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un problema que cal
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El DJ colomenc Albert Neve
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10 anys
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Hi ha (moltes) vides en joc
» La contaminació de l’aire és un problema molt greu que afecta tota l’àrea metropolitana
» Aviat es vetaran els cotxes més contaminants, però les entitats volen mesures més dràstiques
Albert Ribas
BARCELONÈS NORD
La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fumar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la gravetat del problema encara ha de créixer, però va en augment. Tot i això,
en l’últim Baròmetre de l’Ajuntament de Barcelona, per exemple,
la contaminació no apareixia fins
al novè lloc en la llista dels problemes dels ciutadans.
Deixant de banda l’opinió dels
barcelonins, el cert és que el problema de la contaminació va més
enllà de Barcelona. L’àrea metropolitana és la zona de Catalunya on
la contaminació de l’aire és més
greu. La realitat parla per si sola i
és preocupant: entre l’any 2010 i
el 2017 a Barcelona hi va haver
3.393 morts que es poden atribuir
a la contaminació. Les xifres formen part d’una estimació que
l’Agència de Salut Pública de Barcelona va fer en el seu informe del
2017 referent a l’estat de salut de
la capital catalana.
ELS COTXES, EL PROBLEMA
El causant principal de la contaminació viatja sobre quatre rodes.
Els vehicles, majoritàriament els
cotxes, provoquen entre el 60 i el
70% de la pol·lució que hi ha a la
metròpolis. Entre les rondes i
Barcelona es mouen un milió de
vehicles diàriament. De tots
aquests cotxes que entren a Barcelona, dues terceres parts provenen de fora de la ciutat.
Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han

pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de gener de l’any que ve entrarà en vigor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada a Barcelona dels cotxes més contaminants: els que no tenen cap etiqueta ambiental de la DGT. Es calcula que seran uns 50.000.

Els vehicles provoquen
entre el 60% i el 70%
de la contaminació que
hi ha a la metròpolis
La Zona de Baixes Emissions
inclou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queden fora la
Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes– i
àrees dels municipis propers a les
rondes com són Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. La prohibició s’aplicarà entre els dilluns i els divendres,
de les set del matí a les vuit del ves-

La contaminació de l’aire provoca cada any víctimes mortals. Fotos: Alfons Puertas (Observatori Fabra) i Pol Solà (ACN)

pre. La Zona de Baixes Emissions existeix des de l’1 de desembre del 2017 de forma no permanent, però no s’ha aplicat mai.

MESURA INSUFICIENT
A principis de juliol, la metròpolis, i també tota Catalunya, van viure un dels pitjors quadres de contaminació dels últims anys. Tot i
la situació, no es van decretar
restriccions al trànsit. Des d’Ecologistes en Acció denuncien “la inacció” de la Generalitat “davant la
greu situació de contaminació” i
reclamen restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanitària” va més enllà dels episodis puntuals d’alta contaminació. A banda de la reducció “dràstica” del
trànsit, l’entitat considera que cal
un pla amb protocols d’actuació
que s’activin amb més antelació.
Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Plataforma per la Qualitat de l’Aire i el
Moviment per la Justícia Climàtica. Veuen insuficient la Zona
de Baixes Emissions que impulsen
l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB

i demanen un peatge urbà “per reduir un 50% els vehicles privats”.
Precisament, la qüestió del
peatge va ser un dels temes que es
van tractar el 10 de juliol durant la
creació de la Taula per l’Emergència Climàtica que impulsa el
consistori barceloní. L’alcaldessa
Colau va dir pocs dies després que
s’estudiarà la seva implantació, tot
i que la tinent d’alcaldia d’Ecolo-

Les entitats ecologistes
creuen que el peatge
urbà s’ha de posar en
marxa urgentment
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, va recordar que la seva aplicació depèn de l’Estat.
MULTA EUROPEA
Que el problema és greu ho evidencia la decisió de la Comissió
Europea (CE) de finals de juliol de
portar l’Estat espanyol als tribunals per no fer prou contra la
contaminació. Segons la CE, les últimes dades de la qualitat de l’ai-

re demostren que s’han sobrepassat de forma persistent els límits legals de pol·lució a Barcelona, Terrassa, Sabadell, el Prat del
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet,
l’Hospitalet i Granollers. Tanmateix, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, considera que “les dades no són tan
dolentes perquè ens portin davant
d’un tribunal europeu”, ja que a
Catalunya “només dues estacions
superen el límit, i pels pèls: són
dues estacions de Barcelona”.
A finals de juliol, Calvet, juntament amb Sanz, Antoni Poveda
(AMB) i Cesco Gomar (Diputació)
van fixar en 18 mesos el termini
per complir els límits que marca
Europa. Tot plegat en el marc
d’una cimera contra la contaminació on la Generalitat, 40 municipis i entitats supramunicipals
van conjurar-se per ampliar la
zona de baixes emissions, incrementar el transport públic i fer
més carrils bus-VAO, entre altres
mesures. Una zona de baixes
emissions que, per exemple, ja
s’està preparant en el cas de Santa Coloma de Gramenet.
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Els semàfors

Aire fresc

Ciutats intel·ligents?
per Estanis Alcover i Martí

Aj. de Badalona

Actors i col·lectius culturals de Badalona demanen més espais de creació artística a la ciutat. També creuen que cal fer
una política cultural municipal per a la
generació de nous públics i talents.
L’Ajuntament ha de reaccionar.
pàgina 9

Pràcticament arreu del món, la gent que he defensat per a Badalona en alAlguns experts urbans culpen les
se’n va a viure a les grans ciutats. guna ocasió ara diuen que pot agreu- polítiques de "contenció urbana" que
Però ser propietari d’una casa en jar la crisi econòmica. Joel Kotkin, pro- busquen augmentar la densitat limitant
aquests llocs està fora d’abast per a fessor a la Universitat de Chapman, diu els contorns d’una àrea metropolitana.
molts ciutadans i a majoria acaben de al diari nord-americà Politico que el "Totes les ciutats que pateixen una gran
lloguer o rellogats, perquè la idea de terme connota actualment la desapa- inassistibilitat han adoptat una forma
treballar amb un zip ràpid és una bro- rició de cases unifamiliars a favor d'un o una altra de contenció urbana", diu
ma cruel.
l'expert en política urbana
D’acord. És un probleWendell Cox en el mateix
Intel·ligent és la mobilitat ascendent,
ma global. Una enquesta rereportatge.
centment realitzada per DeUna de les respostes
mantenint la classe mitjana
mographia, una empresa
d’aquests experts és relaxarque investiga ciutats, va
se mitjançant l’elevació de
i ajudant la classe treballadora
analitzar 309 àrees metronormes per permetre que
politanes en 8 països. D’ales ciutats creixin. Com penquests, només es van considerar que 9 entorn de vida dens i de transport pú- saran l’àrea metropolitana barcelonimercats d’habitatges (tots al món oc- blic.
na? A la vista del llegit a Politico hem
cidental) eren "assequibles", és a dir, la
També significa "sense fills, perquè de redefinir què és intel·ligent? Contiproporció entre els preus mitjans de a menys que siguis ric, no hi ha famí- nuo mantenint que els polítics badal’habitatge i els ingressos era de 3 a 1 lies", escriu Kotkin també a Politico. lonins han de fer una aposta per la ciuo menys. No obstant això, 29 ciutats "La majoria de les persones majors de tat intel·ligent. Per a mi, intel·ligent és
van ser severament inaccessibles; la pit- 30 anys volen un habitatge unifamiliar la mobilitat ascendent, mantenint la
jor va ser Hong Kong, amb una ràtio de amb un pati al darrere. Però la gent viu classe mitjana i ajudant la classe tre20 a 1. Una bestiesa.
en una caixa i agafa un autobús durant balladora. Què n’opinen l’alcalde i els
El concepte de "ciutat intel·ligent" una hora per anar a treballar".
partits que li donen suport?

Tacón y Bordon

Santa Coloma de Gramenet tindrà en
exclusiva la primera escola de flamenc
de la demarcació de Barcelona que
oferirà estudis certificats a nivell estatal. Es tracta de l’Escuela de Danza
Tacón y Bordon.
pàgina 10

Badalona Dracs

El club ha organitzat, per a aquest dissabte, una jornada de portes obertes
amb un convidat de luxe: Chris Draft,
un nord-americà que va jugar a l’NFL
durant 13 temporades. L’activitat
se celebrarà al camp de Montigalà.
pàgina 21

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@AgustSerra

Tota una generació
d’urbanistes acabem
de perdre el nostre millor referent. Joan Antoni Solans, un
home honest, gran servidor públic, rigorós amb la feina i una persona de
principis. Un bon amic amb qui sempre he pogut comptar. Descansi en
pau. DEP.

@apuente
Els assalts a granges i
ramaderies que fan
grups animalistes minoritaris són robatoris injustificats, perjudiquen la baula més feble i indiquen gran menyspreu i desconeixement del món rural. Però també són actes polítics, i a la política es combat
amb arguments, no amb repressió.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès
Nord i Baix Maresme), Alex Suárez (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montse-
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@azukikiyo
Que ilusos somos. ¿Habéis visto a la mujer de
Bárcenas en la cárcel?
¿Habéis visto a los de Blanquerna?
¿Habéis visto a Urdangarín? Pues lo
mismo con Aguirre y Cifuentes. Justicia para pobres sí. Y por menos delito.
Que esto es un régimen y tienen la justicia a su servicio.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@maria__cc
Després del serial de
l’estiu amb Neymar,
em queda clara una
cosa: o els periodistes esportius hi posem el rigor que mereix l’ofici o
aquesta guerra la tenim perduda. Ve
de dins, i guanyar credibilitat serà
molt difícil si nosaltres mateixos no
ens hi posem.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Joc de cartes

Europa comença als Pirineus

per Salvi Pardàs

per Manuel Pérez

ls bombers rescaten el Papa Francesc després de quedar-se
atrapat en un ascensor del Vaticà. El pontífex es dirigia al balcó
de la plaça de Sant Pere on tradicionalment parla als fidels.
Després que el poguessin treure de l’aparell espatllat, el Papa va
aprofitar per demanar un aplaudiment en honor als bombers.

E

a policia local de Glasgow evita que se celebri una partida
massiva de fet i amagar en un Ikea de la ciutat escocesa, on
3.000 persones s’havien reunit per entrar-hi. Els responsables de l’establiment es van adonar de la convocatòria a Facebook i van demanar ajuda als agents per impedir l’acte.

L

ack Dorsey, president i cofundador de Twitter, rep l’atac d’un
grup de hackers que van robar-li el seu compte de la xarxa social. Els delinqüents informàtics van aconseguir entrar al seu
perfil i publicar diversos missatges racistes durant els vint minuts en
els quals van poder parlar en nom de Dorsey.

J

emanen 330 anys de presó per al treballador de Google
que demanava “que les màquines ens governin”. Anthony Levandowski, fundador de l’Església de la Intel·ligència Artificial, ha estat acusat de 33 delictes per haver robat, presumptament, diversos secrets comercials al gegant tecnològic.

D

ls Rolling Stones ja tenen la seva pròpia pedra a Mart. La banda
de rock ha estat escollida per batejar una roca del planeta vermell, la qual ha estat anomenada així per la NASA com a homenatge. Tot plegat es va decidir després que la pedra sortís rodant,
tal com indica el nom de l’emblemàtic grup en anglès.

E

El + llegit
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L’alcalde Callau declararà
a l’octubre pel cas Marina Besòs

2

Els comuns entren al govern
de Badalona per apuntalar-lo

3

Critiquen la gestió municipal
de l’acampada de Badalona

4

Càritas atén milers de veïns
i veïnes al Barcelonès Nord

5

Recollida de firmes a Sant Adrià
contra les obres de la Rambleta

‘Joc de cartes’ és un bon programa-concurs de TV3, en el
qual tres restaurants catalans rivalitzen entre ells i un en surt
guanyador. Doncs bé, en un dels
darrers programes, dedicat als
restaurants amb piscina de Barcelona i Castelldefels, jo els hauria suspès tots tres en l’apartat
de drets lingüístics. Essent restaurants amb una carta de 30
euros de mitjana, cap dels tres
ofereix la pàgina web en català.
Han triat el castellà. La llengua
pròpia del país, inexistent, ignorada, obviada, desapareguda.
Tan inútil és la nostra llengua
que s’ignora fins i tot en una
carta de restaurant? Segur que
en aquests restaurants que promociona TV3 s’hi menja molt
bé, però la llengua, com el menjar, també és cultura i mereix la
mateixa consideració.

Al llarg dels darrers anys no
hem deixat d’escoltar, des de
les instàncies del poder espanyol, la següent afirmació:
“El sobiranisme català vol
construir nous Estats i fronteres en el moment en què els
processos d’integració en estructures supranacionals, com
la Unió Europea, és el signe
del temps”.
Resulta colpidor acarar
aquestes afirmacions amb la
realitat de l’Estat espanyol i les
seves estructures de poder,
que nega informes de l’ONU
sobre els presos polítics catalans o que menysté les decisions preses per organisme
jurisdiccionals transfronterers, quan això posa en qüestió la justícia pàtria.
El darrer cas ha estat la decisió per part del Tribunal
Suprem espanyol de negar a
Oriol Junqueras el dret a ser
europarlamentari. Per tal
d’accedir a aquesta condició
calien tres condicions; sortir
escollit pels ciutadans, jurar o
prometre la Constitució de
l’Estat que correspongués i
prendre possessió de l’acta
de diputat.
Com que la llista d’Oriol
Junqueras havia tret més d’un
milió de vots, la primera part
quedava coberta. Per a la segona, el pres encara no sentenciat (continua en presó
preventiva) va demanar per-

mís al Tribunal Suprem que el
jutja per anar a jurar la Constitució espanyola al Parlament espanyol, i complir així
la segona de les condicions.
La resposta va ser no. Segons els jutges, això posaria
en irreversible perill les finalitats del procés, ja que implicaria, d'entrada, la pèrdua
del control jurisdiccional sobre la mesura cautelar que l'afecta des de l'instant mateix
que l'acusat abandonés el territori espanyol per tal d’agafar l’acta de diputat europeu
que, amb tots els drets intactes, havia guanyat democràticament.
Fixin-se que el perill no és
que deixés d’estar sotmès a
control judicial, sinó que
aquesta justícia estaria dictada en el marc de la Unió
Europea. Què els fa por? Que
quedi palesa la manca de garanties a l’Estat espanyol?
Que arribat el cas se’l jutgi
pels seus fets, i no per les seves idees? Que els testimonis
de la fiscalia no puguin mentir amb el vistiplau del tribunal, com ha passat al llarg
de la farsa de judici a Espanya?
El recurs retòric a la Unió
Europea ha estat un argument llancívol contra l’independentisme català. Però quan
ha de fer-se efectiu, és l’Estat
espanyol qui l’arracona.

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

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

A les xarxes

#Imputades

@isaserras: Aguirre y Cifuentes, esas personas que Ayuso quiere “tener cerca y
contar con ellas porque son un valor”, han
sido imputadas por corrupción.

#Dorian

@meteocat: L'huracà #Dorian va assolir
la categoria 5 el passat diumenge, quan va
arribar a tenir un vent sostingut superior
als 297 km/h.

#Neymar

@manelgarciad13: Una cosa bona del
mes de setembre és que per fi deixaran
de donar la tabarra amb el tema del
Neymar.
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Tempesta | Una canonada rebentada al Raval

5 de setembre del 2019

El xàfec que va caure a principis de setmana va afectar de manera important alguns punts
de la ciutat. Al barri del Raval, una canonada va rebentar. Aquesta va ser només una de
les moltes escenes que van fer-se virals a les xarxes, davant la sorpresa de molts veïns.

Els regidors acusats pel 12-O:
“Va ser un acte polític i simbòlic”
» Els regidors acusats d'obrir l'Ajuntament defensen al jutjat que
van complir el mandat judicial perquè cap funcionari va treballar
ACN4Els sis regidors de Badalona que el 12 d'octubre de 2016
van atendre els ciutadans en
dependències municipals qualifiquen l'acte de "polític" i "simbòlic". Ho van dir ahir durant la
primera jornada del judici que se
celebra a la Ciutat de la Justícia,
en què van remarcar que sí que
van complir el mandat judicial
perquè van comunicar a tots els
empleats de la corporació que no
podrien treballar durant la jornada festiva.
A més, van indicar que l'Ajuntament no va obrir ni va funcionar com en un dia feiner.
"La decisió final del que va passar va ser política i la vam prendre com a càrrecs electes", va assegurar Oriol Lladó (ERC). El republicà i extinent d'alcalde del
govern de Dolors Sabater va ser
el testimoni més extens de la primera jornada d'aquest judici, ja
que en el moment en què van tenir lloc els fets era alcalde accidental (aquell dia Sabater era de
viatge oficial a Colòmbia).
Lladó va explicar que el dia 11
d'octubre van tenir coneixement
formal de la resolució judicial que
prohibia obrir l'Ajuntament el 12
d'octubre i va detallar que van celebrar una reunió a la qual van assistir la cap de serveis jurídics i la
secretària accidental, entre altres
membres de la corporació municipal. "En l'anàlisi que vam fer de
l'auto, el que vam veure era que
allò que havíem decidit i pactat
amb els sindicats –un acord que
implicava que els empleats que
volguessin poguessin treballar en
la jornada festiva– no es podria fer
de la manera en què havíem planejat", va afirmar Lladó.

Els regidors arribant ahir a la Ciutat de la Justícia. Foto: Miquel Codolar / ACN

En aquell moment es van seguir les indicacions dels assessors
jurídics i es va decidir acatar el
mandat judicial. "Vam enviar un
correu electrònic als 1.300 treballadors del consistori dientlos que allò que s'havia comunicat no es podria fer", va recordar.
Amb tot, va reconèixer que en
aquest missatge també s'especificava que alguns regidors de govern sí que es desplaçarien fins a
l'exterior de l'edifici del Viver
per atendre la ciutadania i transmetre un "missatge polític".
Tot i que aquesta va ser la decisió inicial, l'extinent d'alcalde va
reconèixer que el dia 12 van acabar entrant a l'interior del vestíbul.
"No volíem que allò acabés sent un
circ i buscàvem poder fer aquesta tasca política en els millors termes", va argumentar Lladó.
En el mateix sentit es va expressar l'exregidora d'ERC Agnès Rotger, que va defensar que
l'Ajuntament no va obrir les seves portes com en un dia feiner
i va dir que l'acte "va ser simbòlic". Fàtima Taleb, Francesc
Duran i Laia Sabater es van expressar en termes similars.

TÉLLEZ VA “IMPROVISAR”
L'exregidor de Guanyem Badalona, Jose Téllez, que va protagonitzar un dels moments més
polèmics d'aquella jornada, quan
després d'una atenció a la premsa va estripar la interlocutòria del
jutge, va assegurar que l'acte va
ser "improvisat" i fruit de "l'enuig"
que sentia. "Va ser la meva manera d'expressar que estàvem
molt descontents perquè s'havia
jugat amb els tempos de forma i
s'havia generat indefensió", va argumentar.
Amb tot, el cas del 12-O a la
ciutat ha donat moltes voltes. El
jutjat d'instrucció número 4 de
Badalona va arxivar-lo inicialment en considerar que els regidors no van desobeir cap dels supòsits que es plantejaven. Tot i
això, la Fiscalia va recórrer contra l'arxivament i va insistir a
imputar als regidors un delicte de
desobediència. L'Audiència de
Barcelona va acabar reobrint la
causa, que ara ha arribat a judici,
dos anys i mig després. La Fiscalia els demana quinze mesos d'inhabilitació i 4.200 euros de multa. Avui declararan els testimonis.

Picabaralla entre Albiol
i Guijarro per la seguretat

POLÈMICA4Badalona ha patit
un “agost negre” amb un augment alarmant dels actes delictius
a la majoria de barris de la ciutat.
Almenys així ho creu Xavier García Albiol (PP), que assegura que
els robatoris, les baralles i les
agressions han estat els fets més
denunciats pels veïns.
En un comunicat, el popular
considera que “és una provocació que el regidor de Seguretat,
Rubén Guijarro, hagi declarat
que no hi ha hagut un augment
de delictes quan la multitud
d’actes delictius que s’han comès

aquest estiu han provocat que la
situació estigui al límit”.
Guijarro no ha tardat a respondre’l. El regidor de Seguretat recorda que les últimes dades,
fetes públiques pel Ministeri el
juny, indicaven que les infraccions penals a Badalona s’havien
reduït un 4%. Guijarro remarca
que aviat s’incorporaran més
agents a la Guàrdia Urbana i que
durant la darrera reunió amb el
conseller d’Interior, Miquel
Buch, van acordar la convocatòria del Consell de Seguretat Local de cara a l’octubre.

Josep Cano s’incorpora
al Grup Comunicació 21

CORPORATIU4El Grup Comunicació 21 ha fitxat el badaloní Josep Cano com a cap de vendes i
distribució de la unitat de territori. Amb més de 25 anys d’experiència professional en el sector, Cano té com a objectiu potenciar i optimitzar la cartera
d’anunciants del grup. Gestionarà
les 19 capçaleres hiperlocals Línia, entre les quals Línia Nord, i
el setmanari metropolità loMejor.
Josep Cano prové de Grupo

Zeta, on ha estat vinculat des de
l’any 1994, primer treballant al
diari Sport i després com a director comercial de la rotativa
Gráficas de Prensa Diaria.
El Grup Comunicació 21
destaca que la seva incorporació el consolida com a líder en
proximitat pel que fa a difusió,
capçaleres i volum de negoci. El
pròxim octubre, el grup celebrarà els 20 anys des de la seva
fundació l’any 1999.
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Els artistes alcen la veu
» Actors i col·lectius culturals de Badalona demanen més espais de creació artística a la ciutat
» També creuen que cal fer una política cultural municipal per a la generació de nous públics i talents
CULTURA4Badalona té molt potencial cultural. Esdeveniments
com el Filmets o el Festival Internacional de Màgia, que cada any
congreguen milers de persones al
municipi, així ho confirmen. La
ciutat ha aconseguit atraure, a
més, iniciatives com la Fundació
Èpica de la Fura dels Baus, que
l’any passat va instal·lar-se a l’antiga fàbrica de Muebles Rojas.
No obstant això, la situació de
molts equipaments és preocupant. El cas més alarmant és el de
les biblioteques públiques: tres d’elles i l’Espai Betúlia s’han hagut de
tancar dos mesos durant l’estiu per
manca de manteniment.
A Línia Nord hem preguntat
a alguns actors i col·lectius culturals quines són les seves demandes respecte dels equipaments
culturals de la ciutat. Més espais
de creació artística i una política
cultural més sòlida per part de l’administració són algunes de les
propostes sorgides d’aquest debat.
POTENCIAR NOUS PÚBLICS
Xirriquiteula és una de les companyies de teatre familiar amb
més projecció internacional de Badalona i Catalunya. Enguany ha

rebut diversos premis pels seus
muntatges, com el Premi BBVA i
un Premi de la Crítica.
La companyia assenyala que
“Badalona disposa d’un bon nombre d’espais teatrals entre privats
i públics”, però considera que la
programació de teatre familiar és
“molt deficitària” pel que fa a teatre familiar. Des de Xirriqueteula apunten que s’hauria de fomentar la formació de nous públics amb una programació generosa i de qualitat per als petits
i joves espectadors. Segons el
col·lectiu, aquesta manca de programació es deu al fet que no
existeix una política cultural.
A més, l’alt preu dels lloguers
fa que no sigui “una ciutat fàcil per
desenvolupar una activitat artística que necessiti un espai físic important” i, per aquest motiu, subratllen que manquen equipaments públics per acollir artistes.
Des de Xirriquiteula proposen
apostar per “un espai de creació,
a l’estil de les fàbriques de creació”.
UNA FÀBRICA DE CREACIÓ
Ramón de los Heros és el creador d’una de les figures més
emblemàtiques de Badalona: el

Els artistes que treballen a l’antiga fàbrica Mobba demanen un nou espai de creació. Foto: Augusto Magaña

Dimoni. Aquest artista plàstic té
el seu taller a l’antiga fàbrica
Mobba, juntament amb una vintena de persones de més de cinc
col·lectius diferents. Però la
Mobba té un problema: el seu
enderrocament està planejat des
de fa més de cinc anys.
De los Heros explica a Línia
Nord que l’administració hauria
d’aprofitar les sinergies que ja
existeixen per crear una fàbrica de
creació a algun altre espai de la ciutat, com a l’antiga seu de la CACI.
“Una fàbrica de creació no es limita a un edifici. Ha d’haver-hi un
intercanvi de persones i una dinàmica d’expansió i de cara a

l’exterior”, destaca l’artista. Segons
De los Heros, les administracions
haurien de facilitar els espais als
creadors de la ciutat, ja que el que
fan és crear “riquesa col·lectiva”.
Apunta, a més, que els espais no
tenen per què ser gratuïts, sinó que
es podria pagar un lloguer assequible, a canvi que el consistori en
faci la gestió i difusió.

ON ASSAGEN ELS MÚSICS?
“Ningú de l’Ajuntament s’ha preocupat per nosaltres”, explica el director de l’Escola de Música Moderna de Badalona (EMMB), Ramón Montoliu. El centre fa 34
anys que és en el mateix edifici i

necessita reformes imminents.
Montoliu assegura que tenen llistes d’espera, que no poden tenir
despatxos perquè han de fer servir tots els espais com a aules, que
han de fer-se ells mateixos el
manteniment de l’edifici i que les
instal·lacions no són accessibles.
Des de l’EMMB demanen reformes urgents a l’edifici o que
se’n faci un de nou on puguin instal·lar-se tant l’escola com el conservatori, i el qual pugui tenir
també un auditori i sales d’assaig
perquè els alumnes puguin practicar i estudiar. “Hi ha gent amb
ganes de fer coses, però falten espais”, subratlla Montoliu.
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Fins al 30 de setembre es poden demanar les subvencions en Grames per promoure un mercat de consum responsable. Poden demanar la subvenció els responsables de comerços, activitats econòmiques, associacions sense ànim de lucre i entitats d’economia social i solidària.

La forta pluja desllueix
el final de la Festa Major
» Es va haver de cancel·lar l’esperat concert de Rosario Flores
» Malgrat tot, la festa ha tornat a ser un èxit d’afluència i activitats
CELEBRACIÓ4L’últim dia de la
Festa Major de Santa Coloma no
va lluir com s’esperava a causa
del fort aiguat que va caure dilluns a última hora. El gran
damnificat va ser l’esperat concert de Rosario Flores, que es va
haver de cancel·lar poc abans de
l’hora prevista d’inici. La pluja
havia afectat els equips tècnics de
so i llum i l’artista no va poder actuar, però tant ella com l’Ajuntament es van conjurar perquè
Flores pugui tornar a Santa Coloma en una altra ocasió.
El que no es va suspendre va
ser el piromusical, que va començar a dos quarts d’onze de la
nit al Parc de Can Zam, quan la
pluja ja havia començat a fer acte
de presència. Tot i això, es va poder desenvolupar com estava
previst.
Sigui com sigui, i malgrat
aquest final de festa inesperat, la
Festa Major ha tornat a ser un
èxit. Les més de 100 activitats

Els Gegants, un clàssic de la festa, van tornar a ballar. Foto: Ajuntament

programades han omplert els carrers de la ciutat de veïns i visitants per acomiadar l’estiu per la
porta gran.

PREGONER ESPECIAL
Una Festa Major que havia
arrencat dies abans amb el pregó del DJ colomenc Albert Neve,

que va assegurar que les seves
arrels “seran sempre a Santa
Coloma”. Un pregoner especial
que dissabte demostraria la seva
qualitat musical en una nit on,
conjuntament amb el grup Sweet California i Els 40 on tour, van
fer ballar els veïns i veïnes de la
ciutat fins a la matinada.

La línia L1 del metro
recupera la normalitat

TRANSPORT PÚBLIC4Dos mesos després que TMB tallés el
tram de l’L1 del metro que va del
Clot a Fondo, el passat 2 de setembre es va recuperar la normalitat un cop es van donar per
acabades les obres de millora.
Així doncs, les obres van servir per renovar 9.000 metres de
vies i canviar la senyalització.
Des de TMB han destacat que
s’ha posat al dia un tram de túnel situat a sota la Meridiana de
Barcelona, que té 65 anys d’antiguitat, i la seva continuació
per sota del barri barceloní de
Sant Andreu, que va entrar en
funcionament fa 51 anys.
La decisió de tallar aquest
tram de línia durant dos mesos
va provocar queixes a principis
de juliol entre els usuaris, ja que
TMB, en un primer moment,

va posar com a alternativa un bus
llançadora que tenia poca freqüència de pas i que no feia tot
el tram afectat d’una tirada. Posteriorment això es va arreglar i el
bus llançadora va començar a fer
tot el tram afectat. Tot i això, durant els dos mesos, els usuaris
van acabar optant més per agafar altres línies de metro o rodalies i no el bus llançadora.
El passat 2 de setembre la
presidenta de TMB, Rosa Alarcón, va comparèixer davant
dels mitjans per agrair “la paciència dels ciutadans amb les
obres de l’estiu al metro”. Alarcón també va afirmar que “és
molt important que les administracions públiques ens comprometem a millorar el transport públic i mostrar que estem
fent un esforç d'inversió”.

Santa Coloma va ser present en l’acte de finalització de les obres. Foto: R. A.

Foto: Noèlia Llobera / ACN

Referents en flamenc

CULTURA4Santa Coloma de
Gramenet tindrà en exclusiva la
primera escola de flamenc de la
demarcació de Barcelona que
oferirà estudis certificats a nivell
estatal. Es tracta de l’Escuela de
Danza Tacón y Bordon, dirigida
per la 'bailaora' catalana Raquel Alegría, que després de signar un acord amb l’Escola de
Flamenc d’Andalusia (EFA) es
converteix en la delegació oficial
d’aquesta entitat a la demarcació. En aquest sentit, l'alcaldes-

sa de la ciutat, Núria Parlon, que
s'ha mostrat satisfeta amb
l’“oportunitat” que suposa la
nova seu, ha explicat que per a la
ciutat és molt important convertir-se en “referent metropolità en flamenc” i ho ha vinculat
amb la creació d’ocupació.
Tal com recull l’ACN, l’EFA
està present a 15 països a través
de més de 80 centres i fins ara
disposava de seu a totes les demarcacions catalanes excepte
Barcelona, on, tot i haver-hi

centres interessats, el president
de l’entitat ha afirmat que “no es
donaven les condicions tècniques necessàries”.
Luis Guillermo Cortés ha valorat de Tacón y Bordon la “professionalització dels seus docents”, la “qualitat de les instal·lacions” i també “la passió de
la ciutat de Santa Coloma per
projectar-se culturalment i políticament”.
Amb tot, la nova seu està cridada a convertir-se en un referent.
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La cultura popular i la música seran protagonistes. Fotos: Tronada de Sant Adrià / Ajuntament de Sant Adrià

Sant Adrià esclata de festa
» L’esport, la cultura popular i la música seran les protagonistes de la Festa Major que arrenca demà
» El públic jove pren la batuta en la programació musical dels quatre dies de festa a la ciutat
FESTA MAJOR4Sant Adrià s’omplirà de festa i cultura a partir de
demà. El municipi celebra la seva
Festa Major des de demà i fins dilluns amb diverses activitats per
a tot el veïnat, grans i petits. La
música, les activitats esportives i
la cultura popular protagonitzaran la festa un any més.
L’ESPORT, PROTAGONISTA
La celebració arrencarà amb el torneig de dòmino organitzat per
l’Associació Dòmino de Sant
Adrià, que començarà demà i s’allargarà fins a l’últim dia de la festa. Però els actes oficials de la Festa Major tindran el seu tret de sortida amb el pregó dels Intrèpids
Seitons del Barcelonès, un club
que destaca tant pels èxits esportius com per la seva tasca en
la difusió d'un esport minoritari com és l’hoquei subaquàtic.

L’esport seguirà dissabte,
amb el Torneig Interclub a tres
bandes del Club Billar i la competició de simultànies d’escacs.
Diumenge, en canvi, les activitats
arrencaran amb el torneig de petanca del Club Petanca Atlético
Adrianense i amb el XIX Obert
d’Escacs de Sant Adrià.

El club d’hoquei
subaquàtic Intrèpids
Seitons del Barcelonès
serà el pregoner
Però el moment destacat de les
activitats esportives serà la gala de
dissabte d’homenatge a l’esport
adrianenc, Sport Adrià 930, en la
qual es reconeixerà els i les esportistes d’èxit d’aquesta temporada.

LA CULTURA PREN EL CARRER
La cultura popular tornarà a ferse seu el carrer durant la Festa Major. La Tabalada de la Festa Major se celebrarà dissabte i comptarà amb la Tronada de Sant
Adrià i altres colles convidades,
com els Kapaoltis de Badalona, els
Tabalers de Sants i l’Skamot Diabòlic de Santa Eulàlia.
Aquests mateixos diables i
diablesses també seran els encarregats de posar el foc a la festa,
amb el Correfoc que tindrà lloc dissabte a la tarda i que sortirà de la
plaça de la Vila i acabarà a carrer
Ricart. Abans, però, els gegants celebraran el 30è aniversari dels
gegants passadors amb la trobada
gegantera, que reunirà nou colles
de diversos municipis catalans.
La festa es tancarà dilluns
amb el castell de focs artificials a
càrrec de Pirotècnia Dragón.

Música amb mirada jove
per fer ballar la ciutat

MÚSICA4Tot i que Manel
Fuentes i The Springsteam
serà el plat fort de la programació musical de la Festa
Major, a l’edició d’enguany
destaquen les diverses propostes de concerts per al públic més jove de la ciutat.
Demà arrenca la Festa Radioaktiva, una activitat que es
desenvoluparà al llarg de tota
la festa i la qual està organitzada per l’Agrupament Escolta i Guia de Sant Adrià.
Aquesta festa jove musical
comptarà amb l’actuació d’agrupacions com Thulussu,
Las Ninyas del Corro, Yelo-

warriors, Infumables i Dj
Pussy’Scouts.
El Festival Polissons omplirà la Rambleta durant tot el
dissabte dels ritmes musicals
més juvenils, de la mà de Los
Wildtrapas, Piketas, Breaking
the Reality, Shegun, Ronco y
Desafinado, Lil Rusia, Teseracto186, Tato930, Desmejorados, TuBiejaGram i Dj Vicius.
El mateix dissabte també
tindrà lloc el Vespre Jove,
un esdeveniment presentat
pel raper El Cervera i en el
qual es presentarà també la
cançó guanyadora del concurs
Hip Hop per la Pau.
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Els Intrèpids Seitons del
Barcelonès faran el pregó

El club és una referència de l’hoquei subaquàtic a tot l’estat. Foto: Intrèpids Seitons

PREGÓ4Canvi d’última hora al
pregó. Malgrat que s’havia anunciat com a pregoner Òscar Onrubia, jugador de la selecció espanyola de bàsquet en cadira de
rodes i un dels protagonistes de
la sèrie Proyecto Arkano de TVE,
finalment no el podrà fer pels
seus compromisos esportius.
En lloc seu assumiran el pregó els Intrèpids Seitons del Barcelonès, un club que destaca
tant pels èxits esportius com
per la seva tasca en la difusió
d'un esport minoritari com és
l’hoquei subaquàtic, i que dona-

Sant Adrià - Festa Major
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rà el tret de sortida a la festa
demà a la tarda a la carpa de la

El pregó l’havia de fer
Òscar Onrubia, però té
compromisos esportius
que l’hi han impedit
plaça de la Vila. Amb tot, l’esport
tornarà a ser protagonista del
pregó de la Festa Major.
Els Intrèpids Seitons són una
referència de l’hoquei subaquà-

tic a tot l’estat. Aquesta disciplina canvia el parquet de les pistes per l’aigua d’una piscina i la
indumentària habitual de l’hoquei convencional per unes ulleres, unes aletes, un tub i un estic especial.
Els partits duren 30 minuts,
dividits en dues parts de 15, i s’hi
enfronten 20 jugadors, deu per
cada equip. Sis jugadors han
d’estar sempre dins de la piscina, mentre la resta els relleven en
canvis constants. L’objectiu és fer
entrar la pastilla de plom dins de
la porteria contrària.

El parc de la Pau s’omple
de motos i rock and roll

MOTOS4El Barcelona Jokers
Festival serà una festa dins de la
festa. Aquesta trobada per als
amants del món de la moto,
que es farà al parc de la Pau,
coincidirà amb dos dels dies
més importants de la Festa Major, dissabte i diumenge.
L’esdeveniment comptarà
amb diverses activitats i exposicions, totes relacionades amb
l’esport de motor, així com un
festival de música. L’entrada al
festival és gratuïta.
L’Expo Moto concentrarà la
quantitat més gran i de la major
varietat possible de vehicles a
dues rodes, a més de proves de
moto de diverses marques conegudes. A més, també es farà un
concurs de Show Bike i un mercat
de peces amb la participació de diversos expositors que vendran els

seus productes a la fira. Durant el
matí hi haurà activitats per a nens.
ROCK DE ‘MOTARDS’
El festival té la intenció d’ajuntar el millor rock and roll amb
l’afició per les motos. Tant dissabte com diumenge el Jokers
Festival reunirà diversos concerts en directe de bandes com
Willy and The Poorboys, l’agrupació d’homenatge als californians Creedence Clearwater Revival, o Connie & The Rockets,
que interpretaran un repertori
ple de rockabilly i blues-rock.
També hi actuarà Motörhits,
una banda d’homenatge als emblemàtics Motörhead, referents
del rock dur. Finalment, pujaran
a l’escenari els badalonins Befacto i Tocho, els quals faran vibrar
Sant Adrià amb el rock més pur.
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El tribut a Springsteen de Manel
Fuentes, plat fort de la festa
MÚSICA4El concert de Manel
Fuentes i la seva banda tribut a
Bruce Springsteen (The Springsteam) serà l’esdeveniment central de la programació musical de
la Festa Major de Sant Adrià. El
presentador barceloní interpretarà en directe, aquest diumenge a la plaça de la Vila, alguns
dels principals èxits del cantant
nord-americà, com Badlands,
Hungry Heart o Born to Run.
Fuentes imita Springsteen
des de fa més de vuit anys, quan
va començar a presentar el programa de televisió Tu cara me
suena, on el periodista i humorista va poder mostrar la seva faceta com a cantant. L’actuació
del presentador i la seva banda
serà l’encarregada de tancar la
jornada de diumenge de les festes del municipi.
Abans del concert de Fuentes
actuarà també a la plaça de la
Vila la banda Cafè a les Sis, la
qual interpretarà versions d’algunes de les grans figures del
rock, el blues i el soul.
UNA FESTA DE TRIBUTS
La nit de diumenge no serà l’única que estarà marcada pels tributs musicals. Dissabte actuarà el
grup de versions Fitos i el Fitipaldi i la jornada de festa acaba-

Manel Fuentes durant un concert tribut a Springsteen. Foto: La Factoria del Show

rà amb el grup Versión Impossible, que farà ballar els veïns i veïnes de Sant Adrià amb un concert
ple de clàssics.
Abans, però, tindrà lloc la
Nit de festa a la plaça de la Vila,
un esdeveniment que arrencarà
amb el Vespre Jove, que serà
presentat pel raper El Cervera i en
el qual es farà també una mostra
del rap guanyador del concurs
Hip-Hop per la Pau de l’Institut
Català Internacional per la Pau
(ICIP). Les guanyadores van ser
un grup d’alumnes de l’Institut
Manuel Vázquez Montalbán.
Dilluns serà el final definitiu

de la Festa Major i estarà acompanyat per les cançons d’una
de les bandes de rock més llegendàries del món: Queen. L’agrupació We love Queen serà
l’encarregada d’interpretar els
èxits del grup britànic de Freddie Mercury i ho farà amb un espectacle musical teatralitzat a la
plaça de la Vila.
Les propostes musicals de la
Festa Major es completen amb
els esdeveniments per als més joves, com el Festival Polissons
de dissabte a la Rambleta o la
Festa Radioaktiva que tindrà
lloc demà, també a la Rambleta.
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La cultura popular també
es farà sentir a la Festa Major

CULTURA POPULAR4No pot
haver-hi cap festa major sense les
seves activitats de cultura popular. A Sant Adrià, com cada
any, els protagonistes seran els
diables i les diablesses de la Tronada, que faran ressonar la ciutat amb els petards i els tambors.
Dissabte al matí tindrà lloc la
Tabalada de la Festa Major, en la
qual participaran també els Kapaoltis de Llefià (Badalona), els
Tabalers de Sants (Barcelona), la
colla Chipirones, l’Skamot Diabòlic de Santa Eulàlia i els Trabucaires de Roca Guinarda, com
a colles convidades. El recorregut
començarà a l’avinguda Catalunya i acabarà a la plaça de la Vila,
passant per diversos carrers.
A la tarda es farà, en canvi, la
trobada gegantera, que enguany
serà especial, ja que és el 30è ani-

versari dels gegants passadors. A
més dels Geganters de Sant Adrià,
també recorreran el municipi les
colles de Pallejà, l’Hospitalet, Pineda de Mar, Mollet del Vallès,
Canet, Cervelló i Teià.
La jornada de dissabte acabarà amb el tradicional Correfoc
que surt de l’avinguda Catalunya.
MÚSICA TRADICIONAL
Diumenge, en canvi, els protagonistes seran els esdeveniments
de música tradicional. Al matí se
celebrarà a la plaça de la Vila el
Festival Rociero, amb la participació de quatre agrupacions.
Més tard la Cobla Premià farà
una exhibició de Sardanes a la
plaça de l’Església. La jornada
acabarà amb el grup Son de
l’Havana, que delectarà el públic
amb les seves havaneres.
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Un cap de setmana de festa
ple d’activitats esportives
ESPORT4Sant Adrià s’omplirà
d’esport també al llarg dels quatre dies de Festa Major. La primera activitat que es farà en el
marc de les festes, demà al matí,
serà la inauguració del torneig
obert de dòmino per parelles, que
organitza l’Associació Dòmino de
Sant Adrià al Casal de Cultura.
Aquest torneig se celebrarà des
de demà i fins dilluns en diverses
modalitats: infantil i juvenil, professional en parelles, en equips de
quatre i individual.
Divendres també tindran lloc
el torneig llampec de billar, a la
seu del Club de Billar, i el partit
amistós del Sant Adrià C.F., el
qual es jugarà al camp José Luis
Ruíz Casado. El billar seguirà dissabte amb la celebració del Torneig Interclub a tres bandes,
sempre a la seu del club.
Els aficionats als escacs, en
canvi, tindran una trobada imperdible dissabte al matí a la
plaça de Guillermo Vidaña i Haro,
amb la celebració del torneig de
simultànies d’escacs, organitzat
pel Club d’Escacs Sant Adrià.
L’esdeveniment estarà obert a
tothom que hi vulgui participar.
La tarda de dissabte, en canvi, tindrà lloc la vetllada de lluita i aikido a la plaça de la Vila,
una mostra de diverses arts mar-

Sant Adrià - Festa Major

5 de setembre del 2019

Imatge de la darrera edició del torneig de dòmino. Foto: Ajuntament

cials que ja s’ha convertit en una
tradició a la ciutat. Enguany hi
participaran el Club Lluita Sant
Adrià, el Club Lluita Olímpica La
Mina i el Club Aikido Sant Adrià.

DIUMENGE DE PETANCA
La jornada de diumenge arrencarà al matí amb el torneig de petanca que organitza el Club Petanca Adrianense. L’esdeveniment es farà al carrer Olímpic i
cal inscripció prèvia. A la mateixa
hora se celebrarà a la platja litoral un dels actes favorits dels
nens i nenes, l’Aquatló Infantil.

RECONEIXEMENT A L’ESPORT
L’esdeveniment protagonista de
les activitats esportives, però,
serà la gala d’homenatge a l’esport adrianenc, l’Sport Adrià
930. En aquest acte es premiaran els grans esportistes de la
ciutat i els èxits dels clubs i
equips del municipi durant
aquesta temporada. La cerimònia tindrà lloc a la plaça Guillermo Vidaña i Haro.
Aquesta serà la segona edició
d’aquesta gal·la d’homenatge,
que l’any passat va reconèixer la
karateka Elsa Álvarez Malvar.

Festes d’aigua, circ i hip-hop
per gaudir a l’aire lliure

FESTES4A més dels concerts,
l’esport i la cultura popular, la
Festa Major també ofereix diversos esdeveniments a l’aire
lliure per als més petits. Un d’aquests és la Festa del Riu, que celebrarà el 15è aniversari de la llera del riu Besòs amb jocs infantils i activitats diverses, dissabte
a la tarda entre el pont de la Catalana i el de Cristòfol de Moura.
Diumenge al matí, en canvi,
es farà la Festa del mar i la ja tradicional Xorrada, que omplirà la
platja del Litoral d’aigua i colors
amb un tancament de festa a
càrrec del grup Samba So.

CABARET DE CIRC I HIP-HOP
La Festa Major també és un
moment de trobada entre diverses disciplines artístiques,
sobretot gràcies a l’Hop Cabaret

Show. Aquesta mostra de peces curtes de circ, dansa i cultura urbana se celebrarà divendres
a la nit a la plaça de Guillermo
Vidaña i Haro i serà presentada
pel ballarí Guille Vidal-Ribas.
Aquest petit festival comptarà amb actuacions com les de
DesconeckA2, que faran l’espectacle de breakdance Ninja
Breaks, i el col·lectiu Basculatrix
de bàscula coreana, que interpretarà A centímetres. A més,
també hi participarà African Power, amb el seu xou Tongue
Brown, en el qual mostrarà la
seva habilitat per a la roda Cyr;
l’artista de malabars Ramiro
Vergaz, amb l’espectacle Malabailes; i l’artista multidisciplinària d’arts urbanes, Indee Styla,
que interpretarà el seu muntatge Hijas de la Libertad.
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Montgat | Tiana
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Commemoració | 100 anys de la senyera a Tiana

5 de setembre del 2019

Dissabte passat Tiana va commemorar el centenari de la primera hissada de la
senyera a la Casa de la Vila. Va ser el 31 d’agost del 1919, quan es va enlairar la
senyera, complint un acord de l’Ajuntament, enmig d’un acte festiu.

Junts per Tiana impulsa
un “govern a l’ombra”
POLÍTICA4A Junts per Tiana no
es resignen al paper que els pactes postelectorals els van condemnar després de guanyar les
eleccions municipals el passat
mes de maig. L’agrupació d’electors no vol ser un mer espectador de l’acció de govern des de
l’oposició, sinó que aspira a controlar-la de prop i a defensar el
seu programa electoral.
Tant és així que ha presentat
recentment un “govern a l’ombra” –literalment–, format pel
seu candidat a l’alcaldia, Isaac
Salvatierra, i la resta dels seus
regidors, a imatge del que ja va
fer l’any 2015 per fer seguiment
del govern aleshores format pel
PSC i ERC.
“Vam guanyar les eleccions i
tenim la responsabilitat de portar la iniciativa i liderar les polítiques públiques d’aquest poble”, defensa Salvatierra. En
aquest sentit, l’agrupació ha elaborat el seu propi “pla de govern
per a Tiana 2019-2023”, on recull 400 accions que creu que
s’haurien d’aplicar. “Cal un go-

Els cinc regidors de Junts per Tiana, amb Salvatierra al centre. Foto: Junts

vern que gestioni bé i un programa d’orientació republicana”, reivindica.

NOU ESPAI CULTURAL
Per altra banda, Junts per Tiana ha impulsat un nou espai de
cultura a l’Avinguda Isaac Albéniz, 19. Aquest és un dels eixos
centrals de l’agrupació “per fer el

poble viu”, segons explica en
un comunicat. El nou espai, que
s’inaugurarà el 12 de setembre
coincidint amb la Festa Major, es
posarà a disposició de tots els
col·lectius del poble, així com artistes i professionals, de manera gratuïta perquè hi puguin
desenvolupar les seves activitats,
i tindrà una programació estable.

El desembarcament de 1705
torna un any més a Montgat

TRADICIÓ4El mes de setembre
a Montgat ja és sinònim de desembarcament de 1705. L’Ajuntament impulsa la setena edició
d’aquests actes commemoratius, que tindran lloc el 10 de setembre amb la recreació del
campament dels Miquelets i del
desembarcament.
A un quart de nou del vespre
hi haurà un concert de rock
amb Natural Thing, i mitja hora
més tard començarà la recreació
del desembarcament, amb l'arribada d'embarcacions i nedadors. A continuació actuaran

els Miquelets de Badalona, els
Tabalers de Montgat i els Bufons
del Toc. L'espectacle continuarà
amb la representació teatral de
la història del desembarcament,
a càrrec de l'Agrupació Artística
del Casal Tiana i del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat.
Per acabar es projectarà un
mapping de cloenda de l'esdeveniment amb la participació
dels Miquelets.
Per altra banda, tant el dia 10
de setembre com el matí de la
Diada se celebrarà una fira artesana al parc de les Moreres.
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Caminada | Data confirmada per a la cinquena Huella Solidaria

El diumenge 6 d’octubre és el dia escollit per a la celebració de la 5a edició de la caminada
Huella Solidaria Badalona. Un any més, tot el que s’aconsegueixi recaptar durant la jornada es
donarà a projectes que la plataforma La Huella Solidaria fa amb infants amb pocs recursos.

La Penya busca el primer triomf
de la pretemporada a Sant Julià
» Els de Carles Duran han perdut els dos primers tests d’aquest curs
» L’Olímpic serà l’escenari de la Lliga Catalana ACB d’enguany
Pau Arriaga
BADALONA
Després de les derrotes contra el
Baxi Manresa i el Casademont
Zaragoza de les darreres setmanes, el Joventut de Carles Duran
voldrà obtenir el primer triomf de
la pretemporada 2019-20 en un
dels escenaris per excel·lència en
la preparació dels cursos basquetbolístics: Sant Julià de Vilatorta. Els verd-i-negres tornaran
a veure’s les cares contra l’equip
del Bages demà passat a les vuit
del vespre.
Aquesta serà la darrera cita
abans que es posi en marxa la Lliga Catalana ACB, que enguany
celebra la seva quarantena edició,
i que ha escollit Badalona, el
bressol del bàsquet del país, com
a escenari. El Joventut jugarà la
segona semifinal de la cita dilluns
que ve, a partir d’un quart de 10

Omic fa una cistella en el partit contra el Zaragoza. Foto: David Grau

de la nit, contra el Barça, buscant
el bitllet per a una final (que també es jugarà a l’Olímpic dos dies
més tard) per a la qual ja estaran
classificats el Morabanc Andorra
o el Manresa.
Després d’aquestes cites, els
verd-i-negres encara afrontaran
dos compromisos més abans de
l’inici de la temporada ACB; el
primer serà diumenge de la setmana que ve a la capital del

Principat d’Andorra contra el
conjunt andorrà i el dimecres 18
a Olite (Navarra) contra el Bilbao
Basket d’Àlex Mumbrú.
El primer partit de la fase regular de la lliga està previst per
al divendres 27 d’aquest mes i
serà a l’Olímpic, contra el Madrid, de manera que significarà
el retorn de Nico Laprovittola a
la que va ser casa seva durant
més d’un any i mig.

UBSA, Badalonès i Maristes
disputen la Lliga Catalana

BÀSQUET4Aquest curs hi haurà tres equips de la comarca a
EBA (UBSA, Badalonès i Maristes Ademar)... però abans de l’inici, tots tindran l’ocasió de comprovar el seu estat de forma en la
fase de grups de la Lliga Catalana EBA, que enguany es disputa
per 38a edició.
El bombo ha volgut que els
conjunts no estiguin al mateix
grup; el Badalonès, que forma
part del grup 4, es posarà en

marxa aquest diumenge a Arenys
i diumenge que ve rebrà un dels
cocos de la categoria, el CB Mollet, a la Plana.
Al grup 5 hi ha els Maristes,
que aquest diumenge rebran el
JAC barceloní, mentre que aprofitant la jornada festiva de la
Diada visitaran el SESE.
Per últim, els adrianencs són
al grup 7 amb el Castelldefels (a
qui rebran dimecres que ve) i
amb la UE Barberà.

El CF Badalona vol sumar
el primer triomf contra l’Ebro

El CF Badalona de
Juanma Pons vol deixar enrere el discret
inici a la lliga (0 punts
en dues jornades després de les
derrotes contra el Barça B i l’Andorra, per 0-2 i 2-0, respectivament) i aconseguir el primer
triomf al Municipal contra l’Ebro.
L’enfrontament contra el conjunt
aragonès es posarà en marxa
aquest diumenge a dos quarts de
set de la tarda. El conjunt que entrena Manolo Sanlúcar ha sumat
un punt en aquest curs 2019-20
(l’empat contra l’Espanyol B).

Els escapulats intentaran traslladar a la competició domèstica
les bones sensacions exhibides en
les tres primeres rondes de la
Copa Catalunya absoluta, en les
quals els badalonins han aconseguit superar el Sants, la Fundació Grama i l’Horta, jugant les
tres eliminatòries a domicili.
Aquests tres triomfs han permès que l’equip estigui classificat
per als quarts de final de la Copa
(que encara no tenen data confirmada) juntament amb el Llagostera i el Prat (rivals de categoria) i l’Hospi, de Tercera.

Darrera setmana de
preparació per a l’Industrias

L’Industrias Santa
Coloma d’Óscar
Redondo afronta la
recta final de la pretemporada. Els colomencs encetaran el curs 2019-20 (que jugaran sencera a Badalona, ja
que continuen en marxa les obres al Pavelló Nou) al Pabellón
Vista Alegre de Burela contra el
conjunt gallec divendres de la setmana que ve. L’estrena a l’Olímpic serà el següent cap de setmana (falta que es concreti el dia
i l’hora) contra el Cartagena.
Els colomencs han transmès

bones sensacions en els darrers
partits de pretemporada, jugats
entre la recta final d’agost i els primers dies d’aquest mes, derrotant
equips com el Barça B (1-5), el Zaragoza (5-4) o el Bisontes (0-4).
Ahir, en el moment del tancament
de Línia Nord l’equip va tornar a
jugar contra els aragonesos.
Dimarts que ve, abans de l’estrena a la lliga, es jugarà la Final
a Quatre de la Copa Catalunya a
Sabadell. L’equip jugarà la primera semi contra l’FS Salou,
mentre que la segona eliminatòria serà entre Barça i Mataró.
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El Seagull enceta el Reto
Iberdrola visitant Oviedo
» Ana Junyent és la nova tècnica després de la marxa de Ferrón
» Alicia Fuentes i la nipona Akane Kuwahara, cares noves a la gespa
El Seagull serà l’equip encarregat
de donar el tret
de sortida al grup
nord del Reto
Iberdrola, la nova segona màxima categoria del futbol femení estatal, amb la seva visita demà passat a l’Estadio Universitario, on
juga els seus partits l’Oviedo Moderno. Els 32 equips de la categoria han estat dividits en funció
de la seva localització geogràfica
a la Península Ibèrica (considerant també els equips insulars).
Una de les principals novetats
de cara a aquest curs 2019-20 (i
a més una de les més recents) és
l’arribada d’Ana Junyent a la
banqueta badalonina. Acompanyada per Marisa Quiles (ex del
Sant Quirze), l’exentrenadora del
United Fubol Academy serà la
màxima responsable del Seagull
en aquesta nova categoria. El
nomenament de Junyent es va
confirmar després que el passat

Les gavines estrenen categoria i entrenadora. Foto: Twitter (@JordiFerron)

20 d’agost Jordi Ferrón anunciés
la seva marxa “per no poder conciliar la seva vida familiar i laboral”. Ferrón continua sent el coordinador d’Esports de l’Ajuntament de Badalona, de manera
que seguirà mantenint una relació estreta tant amb el Seagull
com amb la resta d’equips de futbol de la ciutat.

Victòria per 24-34
contra el Joventut
Handbol Mataró.
L’Handbol Adrianenc va superar amb bona nota
el primer test de la pretemporada, que van jugar diumenge passat a la capital del Maresme.
El conjunt de Lorenzo Rueda
havia tornat a la feina dues setmanes abans d’aquest partit contra els mataronins (que també seran rivals aquest curs a la Primera
Estatal) i veuen aquest resultat
com una recompensa a la bona
feina d’aquest tram inicial.

21-S, DEBUT A LA VERNEDA
Sigui com sigui, l’objectiu de l’equip durant aquestes pròximes
setmanes és ultimar la posada a
punt, física i tàcticament, de cara
al debut oficial del curs, el pròxim
dissabte 21 a la Verneda, quan rebran el CH Palautordera.
El primer partit del conjunt
lila lluny de casa serà el següent
cap de setmana a Montcada contra el CH la Salle. Els de Rueda
tancaran la primera volta visitant
precisament el Mataró i posaran
el punt final al curs 2019-20 rebent els maresmencs.

L’Snatt’s Sant Adrià,
a punt per a la Lliga Catalana 2

NOVES GAVINES
Moltes de les artífexs de l’ascens
de categoria seguiran vestint de
blau, tot i que el club ha fet un esforç per incorporar un total de
vuit jugadores que cobreixen les
baixes que hi ha hagut. En destaquen la veterana Alicia Fuentes,
la japonesa Akane Kuwahara o la
defensa Carla Cotado.

L’ex NFL Chris Draft visitarà
Badalona demà passat

La jornada de
portes obertes
que els Dracs celebraran demà passat tindrà un
convidat estrella: l’exjugador de
l’NFL Chris Draft. En aquesta
activitat també hi haurà un compatriota de Draft, el quarterback Aaron Ellis, que compartirà tots els secrets de la direcció del
joc amb els assistents.
El Dracs Minicamp 2019 es
posarà en marxa a les 10 del
matí a Montigalà (s’allargarà fins
a la una del migdia) i està pensat
perquè hi participin nens i nenes
que tinguin més de cinc anys i que
vulguin descobrir el flag football.
Aquesta activitat s’emmarca

Bones sensacions en la
pretemporada de l’Adrianenc

en la creació de la Dracs Academy, un projecte de l’equip que
vol ajudar a la formació dels joves esportistes del club brindantlos la possibilitat d’entrenar amb
professionals tant dels Estats
Units com del Canadà o d’Austràlia, entre altres països.
UN ‘LINEBACKER’ SÒLID
Draft, nascut a Anaheim (Califòrnia) l’any 1976 va formar-se a
la Universitat d’Stanford i va debutar a l’NFL l’any 1998 amb els
Chicago Bears. En les seves 13
temporades a la millor lliga del
món també va passar pels San
Francisco 49ers o els Atlanta
Falcons, entre altres equips.

El primer equip de
l’Snatt’s Sant Adrià
celebrarà la Diada
d’aquest 2019 amb el
primer partit oficial de la temporada. El conjunt de César Aneas s’estrenarà en la Lliga Catalana Femenina 2 dimecres que ve
contra l’AE Boet Mataró (al Poliesportiu Eusebi Millán de la capital del Maresme) en un enfrontament que serà molt especial per a les jugadores liles que
fa més temporades que són al
club, com Helena López, Mireia
Vila o Cris Hurtado.
I és que a la banqueta del conjunt taronja hi seu Jordi Vizcaíno, artífex des de la banqueta de
l’històric ascens de l’abril del
2017 i a la pintura també hi ha

l’excapitana i jugadora del planter lila Olga Ruano, companya
d’èxits de López, Vila i Hurtado.
En la segona i darrera jornada del grup 1 d’aquesta competició (els equips catalans de la categoria han estat dividits en dos
grups de tres), les d’Aneas rebran
el Segle XXI al Marina Besòs (el
pròxim dia 22 a les 12 del migdia)
en la que serà la primera oportunitat perquè l’afició comenci a
familiaritzar-se amb les cares
noves que tindrà l’equip. Les semifinals i la final es jugaran l’últim cap de setmana d’aquest
mes a Sant Feliu de Llobregat.
El debut a l’LF2 del conjunt
adrianenc està previst per al diumenge 6 d’octubre, de nou a
casa i contra el Segle XXI.
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| WRC 8
Arriba una nova entrega del principal simulador del mundial de ral·lis.
Sigues el més ràpid i aconsegueix guanyar totes les competicions!

Famosos

No t’ho perdis

Els vells rockers mai no moren, i Jon Bon Jovi n’és
un gran exemple. Als seus 57 anys, el popular músic va escollir una forma molt original per tornar a
fer sonar en directe èxits llegendaris com Livin’ on
a Prayer, Runaway o You Give Love a Bad Name. El
nord-americà va iniciar al port de Barcelona la travessia anomenada Runaway To Paradise, a bord
del creuer Norwegian Pearl. Aquest trajecte va
consistir en 38 hores de rock a la coberta del vaixell, que va acollir tres concerts del líder de Bon
Jovi. Acompanyat d’altres músics, el cantant va
anar des de la capital catalana fins a Palma de Mallorca acompanyat de 2.000 fans. L’embarcació
tornarà a Barcelona, fent vibrar de nou el Mediterrani amb el so de guitarres elèctriques, bateries i
la inconfusible veu de Jon Bon Jovi. De tornada,
s’espera una arribada triomfal de l’artista a terres
catalanes, on ha actuat en diverses ocasions.

L’hora del llibre en català
La Setmana del Llibre en Català celebra la seva 37a edició
entre el 6 i el 15 de setembre a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona. Un any més l’esdeveniment oferirà una gran
oferta de llibres en català i enguany acollirà més expositors
que mai. El públic podrà gaudir de totes les novetats de la
temporada i també d’una àmplia oferta de llibres de fons i
de les col·leccions de cada segell. A banda, s’organitzaran
un gran nombre d’activitats, com ara presentacions, xerrades, recitals sopars literaris i nits de música i cinema. Els més
petits també podran gaudir d’activitats pensades per a ells.

?

La fitxa

J O N

QUI ÉS

...

B O N

J O V I

Ser una llegenda del rock mundial

ÉS FAMÓS PER

Ha firmat grans èxits, com ‘Livin’ on a Prayer’

?

Actuar en un creuer pel Mediterrani

QUÈ HA FET

L’artista va salpar del port de Barcelona

...

A LES XARXES

Enveja dels fans que han pujat a bord

Els 2.000 afortunats comparteixen imatges del ‘show’

Llibres

Teatre

Música

Pelis i sèries

Aprendre a parlar amb les plantes
Marta Orriols

Persones potencialment perilloses
Roger Torns

Amfibis
Xeic!

Once upon a time... in Hollywood
Quentin Tarantino

Una novel·la delicada escrita des del
punt de vista d’una dona que haurà de
reconciliar-se amb un món que ja no reconeix. La narrativa , emotiva, intensa i
reflexiva, ens convida a quedar-nos
amb el que és essencial. Un llibre íntim
que teixeix un relat proper capaç d’enfrontar-se al dolor més punyent amb
una maduresa estilística poc habitual.

Un gos potencialment perillós mossega la mà de la Raquel i el seu germà,
l’Ismael, no ho pensa deixar passar.
Aquesta situació permet conèixer
la història d’una mare que vol protegir
els seus fills, un fill que no pot estimar
i una filla que no coneix la veritat. Una
obra que també parla de la ultradreta.
Al Tantarantana de Barcelona.

Enderrock ha estrenat recentment la
darrera mostra de llibertat de la banda
Xeic!, Amfibis, una cançó acompanyada de videoclip que és la primera melodia que es pot escoltar del seu pròxim disc, Delta (Picap, 2019), el qual
veurà la llum aquesta tardor. Amb la
sortida de noves cançons, el grup assegura sentir-se “renovat”.

La novena (i previsiblement penúltima) pel·lícula del director de Knoxville
és un viatge a finals de la dècada de
1960. La indústria del cinema està canviant i això afecta una antiga estrella
de la gran pantalla, Rick Dalton, i el
seu doble d’acció, Cliff Booth. Paral·lelament, el film mostra l’auge del moviment hippie i de la Família Manson.
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Badalona
A PARTIR D’AVUI
10:00 Aquest matí es farà la inauguració de l’exposició L’atzar és breu, una col·lecció de 64 retrats de poetes d’ara del fotògraf Toni Moreno. / Espai Betúlia.

El CF Badalona vol sumar el
primer triomf de la temporada
Diumenge 8 de setembre a les 17:00

PROPOSTES

Santa Coloma

Obre el termini per inscriure’s
en les cites culturals de la tardor
A partir d’avui

A partir d’avui, i fins al pròxim dia 20,
serà possible formalitzar les inscripcions
per a totes les propostes culturals
que es faran als centres cívics de la ciutat durant aquesta tardor.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia L'Agrupació Colomenca d'Aficionats
a la Fotografia ha convocat una nova edició
del Concurs de fotografia amb dues modalitats: Festa Major i fotoperiodisme. El veredicte es farà entre el 21 i 22 de setembre.
Partit de futbol corresponent a la tercera jornada del grup 3 de Segona Divisió B entre el CF Badalona i el CD Ebro.
L’equip buscarà el primer triomf del
curs. / Municipal de Badalona.

Sant Adrià

A PARTIR DE DEMÀ
Matí-Tarda Del 6 al 9 de setembre podreu gaudir d’una nova edició de la Festa Major. El programa inclou activitats lúdiques, esportives
i culturals adreçades a tots els públics durant
quatre dies.

DIMECRES 11 DE SETEMBRE
12:30 Partit de bàsquet corresponent a la segona jornada del grup 7 de la Lliga Catalana EBA entre l’OIC Penta UB Sant Adrià i el Barcelona Basketball Academy Castelldefels. / Pavelló Municipal Ricart.

Montgat

SUU i Infumables, protagonistes
de l’Enrroka't a la sorra 2019’
Dimarts 10 de setembre a les 22:30

Les actuacions musicals dels grups SUU
i Infumables seran les cites de l’edició
d’enguany de l’Enroka’t a la sorra
2019. / Platja de les Barques.

Tiana
DEMÀ 6 DE SETEMBRE
18:00 Fes el teu moc (slime)! serà el nom de la
proposta infantil per a demà a la tarda que
ha preparat eXplorium Serveis Educatius. / Biblioteca Can Baratau.

Nova jornada de visites
guiades a l’antic Tramvia
Dissabte 7 de setembre a les 11:00

DIUMENGE 8 DE SETEMBRE
11:30 La Jugateca és un espai de joc per difondre
la protecció del medi, experimentar, aprendre i conèixer el nostre entorn, en un àmbit
lúdic i participatiu. / Parc del Tramvia.

TOTA LA SETMANA

DIMARTS 10 DE SETEMBRE

Tot el dia El Club Social Gramenet, de la Fundació Salut Mental Catalunya, organitza una
exposició d'art amb els treballs dels alumnes
del taller anual de pintura. / Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré.

Tarda La tradició és viva. A partir de les cinc de
la tarda es posarà en marxa, un any més, tota
la sèrie d’actes commemoratius del desembarcament aliat de l’any 1705. / Platja de les
Barques.

Frederic Corominas s’encarregarà de coordinar una nova visita comentada al
Tramvia que unia el poble amb Montgat. / Avinguda d’Isaac Albéniz.
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