca Juniors.
Per la seva banda, Petry tor-

na a la lliga (havia jugat al Bure-

la durant dues temporades) des-
prés d’haver desenvolupat gai-
rebé tota la seva trajectòria pro-
fessional al seu país.

“CALENDARI EXIGENT”
Per altra banda, el club ja coneix
el calendari de la temporada
2019-20 i, en declaracions a la
web de la lliga, el tècnic Óscar Re-
dondo va qualificar-lo “d’exi-
gent”. “Comencem jugant fora [a
la pista del Burela, el segon cap
de setmana de setembre], cosa
que no passaria si ens deixessin
escollir,  però el calendari és
així”, va explicar l’entrenador.
El primer partit a Badalona

serà contra el Cartagena i la pri-
mera volta s’acabarà el 21 de
desembre contra el Córdoba.

Els equips d’EBA ja coneixen
el calendari del curs 2019-20
BÀSQUET4Estaran separats en
els dos grups. Dilluns passat, els
tres equips de la comarca que ju-
garan a EBA el curs que ve (Ba-
dalonès, UBSA i Maristes Ade-
mar) van conèixer quin serà el ca-
lendari de la temporada 2019-20. 
Els Maristes estaran sols en el

grup C-A, i debutaran el cap de
setmana del 21 i el 22 de setem-
bre amb un desplaçament a la
pista de l’Arenys Bàsquet Jo-
ventut. El primer partit de la
temporada a casa serà una set-
mana més tard, contra el Calvià.
Adrianencs i dimonis, doncs,

són al grup C-B. L’UBSA haurà
d’afrontar un debut exigent re-
bent la visita del CB Mollet al Ri-
cart, mentre que el Badalonès
també jugarà a casa, en aquest
cas contra el CB Tarragona. Els
primers viatges seran, respecti-
vament, a Mataró i Palma.
Els dos grups tancaran la pri-

mera volta en la darrera setma-
na competitiva de l’any (21 i 22 de
desembre), mentre que la fase re-
gular de la lliga s’acabarà el cap
de setmana del 18 i 19 d’abril de
l’any que ve. Després serà el torn
de les promocions d’ascens.

Arriba la 69a edició de la
Travessia Nedant Badalona

NATACIÓ4Una prova tradicional
de Badalona per esportistes fe-
derats i oberta a tota la ciutat i la
comarca. Aquest diumenge se
celebrarà la 69a edició de la Tra-
vessia Nedant Badalona, la pro-
va de natació en aigües obertes
per excel·lència de la ciutat.
La travessa està pensada en

tres circuits diferents: la general,
de dos quilòmetres i mig, con-
trolada per la Federació Catala-
na de Natació i que puntua en el
Circuit Català de Travessies; la de
menors (només poden ser fede-
rats), una prova de 400 metres
que surt des dels voltants de les
instal·lacions del Club Natació
Badalona; i, per últim, la popular,

oberta als veïns i a tothom que
vulguin participa. Es tracta d’u-
na prova ideal per iniciar-se en les
aigües obertes amb un recorregut
de 1000 metres que porta els par-
ticipants per punts emblemàtics
de Badalona com el pont del Pe-
troli i el seu litoral.
La matinal de competicions es

posarà en marxa a dos quarts de
10, amb la general. Una hora i
mitja més tard, cap a les 11 del
matí, es donarà el tret de sortida
a la competició de menors, men-
tre que la darrera cita, que arren-
carà cap a un quart d’una del mig-
dia, serà la prova popular. Habi-
tualment hi ha més de 400 ne-
dadors en cada categoria.



| 22

Viu en línia

Eva Longoria, una de les actrius més conegudes del pla-
neta, ha escollit Barcelona per passar recentment les se-
ves vacances d’estiu juntament amb la seva família. En-
tre altres escenaris, Longoria es va mostrar meravellada
per indrets com la Sagrada Família o el Parc Güell i va

penjar una foto a Instagram fent bombolles amb el seu
fill a la Catedral. Durant la seva visita a la ciutat, l’actriu
va rebre les salutacions de seguidors i curiosos, i tam-
bé consells per evitar robatoris. Possiblement el que
primer ve al cap si parlem de la intèrpret texana d’as-
cendència mexicana és el seu paper a Desperate Hou-

sewives. La sèrie, caracteritzada per un humor àcid i
personatges femenins molt retorçats, va fer saltar a
la fama Longoria. L’actriu es va fer un nom gràcies a
la seva interpretació de la freda i carismàtica Gabrie-
lle Solís. En tot cas, Longoria va mostrar la seva cara
més allunyada de la ficció i més agradable i real en la

seva estança per relaxar-se a la capital catalana.     

Picasso i la fotografia
El Museu Picasso de Barcelona acull fins al 24 de setembre
l’exposició ‘Picasso, la mirada del fotògraf’, que proposa una
immersió en l’univers de l’artista malagueny a través de la fo-
tografia. La mostra està feta a partir dels amplis arxius perso-
nals de Picasso i conté més d’un centenar d’impressions fo-
togràfiques d’època i plaques de vidre inèdites. El recorregut
es fa a partir de seccions cronològiques i enfocaments temà-
tics que inclouen obres importants i insòlites: escultures, pin-
tures i dibuixos que dialoguen amb les fotografies. Les imat-
ges mostren un artista creador que també és autor i model. 

Llibres Teatre

2PrincesesBarbudes fan de la seva ca-
rrera un continu i entretingut concert
familiar. Amb l'àlbum il·lustrat que la
banda publicarà a principis de setem-
bre, ens proposen conèixer la vida dels
primers humans del paleolític. El disc
es dirà La bona vida (Autoeditat, 2019) i
ja han estrenat el senzill d'avançament,
Tot és fresc, a través d’Enderrock.

Música Pelis i sèries

La bona vida
2PrincesesBarbudes

E V A  L O N G O R I AQUI ÉS?
Ser una de les actrius més reconegudes

‘Desperate Housewives’ la va fer saltar a la fama

Famosos

Venir a Barcelona a fer vacances
Va visitar indrets com la Sagrada Família o la Catedral 

Els seguidors li aconsellen anar amb compte
Els fans adverteixen Longoria dels robatoris a la ciutat

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Marvel Ultimate Alliance 3
Després de 10 anys sense novetats a la saga, arriba la tercera entrega
d’aquest títol, que només estarà disponible per a Nintendo Switch.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Després d’haver escapat de la Casa de
la Moneda y Timbre amb els diners, la
banda de lladres liderada pel Profesor
ha escapat i ha aconseguit arribar a
una illa paradisíaca. Tot i això, Tokio,
Nairobi o Denver veuran com la seva
tranquil·litat es veu, de nou, amenaça-
da després que Río sigui detingut. El
grup es veurà obligat a tornar a Madrid.

La casa de papel
Netflix

Tarrasón ha escrit i dirigeix aquesta
obra, que compta amb el nivell d’Imma
Colomer, Quimet Pla, Pep Ferrer i Anna-
bel Castan per parlar de la història de la
Solange, una dona de 77 anys que s’ha
quedat viuda i que vol viure la vida al
màxim ara que es veu obligada a anar a
la residència, que viurà una revolució.
A La Villarroel de Barcelona.

Un dia qualsevol
Oriol Tarrasón

El Víctor és un jove sense ambicions i
amb una tendència a posar la pota
quan tot va bé que últimament està
degenerant en una absurda espiral au-
todestructiva. Una novel·la amb un
humor grotesc i una història contem-
porània on emergeix una realitat deli-
rant que s’ho empassa tot i ho digereix
en forma de cant a la insignificança.

La fuga de l’home cranc
Guillem Sala
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DISSABTE 20 DE JULIOL
21:30 Demà passat se celebrarà la tercera edi-

ció del Bujardrock (homenatge a Andrés
Bujardon) amb Yeyi y la Banda, Tcoho, Pyca-
ya i Alyanza. / L’Escorxador.

TOT L’ESTIU
Tot el dia L'Agrupació Colomenca d'Aficionats

a la Fotografia ha convocat una nova edició
del Concurs de fotografia amb dues moda-
litats: Festa Major i fotoperiodisme. El vere-
dicte es farà entre el 21 i 22 de setembre.

A PARTIR DEL 30 D’AGOST
Tot el dia Divendres 30 d’agost es posarà en mar-

xa l’edició d’enguany de la Festa Major, que
s’allargarà fins al 3 de setembre. No faltarà
la música ni la cultura popular. / Diferents ca-
rrers i places de la ciutat.

DIJOUS 25 DE JULIOL
18:00 Els responsables del Polidor han prepa-

rat una tarda en la qual els gamers podran
gaudir d’un dels videojocs més populars del
moment: el Fornite. / Centre de producció cul-
tural i juvenil Polidor.

DIVENDRES 26 DE JULIOL
Matí-Tarda En el darrer divendres d’aquest mes,

els veïns de la ciutat i d’altres localitats tin-
dran l’oportunitat de demostrar la seva so-
lidaritat donant sang a la unitat mòbil que
s’instal·larà. / Plaça de la Vila .

AVUI 18 DE JULIOL
19:30 Dos Gardeni@s serà el grup encarregat de

l’actuació d’aquesta tarda del cicle Música d’Es-
tiu al Mercat. El CRiC i el Mercat organitzen
aquesta activitat. / Plaça de la Mare.

DISSABTE 20 DE JULIOL
19:00 La tradició és viva. Demà passat se cele-

brarà la tradicional ballada de sardanes de Sant
Jaume, organitzada per l’Agrupació Sardanista,
que tindrà com a convidada la Cobla Vila d’O-
lesa. / Parc del Tramvia.

AVUI 18 DE JULIOL
20:00 El Celler Quim Batlle ha preparat un eno-

tast, un tast de vins que estarà maridat
amb un aperitiu fred. El preu és de 7 euros.
/ Celler Quim Batlle.

Demà passat es posaran en marxa les
Festes de Sant Jaume, que s’allarga-
ran fins al diumenge 28. / Diferents ca-
rrers i places de la vila.

La vila es prepara per gaudir
amb les Festes de Sant Jaume

A partir del 20 de juliol

Aquesta tarda es farà la inauguració
d’una mostra d’art inclusiu que es
podrà visitar fins a principis del mes
d’octubre. / Biblioteca Singuerlín -
Salvador Cabré.

Es posa en marxa la
mostra d'art inclusiu

A partir d’avui

Bienvenida a Montparnasse serà la
pel·lícula seleccionada per a la sego-
na i darrera projecció del cicle cultu-
ral Cinema lliure a la platja. / Platja del
Pont del Petroli.

‘Bienvenida a Montparnasse’
tanca el Cinema lliure a la platja

Demà 19 de juliol a les 21:00

La pel·lícula Campeones, de Javier
Fesser, es projectarà demà a la nit en
el marc del Cinema a la fresca. / Parc
de l'Antic Camp de Futbol.

‘Campeones’, protagonista
demà al Cinema a la fresca
Demà 19 de juliol a les 22:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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