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Asunción Gallego fa quatre anys
que viu amb el seu marit i els seus
tres fills en un pis ocupat a la Sa-
lut, Badalona. Abans d’això, dor-
mien al carrer. Els van desnonar
dues vegades: la primera, d’un
pis que havien aconseguit gràcies
a una hipoteca; la segona, d’un ha-
bitatge que van llogar quan van
perdre el primer. Després que els
fessin fora per segona vegada, l’A-
sunción i el seu marit, Manuel Mo-
reno, van demanar ajuda a l’ofici-
na municipal d’habitatge. Els van
donar quinze dies de pensió i poc
més. Quan van tornar a demanar
ajuda, l’Asunción explica que l’as-
sistenta social els va recomanar
ocupar un pis. I així ho van fer.

“Tenia molta por que vingués
la policia i em deixessin al carrer
amb els meus fills, però vam tenir
l’ajuda dels veïns, ens vam trobar
la porta oberta i vam entrar”, ex-
plica l’Asunción, que assenyala
que un dels seus fills pateix una
discapacitat i no podia permetre’s
seguir vivint al carrer. Amb la cri-
si econòmica, el seu marit va per-
dre la feina que tenia a la cons-
trucció. Ella, en canvi, cobra per
hores en serveis geriàtrics, però no
sempre hi ha feina suficient. 

Ara el Manuel treballa a la co-
operativa AmBici, creada per la
Plataforma d’Afectats per la Crisi
(PAC), i l’Asunción fa dos anys que
ha tornat a tenir feina més o
menys constant, després d’estar-
ne dos sense poder treballar per
una depressió. Entre els dos, però,
no poden permetre’s pagar el
preu mitjà d’un pis a Badalona,
que el primer trimestre del 2019
va ser de 701 euros, segons dades
de l’Institut Català del Sòl (IN-
CASÒL). Els preus de mercat,
però, acostumen a ser més alts.

“Ho poses en una balança: què
prefereixes? Menjar o pagar el llo-
guer? I finalment decideixes men-
jar”, subratlla l’Asunción, que
apunta que normalment cobra
800 euros al mes però que hi ha
mesos que no arriba als 600. El
Manuel, en canvi, cobra 400 eu-
ros al mes a la cooperativa. Això
vol dir que aquesta família hauria
de dedicar més del 50% dels seus
ingressos a pagar el lloguer. 

Ocupar, però, segueix sent
una situació molt precària. L’A-
sunción explica que al principi van
haver de dormir a terra, perquè no
hi havia mobles. A més, des que
van ocupar han tingut tres intents
de desnonament, els quals s’han
aturat gràcies a la mediació de la
PAC. El pis era propietat del BBVA
i ara és del fons voltor Hipocat.

“El quart desnonament segur
que ens deixarà al carrer”, diu l’A-
sunción, que critica que des de les
administracions i l’opinió pública
es vegi els ocupes com uns “apes-
taos”, quan en la majoria dels
casos són famílies com la seva que
no han trobat solució al mercat.
L’Asunción destaca que l’únic que

ella demana és un lloguer que pu-
gui pagar i que els seus fills tinguin
una habitació on dormir, ja que
ara viuen amuntegats en un pis en
condicions molt dolentes. 

“Tenir una casa i poder-me as-
seure al sofà a mirar la televisió és
un somni per a mi. No ho veig
possible ara”, afirma l’Asunción.

UNA SITUACIÓ GENERALITZADA
Casos com el de l’Asunción i el
Manuel són molt comuns al Bar-
celonès Nord. “La gran majoria de
les famílies que ocupen és perquè
no tenen cap altra alternativa”,
apunta Armonía Díaz, presiden-
ta de la PAC de Badalona. A San-
ta Coloma de Gramenet, per
exemple, l’ocupació de pisos de
grans tenidors és un dels grans
problemes, segons la PAH. 

“Jo guanyo 500 euros i el
meu marit 400. Tenim dos fills,
un nadó i una nena de dos anys.
Amb un lloguer a preu normal de
mercat no arribem a pagar-lo
amb el nostre sou”, explica Ta-
tiana Bedoya, membre de la co-
ordinadora de la PAH Gramenet
que viu a un pis ocupat. Bedoya la-
menta que les immobiliàries po-
sen moltes traves a l’hora d’a-
conseguir un pis, com un con-
tracte indefinit, una fiança de
dos o tres mesos i una nòmina que
dupliqui el que val el pis.

Aquesta situació i l’augment
del preu del lloguer (a Santa Co-
loma la mitjana és de 694 euros
mensuals, quan fa un any era de
559 euros) ha generat un mercat
negre d’habitatge. Bedoya avisa
que hi ha “petites màfies” que ocu-
pen pisos per llogar-los a preus
baixos, sense alertar les famílies
que poden ser desnonades.

Berta Martínez, portaveu de la
PAHC de Sant Adrià, manifesta
que a La Mina, per exemple, “hi
ha més d’un 70% d’ocupació”. La
majoria d’aquests casos, segons
Martínez, són de famílies que es

van hipotecar abans de la crisi, van
perdre els habitatges i han deci-
dit ocupar-los mentre no els facin
fora definitivament. A Sant Adrià,
el preu mitjà del lloguer ha passat
de 670 euros a 714 euros men-
suals en només un any.

CANVI DE PARADIGMA
Només de gener a juliol d’en-
guany, a Badalona s’han fet 40
desnonaments i se n’han aturat
287. Contràriament a la situació
després de la crisi del 2008, avui
en dia la majoria de desnonaments
es produeixen per impagament del
lloguer, en lloc de per la hipoteca.
El 2018 es van executar 516 des-
nonaments al partit judicial de Ba-
dalona (que cobreix també Mont-
gat i Sant Adrià), dels quals 297
eren per arrendaments. A Santa
Coloma se’n van fer 169. 

Des de la plataforma Sant Roc
Som Badalona avisen també que
els bancs estan venent cada cop
més pisos buits als fons voltors, un
fet que dificulta la mediació en els
casos de desnonaments. “Les de-
cisions ara es prenen en despatxos
de Nova York”, conclouen.

Ocupar per poder viure
» Línia Nord parla amb una família de Badalona que va ocupar un pis per no dormir al carrer

» Entitats del Barcelonès Nord alerten que l’augment dels preus del lloguer aboca la gent a l’ocupació

701
euros al mes va ser el
preu mitjà del lloguer 
a Badalona el primer
trimestre del 2019

Gallego (esquerra) ocupa un pis a la Salut. A la dreta, un exemple de com es troben els pisos buits les famílies que ocupen. Fotos: A.M. / Sant Roc Som Badalona

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD
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CF Badalona
Tres derrotes en tres partits han fet que
comencin a aparèixer dubtes sobre les
possibilitats del CF Badalona. El tècnic

Juanma Pons, després de la derrota
contra l’Ebro, va dir que l’equip neces-

sita un triomf com més aviat millor.
pàgina 21

Els semàfors

Aj. de Badalona
FAMPAS critica que no s’han complert

els compromisos adquirits al juliol sobre
educació i CCOO denuncia la situació

dels equipaments davant d’Inspecció de
Treball. Això sí, remarquen que no són

problemes només d’aquest mandat.
pàgina 10

Diputació
La Diputació de Barcelona ha organitzat
un front comú municipal per fer front a

les exigències d’Endesa sobre el deute de
les famílies vulnerables. L’empresa ha

amenaçat de tallar la llum si els ajunta-
ments no paguen la meitat del deute.

pàgina 14

La lupa

per Iu Forn

Els abusos a Montserrat

Sí, l'Abadia de Montserrat ha estat
molt valenta encarregant un informe ex-
tern i independent per escatir si dos
membres de la seva congregació van
abusar de diversos menors. I ha estat
molt valenta assumint-ne les conclu-
sions sense cap excusa ni justificació.

Sí, l'abat de Montserrat ha estat
molt encertat demanant perdó pels
abusos tant als escoltes com als escolans
i per haver fallat en els controls, cosa que
altres congregacions i estaments reli-
giosos ni han fet ni faran mai.

És d'agrair que l'actual
cúpula del monestir afronti
de cara els fets i que n'assu-
meixi la culpa tot i que van
succeir quan ells no tenien
cap responsabilitat jeràr-
quica a la comunitat. I ja era
hora que l'actual pare abat
hagi qualificat la persona que a l'infor-
me s'identifica com a “G. Andreu M. So-
ler” com “un depredador sexual i un pe-
derasta”. Ja tocava començar a dir les
coses pel seu nom.

Tanta transparència és positiva per-
què potser serveix perquè totes les víc-
times, i no només les 8 que han apare-
gut ara, tinguin la sensació de suport i
d'escalf necessària per atrevir-se a
afrontar una situació que els angoixa des
de fa anys i per poder superar-la.

És molt positiu que l'abadia no intenti

justificar tot el que va passar amb eufe-
mismes i frases buides, que reconegui pú-
blicament els fets i que en tot moment
utilitzi un llenguatge directe, cru i clar.  

I està molt bé que Montserrat hagi
anunciat que a partir d'ara se sotmetrà
a un protocol específic de detecció d'a-
busos sexuals a menors. I que aquest
protocol funcioni de veritat.

Ara bé...
Pel que fa a l'interior de la comunitat,

ningú en sabia res de tot això? Pretenen
que ens creiem que un depredador sexual

va estar abusant durant 28 anys (del 1972
al 2000) d'una xifra de menors que pos-
siblement mai sabrem i ningú en va
sospitar res? Sí, de veritat? I n'estan se-
gurs que a partir d'ara s'acabarà aquest
silenci còmplice que fa segles que dura al
si de l'església? Per què demà les coses co-
mençaran a ser diferents? Què canviarà
en la mentalitat dels abusadors i, sobre-
tot, en la dels que ho veuen i callen?

I dues qüestions internes, però que
afecten tota la comunitat religiosa:

1/ Quan als anys 60 l'abat Cassià

Maria Just va descobrir el cas de l'altre
abusador, identificat com a V.T.M en
l'informe que ha estat fet públic ara, i va
decidir expulsar-lo del monestir, això va
ser tot? És a dir, la justícia no té a dir
d'un pederasta si aquest pertany a la l'es-
glésia. Per què a un abusador de menors
que és capellà o monjo no se li aplica la
llei dels homes, a part d'aquesta llei di-
vina que és una miqueta millorable?

I 2/ A l'informe es parla de l'exis-
tència “d'una rumorologia sobre el cas”
d'Andreu M. Soler. Què passa al sí de

l'església que sempre que
topem amb un cas com
aquest acabem sabent que se
sabia però que s'ha tapat?
Què pensa fer l'església; tota
perquè casos n'hi ha a Mont-
serrat, Irlanda, EUA, Ale-
manya o Xile; per acabar

amb aquesta situació? ¿Quan reconei-
xerà obertament que no són casos aïllats
sinó que és una causa general i prendrà
les mesures que calguin perquè els res-
ponsables ho paguin i, sobretot, per co-
mençar a construir un nou futur? Si això
ha passat, passa i passarà dins de l'es-
glésia és per alguna cosa. La valentia de
segons quins informes està molt bé, però
potser han de canviar moltes coses i molt
profundes per eradicar-ho.

Publicat a El Nacional.cat

Què canviarà en la mentalitat 
dels abusadors i, sobretot, 

en la dels que ho veuen i callen?

Un truco que usamos
los castellanoparlantes

para no enfadarnos con
trabajadores por no hablar nuestra
lengua es no encontrarnos nunca con
ninguno, porque en España nadie con-
trata a alguien que no habla castella-
no de cara al público. Tomad nota, va-
lencianos supremacistas.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La nova dels Manel
m'ha semblat horrible,

però també em va sem-
blar horrible d'entrada tot el disc an-
terior i ara crec que té 6 cançons ex-
traordinàries. Ara: quina sort mostrar el-
darrer que has fet i que la gent discu-
teixi sobre si és bo o no i, sobretot, so-
bre què punyetes has volgut fer.

El Centro de Asuntos
Taurinos de la Comu-

nidad de Madrid le cues-
ta a los madrileños 1,3M€. El director
será el torero Miguel Abellán con
75.000€ al año. Se quedó sin escaño de
diputado con el PP y Ayuso lo ha co-
locado. Admitió no tener ni idea de
economía ni formación de nada.

@FonsiLoaiza@PonsPereAntoni@apuente

"Hi haurà una pulsió
molt forta per consti-

tuir un front d’ordre. Es
nota molt amb l’actitud dels socialis-
tes catalans. L’alternativa passa per
una trobada entre les forces sobira-
nistes d’esquerres". Una part de la
conversa pausada amb @XavierDo-
menechs  a @SentitCritic.

@LauraAzLlu
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El PSC de Tiana vol que l’Ajuntament 
declari l’emergència climàtica1

2
Junts per Tiana impulsa 
un “govern a l’ombra”

Ciutats intel·ligents?

Sant Adrià esclata de Festa Major

El desembarcament de 1705 
torna un any més a Montgat

El + llegit línianord.cat

3

4

5 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.

Les claus

Davant un problema, cal saber si
el subjecte el percep com a tal, si
vol resoldre'l, si ho comprèn i si
té la capacitació per solucionar-
lo. En aquest moment, després
de la presentació del seu “pro-
grama comú progressista”, Pe-
dro Sánchez ens ha demostrat,
per enèsima vegada, que no per-
cep el problema català, o no vol
resoldre'l, o no el comprèn, o no
té la capacitació per resoldre’l.

La història ens ha ensenyat
que l'estat espanyol només per-
cep i està capacitat per perpe-
tuar i maximitzar el seu poder
centralitzador. És un forat negre
que tot ho absorbeix i destrueix
tot el que li és diferent.

I la mostra de la seva major
falsedat la manifesta amb la re-
petició del seu mantra que el
problema català és de convivèn-
cia, i així ens menysté i ridicu-
litza; fórmula repetida pels seus
escuders Ábalos, Borrell, Calvo,
Celaá, etc. I, d'aquesta manera,
tanca el seu cercle “virtuós”, ja
que soluciona la seva dissonàn-
cia cognitiva potenciant el seu
atavisme.

Forat negre
per Amadeu Palliser

Rieres i tsunamis
per @ModernetdeMerda

N'hi ha que situen l'amor a l'abril,
amb l'arribada de Sant Jordi.
D'altres al febrer, amb aquella al-
tra festa que déu-n'hi-do. Però
l'amor real, el sincer, el que ens
eriça la pell i sacseja els senti-
ments, aquest a Catalunya el
vivim al setembre, època dau-
rada de rieres i torrents. És lla-
vors quan ens endinsem de ple
en un formidable triangle amo-
rós entre l'home, la meteorolo-
gia i el motor. Un triangle pas-
sional i barroer que sol acabar,
gràcies a déu, al mar.

Bé, tot just hem encetat el
mes de setembre, i ja sentim la
remor d'una riera que baixa.
Una riera que no du aigua, sinó
una sentència devastadora. Sen-
se frens, muntanya avall, és a
punt d'arribar a la línia de la cos-
ta. S'ho endurà tot, no deixarà res
dempeus, la geografia i l'estat d'à-
nim trinxats. Serà una desgràcia
ben pronosticada, perfectament
apamada pels nostres meteorò-
legs de capçalera.

I en aquesta tensa espera,
amigues i amics, no diríeu mai
on ha deixat aparcat el cotxe l'in-
dependentisme.

Efectivament.
Seguint la llarga i consolida-

da tradició de les nostres terres,

l'independentisme ha deixat el
cotxe aparcat allà, com un conill
immòbil esperant la mossegada
de la serp, i ara correm-hi tots a
treure la màquina abans que la
riuada se l'endugui. A contrare-
llotge, amb el so de la cavalcada
de l'aigua amenaçant-nos els
moviments. La gent passa pel
costat de la riera i es diu, mira
aquell cotxe allà. L'altre perd la
mirada i fa que no amb el cap.

Hi ha un bri d'esperança,
però. Sembla que, contra l'aigua
de la riera que arribarà des de dalt,
s'hi contraposarà l'aigua d'un tsu-
nami que creixerà des de baix.
Una batalla aquàtica sense pre-
cedents. Bé, tant de bo. En prin-
cipi, si els càlculs no em fallen, un
tsunami ha de superar amb es-
creix les forces d'una riera. De llarg.

Ja ens explicaran com s'a-
caba articulant tot plegat, de
quina manera han d'unir-se la
infinitat de gotes de la gran
onada. No és un objectiu fàcil -
i menys en el moment anímic
actual- però tampoc ho eren al-
gunes victòries -escasses- que
s'han aconseguit. Jo el proble-
ma gros que hi veig és que, en-
tre l'onada que baixa de dalt i la
que puja de baix, allà enmig en-
cara hi tenim el cotxe aparcat.

Les millors
perles

A les xarxes

@pvallin: Pablo Echenique: "El PSOE nos
ha trasladado que si no aceptamos que
gobiernen solos no tiene sentido seguir
reuniéndose".

#Naufragi

@IniestismoFCB_: Antes de jugar contra
el Barça, el CD Tacón era el Real Madrid.
Después de perder 9-1 contra el Barça, el
CD Tacón vuelve a ser el CD Tacón. 

#BarçaTacon #CamiloSesto

Una filla i els seus pares es retroben setze anys després. Va pas-
sar a Bielorússia, on la petita Yulia de només quatre anys es va
perdre en un viatge en tren. La jove, ara de vint anys, va acon-

seguir contactar amb els seus progenitors per Internet. El temps
sense pares el va passar amb una família d’adopció.

El destructiu huracà Dorian ha fet aterrar a dues platges de
Florida 16 envasos de cocaïna. Els fardells, que tenen un
valor de 300.000 dòlars, van caure davant d’un home que

passejava per la costa americana. No se sap d’on provenien,
però ja estan en mans d’agents federals.

Una dona de 73 anys dona a llum dos nadons a l’Índia. La
mare, casada des del 1962 amb el seu marit de 82 anys, va
haver de recórrer a la cesària per tenir els nens, que estan en

perfecte estat. L’alegria, però, es va esfumar després que el pare pa-
tís un infart l’endemà del part. 

Marco Crivela, alcalde de Rio de Janeiro, ordena retirar
un còmic per un petó entre dos homes. El polític evan-
gèlic va exigir retirar de la Biennal del Llibre de la ciutat

brasilera els exemplars d’un capítol dels Venjadors de Marvel
on apareixien dos personatges masculins fent-se un petó.

El monstre del llac Ness podria ser en realitat una angula ge-
gant. Així ho proposen científics de la Universitat d’Otago
(Nova Zelanda), que durant un any han estudiat la composició

de les aigües i les restes d’ADN del llac per conèixer a quin animal
fan referència totes les llegendes sobre Nessie.

@BenetTatxo: Ovidi Montllor i Camilo
Sesto eren tots dos d’Alcoi. He sentit avui
a la tele que al Camilo Sesto l’Ajuntament
d’Alcoi li farà un panteó i un museu.
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Badalona

POLÍTICA4Els sis regidors de
Guanyem Badalona i ERC jutjats
per obrir l’Ajuntament durant el
12 d’octubre de 2016 han estat
absolts aquest dimarts. La ma-
gistrada del jutjat penal núme-
ro 25 de Barcelona ha conside-
rat que “els acusats, com a cà-
rrecs electes, no estaven sotme-
sos al calendari laboral aprovat,
per la qual cosa no podien ser
considerats subjectes actius de la
prohibició de treballar o exercir
les seves funcions”, tal com ha
assenyalat el TSJC al seu comp-
te oficial de Twitter.

D’aquesta manera es dona la
raó als arguments de les defen-
ses de Jose Téllez, Fàtima Taleb,
Eulàlia Sabater i Francesc Duran
(Guanyem) i d’Agnès Rotger i
Oriol Lladó (ERC). Els advo-
cats van argumentar que els
acusats havien enviat un correu
electrònic als 1.500 treballadors
del consistori avisant que no
havien de treballar aquell dia,

però que ells van decidir obrir les
dependències municipals com
un acte polític emparat en la lli-
bertat d’expressió.

El judici va quedar vist per a
sentència dijous passat. Els acu-
sats s’enfrontaven a una pena de
15 mesos d’inhabilitació i una
multa per un delicte de desobe-
diència, ja que el fiscal conside-
rava que els regidors tenien
“consciència de desobeir” quan

van decidir entrar al vestíbul de
l’edifici del Viver, segons va in-
formar l’ACN.

Les defenses, però, van asse-
gurar que aquell dia no es van
obrir els llums, els ordinadors no
van funcionar i que els ciutadans
que van ser atesos al vestíbul ho
van ser per discutir el sentit de la
festa del 12-O, amb la qual cosa no
es va desobeir la jutgessa que
manava no treballar aquell dia.

Els sis regidors van declarar la setmana passada. Foto: Miquel Codolar / ACN

Absolts els regidors acusats 
per obrir l’Ajuntament el 12-O

» No estaven sotmesos al calendari laboral, segons la jutgessa
» Els sis acusats s’enfrontaven a 15 mesos d’inhabilitació i a multes

Quatre ferits lleus 
per un incendi a Sant Roc

SUCCESSOS4Quatre persones
van resultar ferides lleus per in-
halació de fum en l’incendi d’un
edifici de diverses plantes al ca-
rrer Ansel Tormeda de Badalo-
na, al davant del Mercat de Sant
Roc, el qual va tenir lloc diu-
menge passat a la tarda. 

Com va informar l’ACN, el
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques va traslladar les persones
ferides a l’Hospital Germans
Trias i Pujol de la ciutat.

Els Bombers de la Generali-
tat s’hi van desplaçar amb set do-
tacions després de rebre l’avís a

les 15.43 hores. En les tasques
d’extinció també van participar
els Bombers de Barcelona i una
unitat d’ambulàncies medica-
litzades.

El foc es va donar per con-
trolat a les 16.06 hores. No es
van desallotjar els veïns, entre els
quals hi havia almenys una per-
sona d’edat avançada i un nadó,
sinó que es va demanar el seu
confinament. 

Segons van informar els
Bombers a través d’un missatge
a Twitter, l’incendi va cremar el
menjador d’un dels habitatges. 

L’Ajuntament assegura que el
dipòsit de l’Estrella funciona

CONTAMINACIÓ4El regidor del
PP Xavier García Albiol va de-
nunciar dilluns que el dipòsit
d’aigües pluvials de l’Estrella
no disposa d’un contracte de
manteniment. Fonts munici-
pals, però, han explicat a Línia
Nordque l’alcalde Álex Pastor va
firmar el contracte a principis de
desembre i que aquest va entrar
en vigència al gener.

El president del PP de Bada-
lona va assegurar que el col·lec-

tor “fa sis mesos que no funcio-
na correctament” i que aquest fet
agreujaria els episodis de con-
taminació que s’han viscut a la
platja aquest estiu.

Des de l’Ajuntament han
contradit aquesta versió, ja que
assenyalen que l’objectiu del
dipòsit de l’Estrella no és pre-
venir que els residus arribin al
mar quan hi ha episodis de for-
tes pluges, sinó que serveix per
evitar inundacions. Foto: Twitter (@rafapavon1965)

El govern va presentar un nou Consell de Prevenció i Seguretat. Foto: Ajuntament

La Salut exigeix solucions 
al clima d’inseguretat

SEGURETAT4Unes cinquanta
persones s’han concentrat aquest
dimarts a la plaça Antonio Ma-
chado per demanar més pre-
sència policial a La Salut per
combatre el clima d’inseguretat
que es viu al barri. 

La mobilització va ser convo-
cada per la recentment creada
Plataforma Ciudadana de La Sa-
lut. El representant de l’entitat ha
explicat a Línia Nord que fa un
any que pateixen robatoris i ame-
naces per part d’un grup de joves
que, fins a on ells han pogut es-
brinar, ocupen pisos al barri.

El regidor de Seguretat, Rubén
Guijarro, ha assegurat a Línia

Nord que ja es van reunir fa una
setmana amb les associacions de
veïns afectades i que ja han desti-
nat una Unitat de Servei Planificat
amb quatre motoristes i un cap de
la Guàrdia Urbana a la zona.

A més, aquest dimarts l’alcal-
de Álex Pastor i Guijarro s’han reu-
nit amb les diverses associacions
de veïns de la ciutat per presentar
la creació del Consell de Preven-
ció i Seguretat Ciutadana, un nou
organisme de coordinació entre els
cossos policials, el consistori i les
entitats veïnals. Aquest consell
es portarà per a la seva aprovació
al pròxim Ple ordinari, que se ce-
lebrarà el 24 de setembre.

Urbanisme | 1,2 milions per millorar asfalt i clavegueram
L’Ajuntament invertirà 1,2 milions d’euros en obres de millora del clavegueram i de l’asfalt

de diversos carrers de la ciutat. Les obres s’executaran als carrers Sant Bru, Sant Lluc i
Còrdova. També es faran millores d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
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CCOO denuncia l’Ajuntament
per l’estat dels equipaments

EQUIPAMENTS4La secció sin-
dical de CCOO a l’Ajuntament de
Badalona ha denunciat el con-
sistori per l’estat dels equipa-
ments municipals. El sindicat va
interposar divendres passat tres
denúncies davant la Inspecció de
Treball, com van anunciar que
farien al juliol. 

La primera denúncia fa re-
ferència al “sistemàtic incom-
pliment dels requeriments que la
Inspecció de Treball va fer a
l’Ajuntament el 12 de desembre
de 2018, sobre el mal estat de les
instal·lacions esportives i la man-
ca del preceptiu Pla de Riscos
Psicosocials”, va explicar CCOO
a través d’un comunicat.

La segona denúncia, en can-
vi, té a veure amb el mal estat
dels equipaments municipals i
“les pèssimes condicions dels

centres de treball”, una situació
que consideren que s’ha agreu-
jat en els darrers mesos. El Viver,
la Sopera, l’edifici del Banc Cen-
tral, les dependències de la Guàr-
dia Urbana i les biblioteques
municipals són alguns dels edi-
ficis inclosos en la denúncia.

A més, CCOO ha denunciat
també “l’incompliment sistemà-
tic per part del consistori de les se-
ves obligacions a l’hora de pro-
porcionar a la representació sin-
dical la informació que la legisla-
ció preveu” en diversos aspectes.

MESURES IMMEDIATES
El sindicat ha explicat que les si-
tuacions denunciades “no són
noves” i es remunten fins i tot a
mandats anteriors. CCOO dema-
na mesures immediates per co-
rregir aquests problemes.

EDUCACIÓ4El nou curs escolar
es va inaugurar oficialment fa
una setmana, però la Federació
de Mares i Pares d’Alumnes
(FAMPAS) de la ciutat i alguns
partits de l’oposició assenyalen
que l’Ajuntament no ha complert
amb part dels compromisos que
va assumir abans de l’estiu.

El Ple va aprovar per unani-
mitat el 30 de juliol la moció
“L’educació no fa vacances”, en la
qual es comprometien a convocar
una Junta de Portaveus especial
abans de l’agost per “informar
amb detall de com estan tots els
temes pendents i especialment els
temes esmentats: quina és la pro-
posta per resoldre el petit man-
teniment, quina és la planificació
d’obres d’aquest estiu, quines les
propostes per resoldre el tema del
menjador a l’escola Llibertat i
l’escolarització a la Zona 6”.

Aquesta Junta de Portaveus,
però, encara no s’ha celebrat,
com ha denunciat Guanyem Ba-
dalona. Fonts municipals expli-
quen a Línia Nordque s’està tre-
ballant en un pla de manteni-
ment per a les escoles, però que
aquest encara no està enllestit, i
que les construccions “avancen
tal com s’havia acordat en una
reunió que es va fer amb el de-
partament a finals de juliol”.

Mentrestant, l’escola Lliber-
tat encara no té menjador. Des
del govern municipal assegu-
ren que s’està treballant amb la
Generalitat, que és qui té el pres-
supost. De la mateixa manera,
fonts municipals recorden que la
situació de les famílies que s’han
quedat sense places públiques a
la Zona 6 depèn només de la Ge-
neralitat, que és “qui ha parlat di-
rectament amb les famílies”.

La moció de finals de juliol
també preveia la convocatòria
d’una “sessió urgent” del Consell
Escolar Municipal (CEM), però
des de FAMPAS alerten que en-
cara no tenen data. Fonts muni-
cipals avisen que la convocatòria
es farà quan tinguin “tots els re-
presentants de tots els grups mu-

nicipals” i que la idea és fer-ho les
pròximes setmanes. La Junta de
Portaveus, per altra banda, es
convocarà “en els pròxims dies”,
segons el govern local.

MALESTAR A LES FAMÍLIES
“Estem igual que al juliol, pel que
fa a informació i novetats”, apun-
ten des de FAMPAS a Línia Nord.
L’entitat ha mostrat el seu males-
tar perquè considera que encara
no ha rebut cap informació sobre
com se solucionarà el problema de
manteniment dels centres edu-
catius ni sobre en quin estat es tro-
ben les construccions d’escoles
pendents. Critiquen que no han re-
but cap retorn per part del govern
municipal i insisteixen en la ne-
cessitat d’una millor planificació.

El curs es va inaugurar dijous passat. Foto: Twitter (@FampasBadalona)

Una concentració contra el mal estat dels edificis municipals. Foto: Arxiu

Arrenca un nou curs escolar
amb compromisos incomplerts
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HABITATGE4Després de més de
cent dies acampant, la Montserrat
i la Rubina finalment han acon-
seguit una llar on viure. Fins di-
lluns, les dues formaven part de
la concentració de persones sen-
sesostre que des del 29 de maig re-
clama un habitatge assequible
per a les seves famílies davant de
l’Oficina Local d’Habitatge de
Badalona. Elles van ser-hi des del
primer dia de l’acampada. 

Després de moltes lluites i
reunions amb les administra-
cions, finalment ha sigut una en-
titat del tercer sector, Càritas, que
els ha aconseguit una solució a la
seva manca de sostre. Gràcies a la
mediació de la Plataforma d’A-
fectats per la Crisi (PAC), tant la
Montserrat com la Rubina han
aconseguit un lloguer temporal
per a elles i les seves famílies.

El portaveu de la PAC, Luis
Ros, explica, però, que aquesta és
només una alternativa temporal,
la qual està subjecta a “inconve-
nients”. Els pisos on viuran són de
lloguer de mercat lliure, això vol
dir que Càritas en pagarà una part,
però que la resta l’hauran d’assu-
mir les beneficiades.

En el cas de la Montserrat,
per exemple, ella rebrà 250 eu-
ros per part de l’entitat, mentre
que haurà de posar 500 euros de

la seva butxaca per pagar el llo-
guer. Una xifra que representa el
50% dels seus ingressos. 

A més, la Montserrat és l’ú-
nica de les dues que té un lloguer
garantit durant un any. La Rubi-
na, en canvi, haurà de moure’s
per diversos pisos compartits
(sempre pagant-ne una part) fins
que la taula d’emergència   mu-
nicipal aconsegueixi una solució
definitiva per a ella i la seva filla.

Ros assenyala que el que vo-
len des de la PAC és que els res-
ponsables en matèria d’habitat-
ge donin alternatives a la gent que
dorm al carrer. “I en aquest cas
qui té la competència és l’Ajun-
tament de Badalona”, apunta.

A l’acampada, que fa 106 dies
que està instal·lada, ja només hi
queda un matrimoni de pensio-
nistes. Però el portaveu de la
PAC avisa que aquesta sempre
està oberta a noves incorpora-
cions de famílies que no trobin al-
ternatives d’habitatge.

La situació de l’acampada,
però, és molt insegura per a les fa-
mílies. Per exemple, durant l’estiu
la Rubina va patir una agressió
amb arma blanca per part d’una
persona que li va robar 400 euros.
Segons Ros, l’Ajuntament “té no-
tificació de tot el que passa cada
dia a l’acampada”, però fins ara
“els únics que han respost han es-
tat les entitats del tercer sector”.

La Montserrat i la Rubina a finals d’agost. Foto: Twitter (@StRocSomBdn)

Solució temporal per a dues 
de les famílies de l’acampada

Cultura per commemorar 
el Dia Mundial de l’Alzheimer
SALUT4L’Associació de Fami-
liars de Malalts d’Alzheimer de
Badalona (AFABSS) comme-
morarà amb cultura el Dia Mun-
dial de l’Alzheimer, el pròxim 19
de setembre al teatre del Círcol
Catòlic de Badalona.

Les activitats arrencaran a la
tarda amb la projecció del curt-
metratge Donde no puedas lle-
gar, dirigit per Marc Nadal i pro-
tagonitzat per Assumpta Serna

i Aida Oset. El film reflecteix la
realitat actual que pateixen els
afectats per aquesta malaltia. 

Després tindrà lloc el recital
poètic musical Remiehzla, po-
esia per donar la volta a l’Alz-
heimer, a càrrec del rapsode
Marçal Font i Espí, que estarà
acompanyat pel saxofonista
Ferran Besalduch. Les activitats
seguiran el 21 de setembre a la
plaça de la Vila.

L’Aula de Salut abordarà el
maltractament a la gent gran
SALUT4La realitat silenciada
del maltractament a la gent gran
serà el tema central de la sessió de
setembre de l’Aula de Salut de
l’Hospital Municipal de Badalo-
na. La xerrada tindrà lloc el 25 de
setembre a la sala d’actes de
l’Hospital Municipal i anirà a
càrrec de la cap de la Unitat de
Treball Social de Badalona Ser-
veis Assistencials (BSA), Maria
Miguélez.

A la sessió es discutirà com la
gent gran, de vegades, pot arribar
a ser un col·lectiu vulnerable.
Durant la xerrada es donaran re-
cursos per informar i evitar al mà-
xim possible aquesta realitat si-
lenciada, especialment dins de

l’àmbit domiciliari. Els eixos de la
xerrada seran els tipus de mal-
tractament que existeixen, com
identificar-los i quines són les es-
tratègies per abordar-los.

Les persones que desitgin as-
sistir a l’acte, que forma part del
cicle de conferències Aula de sa-
lut: aprenem de la mà de l’espe-
cialista, s’hi han d’inscriure prè-
viament. Les xerrades de l’Aula de
salut estan obertes a tothom que
hi estigui interessat, encara que
el nombre d’assistents està limi-
tat a l’aforament de la sala.

La inscripció es pot fer mit-
jançant el telèfon, l’adreça elec-
trònica o a través del formulari en
línia a la pàgina web de BSA.
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Santa Coloma

POLÍTICA4L’Ajuntament de
Santa Coloma planta cara a En-
desa juntament amb la resta de
municipis de la demarcació de
Barcelona. L’alcaldessa Núria
Parlon va participar dimecres en
una trobada amb alcaldes de
diversos municipis que han re-
but amenaces de talls de sub-
ministrament per part de l’em-
presa elèctrica.

Es tracta d’una advertència
que han rebut prop de 400 con-
sistoris catalans i que ha generat
rebuig i respostes contundents. A
la carta enviada per Endesa, l’em-
presa demana als ajuntaments
que es facin càrrec de la meitat del
deute que tenen les famílies vul-
nerables. 

La presidenta de la Diputació,
Núria Marín, va demanar als al-
caldes i alcaldesses de la demar-
cació que no paguessin “absolu-
tament res a Endesa” i els va ins-
tar a “treballar conjuntament”.
Fa una setmana, el Govern, les

quatre diputacions i les entitats
municipalistes van enviar una
carta a l’empresa recordant que,
segons la Llei catalana 24/2015, les
companyies elèctriques no po-
den tallar la llum a les persones en
situació de pobresa energètica.

Des de l’Ajuntament de San-
ta Coloma demanen la formalit-

zació de convenis entre admi-
nistracions i empreses per tal de
fixar criteris de forma clara. A
més, les administracions locals
han reclamat a la Generalitat
que assumeixi el pagament de les
factures, ja que és l’administració
competent en matèria de ser-
veis socials a Catalunya.

Núria Parlon va participar en la reunió a la Diputació. Foto: Diputació

Imatge de la darrera edició de la Marxa de Torxes. Foto: Twitter (@ANC_Gramenet)

Front comú municipal contra
les“amenaces” d’Endesa

» L’empresa reclama al consistori que pagui el deute de les famílies 
» La Diputació i 150 municipis s’uneixen per evitar els talls de llum

Detenen un sicari d’una
banda colombiana a la ciutat
SUCCESSOS4La Policia Nacio-
nal i la Policia Local de Santa Co-
loma de Gramenet han detingut
aquest dimarts un sicari d’una
organització criminal colom-
biana, buscat per matar la seva
parella. L’home és membre de
l’organització Los Pupis i tenia
una Ordre Internacional de De-
tenció, la qual va ser interposa-
da per les autoritats colombianes
per haver matat un estudiant de
medicina amb dos trets al pit.

Segons han relatat fonts poli-
cials, la recerca va començar quan

les autoritats colombianes van
posar al coneixement de la Policia
Nacional que el fugitiu es podria
trobar a Espanya després de fugir
de la justícia del seu país.

L’organització de narcotrafi-
cants a la qual pertany el detin-
gut és coneguda per tenir el
control del tràfic de drogues a la
ciutat de Palmira-Valle. El mo-
tiu de l’homicidi, segons els in-
dicis de la policia, va ser la rela-
ció sentimental entre la parella
de l’autor dels fets (també inte-
grant de Los Pupis) i la víctima.

DIADA4La pluja i la situació po-
lítica han convertit la celebració
d’enguany de la Diada de Cata-
lunya a Santa Coloma en una
commemoració plena d’entre-
bancs. La marxa de Torxes, que
s’havia de celebrar dimarts a la
tarda, es va haver de suspendre
per la situació climatològica.

Des de l’ANC Gramenet, l’en-
titat que organitzava l’acte, van in-
formar a través de les xarxes que
els diners recaptats anirien ínte-
gres a la caixa de solidaritat a fa-

vor de la llibertat dels presos po-
lítics catalans que estan empre-
sonats i pel retorn dels que s’han
vist obligats a marxar fora del país.

El recorregut de la marxa
havia de passar per la Rambla de
Sant Sebastià i la Rambla de
Fondo, fins al monument a Ce-
lestí Boada i la plaça de la Vila, on
s’havien de fer els parlaments.

CIUTADANS NO HI PARTICIPA
El grup municipal de Ciutadans
(Cs) va informar, a través d’un

comunicat, que no participaria
en els actes institucionals mu-
nicipals de la Diada. 

El portaveu de Cs, Dimas
Gragera, va argumentar l’ab-
sència de la seva formació per-
què “els partits separatistes s’han
apropiat d’aquesta festa, orga-
nitzant actes que exclouen més
de la meitat de la societat”.

Gragera va subratllar també
que s’ha d’apostar per “una festa
que representi tots els catalans i no
estigui instrumentalitzada”.

Fotograma del vídeo de la captura del sicari. Foto: Policia Nacional

Diada amb entrebancs

Cultura |Ars Trio inaugura la temporada del Can Roig i Torres
L’Ars Trio va ser l’encarregat d’inaugurar diumenge passat la temporada musical de l’Audi-
tori Can Roig i Torres amb el seu concert sobre les Variacions de Goldberg. Aquesta tempo-
rada passaran per l’auditori artistes com Joan Baixas i The Rusties Blues Band, entre altres.
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MIGRACIÓ4La possible cons-
trucció d’un centre de primera
acollida per a menors estran-
gers no acompanyats (MENA) al
barri del Besòs de Barcelona ha
generat enrenou a poblacions
veïnes, com Sant Adrià de Besòs.
Aquest dilluns, una trentena de
veïns van protestar davant la seu
del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, els quals fi-
nalment es van reunir amb el
conseller Chakir el Homrani.

Com ha informat l’ACN, els
veïns s’oposen a la instal·lació
d’aquest centre temporal per a
menors en un solar a l’avinguda
Eduard Maristany (al costat de
la Torre Telefónica) perquè con-
sideren que a la zona hi ha molts
“problemes d’inseguretat” i que
“hi ha equipaments més neces-
saris a la zona, com residències
d’ancians o guarderies”.

Altres mitjans com Crónica
Globalhan arribat, fins i tot, a as-
segurar que l’alcalde de Sant

Adrià, Joan Callau, hauria enviat
una carta a la Generalitat de-
manant que es repensés la ubi-
cació d’aquest centre. Al tanca-
ment d’aquesta peça, l’Ajunta-
ment encara no havia confirmat
la veracitat d’aquesta informació.

Des del Departament de Tre-
ball, però, han assenyalat a Línia
Nord que la ubicació d’aquest
equipament per als MENA en-
cara no està tancada. Fonts del
departament han apuntat que fa

una setmana hi va haver una
reunió de coordinació entre l’A-
juntament de Barcelona i la Ge-
neralitat, però que encara s’està
treballant per definir l’espai.

Tot i això, des del departament
remarquen que no es tracta d’un
recurs residencial, sinó d’un equi-
pament on els joves només hi es-
taran unes hores fins que la Di-
recció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA) els
trobi un allotjament definitiu.

Veïns protesten contra la instal·lació del centre. Foto: Jordi Bataller / ACN

Enrenou veïnal per un possible
centre per a menors al Besòs

» Una trentena de veïns protesten contra el futur equipament
» La Generalitat assegura que la ubicació encara no està definida

FESTA MAJOR4Els darrers dies
de la Festa Major de Sant Adrià
han estat marcats per la forta
presència de la pluja, que ha obli-
gat a modificar alguns dels actes
principals de la celebració. 

Una de les activitats més es-
perades, el Castell de Focs, va ha-
ver de canviar la seva data, de di-
lluns a dimecres, a causa de l’ai-
guat. De la mateixa manera,
l’acte d’inauguració de la placa
commemorativa del Camí ral
es va suspendre. També es va ha-

ver de cancel·lar la ruta cultural
que tenia l’objectiu d’explicar
la història de la ciutat a través
d’escenes teatralitzades. 

Tot i això, altres plats forts de
la festa sí que es van poder fer i
van tenir un èxit rotund, com la
Gala Sport Adrià  390 i el concert
de Manel Fuentes en homenat-
ge al cantant nord-americà Bru-
ce Springsteen. 

Deixant de banda aquests
episodis concrets de pluja, però,
bona part de les activitats es

van poder celebrar amb total
normalitat. L’inici de la festa el
va marcar el pregó dels Intrèpids
Seitons, el qual va tenir lloc di-
vendres a la tarda.

També va tenir molt bona
acollida la visita guiada al Bosc
Encantat de les columnes del
pont de l’autopista i l’actuació del
ballarí Saïd Ramos, guanyador
de la primera edició del progra-
ma Prodigios de RTVE. Per altra
banda, els Gegants van celebrar
el seu 30è aniversari dissabte.

FestaMajor passada per aigua

Airenet publicarà la seva part
de l’auditoria sobre Tersa

MEDI AMBIENT4La coordina-
dora veïnal Airenet està farta d’es-
perar que l’Ajuntament de Bar-
celona publiqui l’auditoria de la in-
cineradora de Sant Adrià de Be-
sòs, Tersa. L’entitat ha explicat a
Línia Nord que en els pròxims
dies faran públiques les parts de
l’informe a les quals han tingut ac-
cés, encara que el consistori bar-
celoní no hagi donat a conèixer el
conjunt del document.

Des d’Airenet assenyalen que
fa més de cinc mesos que es va
acabar l’auditoria, la qual va comp-

tar amb la participació de cinc au-
ditors del Col·legi d’Enginyers In-
dustrials (contractats per l’Ajun-
tament) i dos experts aportats
per la coordinadora veïnal.

La idea era publicar un infor-
me conjunt a partir de les con-
clusions de les dues parts, però
com que l’entitat encara no ha re-
but una resposta per part del
consistori ha decidit fer públi-
ques les conclusions dels seus
auditors en els pròxims dies. Se-
gons Airenet, és una manera de
pressionar l’Ajuntament.

Fa cinc mesos que Airenet espera l’auditoria de Tersa. Foto: Arxiu

Política | ERC inaugura el Centre Republicà Adrianenc
La formació local d’ERC va obrir les portes del Centre Republicà Adrianenc el
passat diumenge. A la inauguració hi van assistir prop d’un centenar de perso-
nes i l’acte va comptar amb la participació de l’exdiputat republicà Joan Tardà.
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Montgat | Tiana

TIANA4Els pressupostos per
al 2019 aconsegueixen el seu
primer vistiplau. El Ple de Tia-
na els ha aprovat inicialment
aquest dilluns, amb els vots fa-
vorables de l’equip de govern,
ERC i Junts per Catalunya
(JxCat), i amb l’abstenció de
Junts per Tiana (Junts) i el PSC.

Com ha informat La Local, el
pressupost té un equilibri entre
despeses i ingressos de
9.670.000 d’euros. Aquests
comptes s’exposaran al públic
per un període de 15 dies, abans
de la seva aprovació definitiva. 

També s’ha donat llum verda
al pressupost d’inversions. Aquest
ha comptat amb el vot positiu de
tots els grups municipals, ex-
cepte Junts, que s’ha abstingut.
La instal·lació de la nova gespa
del camp de futbol (240.000 eu-
ros), la millora i adequació de l’ac-
cessibilitat de diversos encreua-
ments del poble (70.000 euros)
i la segona fase d’aïllament dels
tancaments de l’Escola Tiziana
(60.000 euros) són les principals
inversions que contempla.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
El Ple va aprovar per unanimitat
també la moció presentada pel
PSC per declarar l’emergència cli-
màtica a Tiana. Entre les mesu-
res que contempla la moció s’in-
clou la de dissenyar un full de ruta
vinculant referent a les polítiques
d’expansió urbana, comercials i
de mobilitat perquè vagin en la lí-

nia de la lluita contra el canvi cli-
màtic, així com incentivar les
energies renovables.

També va tirar endavant la
moció conjunta de Junts i els so-
cialistes per solucionar i prevenir
la plaga de paneroles al barri de la
Ciutadella. La moció també de-
mana que s’augmentin les inter-
vencions per al control de rates.

El pressupost es va aprovar amb l’abstenció del PSC i Junts. Foto: Ajuntament

Tiana aprova inicialment 
els nous pressupostos

Montgat i Tiana, afectats
per les fortes pluges

TEMPORAL4Les fortes pluges
dels darrers dies han afectat es-
pecialment Montgat i Tiana. La
tempesta del cap de setmana, so-
bretot a la nit de dissabte i diu-
menge, va afectar diversos ca-
rrers dels dos municipis i fins i tot
va obligar a tallar els accessos
d’ambdues localitats per la pre-
sència de sorra i pedres a les vies.

A Tiana va provocar desper-
fectes també a l’enllumenat. Un
arbre va caure al carrer Cruspi-
nera a causa del vent i es va en-
dur el cablejat de la llum. Això va
comportar també que caigués un

pal de llum i es tallés la carrete-
ra BV5008. Van haver d’inter-
venir-hi els bombers, els serveis
tècnics municipals i la Policia Lo-
cal per solucionar la situació.

A Montgat, en canvi, la pluja
va suposar canvis importants en
les activitats culturals programa-
des per a aquesta setmana. Els ac-
tes de Montgat 1705, programats
per a dimarts, es van haver de tras-
lladar a demà a causa de la pluja.
A més, el festival Enrroka’t, que es
va celebrar dimarts, va haver de
canviar la seva ubicació, de la
platja a la Sala Pau Casals.

El temporal va provocar la caiguda d’un arbre a Tiana. Foto: Twitter (@JuntsTiana)

Montgat |Reunió informativa sobre les obres de les Costes
L’Ajuntament de Montgat ha convocat avui una reunió al local de petanca de les

Costes per informar el veïnat sobre l’estat de les obres, el calendari d’arranjaments
previst i la posada en funcionament dels serveis associats a les obres del barri.
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Esports

El Reto Iberdrola, la segona mà-
xima categoria del futbol estatal,
arriba aquest diumenge al Mu-
nicipal de Badalona. El Seagull
debutarà a casa en la segona jor-
nada de la lliga domèstica demà
passat a la una del migdia contra
el Friol de Lugo, un equip que va
guanyar en la seva estrena a casa
contra l’Alavés (2-1).

Les d’Ana Junyent voldran
sumar els primers punts de la
temporada en un estadi que pre-
sentarà un bon aspecte per con-
vertir-se en la dotzena jugadora.
En aquest sentit, el club ha posat
a disposició del públic general un
abonament per a tots els partits
que les gavines juguin a Badalo-
na per 30 euros.

El conjunt badaloní, doncs,
lluitarà per aconseguir un bon re-

sultat després de tornar amb les
mans buides en la seva visita al
camp de l’Oviedo Moderno de
dissabte passat (2-1). Les gavines
van veure com el conjunt local co-
mençava dominant i trencava el
0-0 abans del minut 25. El gol,
però, va revolucionar el Seagull,
que va començar a acostar-se a
l’àrea de l’equip blau. La recom-
pensa a la insistència arribaria al

vuitè minut de la represa, amb un
gol de Nuria Garrote. L’alegria ba-
dalonina, però, seria efímera, ja
que l’Oviedo aconseguiria el gol
definitiu set minuts més tard.

Malgrat la derrota, però, Ju-
nyent va lloar el seu equip, en el
qual va debutar la portera del ju-
venil Yaiza Mercader, de només
15 anys, per l’expulsió de la titu-
lar Aida Rodríguez. 

Un moment del primer partit de les gavines a Astúries. Foto: RO

El Seagull debuta a casa
rebent el Friol de Lugo

» El Municipal de Badalona dona la benvinguda al Reto Iberdrola
» Les gavines van perdre per la mínima a Oviedo dissabte passat

L’Adrianenc supera la Salle 
en el segon test del mes

Segon partit, sego-
na victòria. El sè-
nior masculí de
l’Handbol Adria-

nenc de Lorenzo Rueda continua
avançant en la seva posada a
punt per al curs 2019-20 i dis-
sabte passat va superar un vell
conegut, l’Handbol la Salle Bo-
nanova (que va perdre la cate-
goria de Primera Estatal el curs
passat), en un partit que es va
disputar dissabte passat al Pa-
velló de la Verneda (34-26).

A banda de per seguir acu-

mulant minuts, Rueda va apro-
fitar l’enfrontament contra els
barcelonins per donar minuts a
alguns jugadors del filial.

EL CLUB, AMB LA FESTA
L’equip seguirà preparant l’inici
del curs (dissabte de la setmana
que ve a la Verneda contra el CH
Palautordera) però la setmana
passada va alternar els entrena-
ments amb la celebració de la
Festa Major de la ciutat. Com és
habitual, l’entitat va instal·lar un
‘xiringuito’ a la plaça de la Vila.

Futbol americà | Èxit del Dracs Camp amb la presència de Chris Draft
La celebració del Dracs Camp, la jornada de portes obertes del club de futbol americà badaloní, va

ser un èxit rotund. L’activitat, celebrada al camp de Montigalà, va tenir com a convidats de luxe
l’exjugador de l’NFL Chris Draft i el també estat-unidenc Aaron Ellis, quarterback universitari.

Pau Arriaga
BADALONA

“Tot ha anat sobre
rodes tant en el pla
físic, sense haver
de lamentar le-

sions, i en el tàctic, en l’adaptació
al model de joc”. Aquesta és la va-
loració que Óscar Redondo ha fet
de la pretemporada de l’Indus-
trias Santa Coloma en declara-
cions als mitjans del club.  “Som
conscients que encara ens queda
molt treball per fer, però és un
bon inici”, afegeix.

I és que el temps per fer pro-

ves ja s’ha acabat. Els colomencs
debutaran en la lliga 2019-20
demà passat visitant la pista del
Burela, un conjunt que en les dar-
reres temporades s’ha convertit
en un ascensor pujant i baixant
entre Primera i Segona.

Redondo va abordar temes
com la parcel·la ofensiva, en la
qual aquest estiu hi ha hagut
baixes destacades com les de Pol
Pacheco o Ximbinha. En aquest
sentit, el tècnic va dir que tota la
plantilla haurà de fer un pas en-

davant en aquest àmbit. Redon-
do també va explicar que, malgrat
que torna a haver-hi força cares
noves en la primera plantilla,
“en poc temps podrem veure la
millor versió de cadascun d’ells”.

COPA CATALUNYA
El darrer repte de l’Industrias
abans de l’inici de la lliga, però, va
ser la final de la Copa Catalunya,
disputada a Sabadell entre di-
marts i ahir, la Diada, quan ja
s’havia tancat aquest Línia Nord.

Satisfets per la pretemporada

Les sensacions de la preparació segueixen sent bones. Foto: Antoni Zorita
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Un CF Badalona ple
de dubtes visitarà
aquest diumenge el
Municipal de Cor-
nellà. I és que des-

prés de tres jornades, el que en-
trena Juanma Pons és l’únic
equip del grup 3 de Segona B que
encara no ha marcat ni ha pun-
tuat en aquesta temporada.

Els escapulats es veuran les
cares contra un altre dels conjunts
que encara no ha aconseguit su-
mar de tres en tres d’ençà que s’ha
posat en marxa la lliga, però que
encadena dos empats consecuti-
us (1-1 a casa contra l’Olot i 2-2 en
la darrera jornada, a Sant Adrià
contra l’Espanyol B).

L’equip ha preparat l’enfron-
tament del Baix Llobregat ja sen-
se Isaac Nana, que dissabte pas-
sat va anunciar amb un fil de piu-
lades a Twitter que deixa l’entitat
per fitxar, precisament, pel prò-
xim rival del Badalona. Al marge
d’aquesta absència, Pons tindrà

tota la plantilla a la seva disposi-
ció per a aquest partit.

A ZERO
Aconseguir un bon resultat a
Cornellà, doncs, és clau per co-
mençar a deixar enrere els dub-
tes i les males sensacions d’aquest
tram inicial de la temporada. El
Bada va tornar-se a quedar a
zero diumenge passat al Munici-

pal contra l’Ebro (0-1), en un
partit que es va decidir a favor del
conjunt aragonès al minut 80,
quan Jesús Rubio va transformar
un penal comès per Pelón.

A la sala de premsa, Pons va
lamentar que “quan entres en una
dinàmica negativa tot et va ma-
lament” i va dir que la millor te-
ràpia per a les petites depressions
com aquesta és una victòria.

Un CF Badalona amb 
urgències visita Cornellà

Joan Nogueras i Sergi Mesa
arriben al CTT Badalona

El CTT Badalona de
la temporada 2019-
20 tindrà canvis... si
més no a les ban-

quetes. Dilluns passat el club
anunciava les incorporacions de
Joan Nogueras i Sergi Mesa per
a l’staff de l’entitat. 

Nogueras arriba a Badalona
després que a finals del mes pas-
sat hagués d’abandonar el Tennis
Taula Falcons de Sabadell, i co-
brirà la baixa d’Àlex Bocanegra,
que marxa cap a aquest equip de
la capital del Vallès Occidental, i
de Toni Martínez, que de mo-
ment no seguirà entrenant. 

La intenció que té el CTTB és
que el tècnic baixllobregatí assu-
meixi els grups de perfecciona-

ment, tant de joves com d’a-
dults, i que també col·labori amb
els diferents grups d’Iniciació i de
Tecnificació de joves.

Mesa, per la seva banda, farà
el pas a l’staff tècnic blau i dirigirà
els grups d’Iniciació de Joves i
d’Adults que entrenen al Polies-
portiu de Casagemes.

INSCRIPCIONS OBERTES
Per altra banda, a partir d’avui el
club admet inscripcions per a
jugadors, de qualsevol edat i
ambdós sexes, perquè desco-
breixin el tennis taula.

Es pot demanar més infor-
mació a la plaça de Casagemes, a
la Badalonense o als perfils de
xarxes socials del club. 

Derrota ajustada de la 
Penya en el primer derbi
Va ser un partit de pre-
temporada (de la Lliga
Catalana ACB, per ser
més exactes), però el Jo-

ventut de Carles Duran va exhi-
bir una molt bona versió en el pri-
mer enfrontament del curs con-
tra el Barça. Els verd-i-negres van
perdre per un ajustat 85-87 a l’O-
límpic dilluns passat i no van po-
der accedir a la final de la primera
competició de la temporada.

La millor notícia del matx, de
llarg, va ser la reaparició de Si-
mon Birgander, fora de la dinà-
mica competitiva des del passat
mes de març. L’afició verd-i-ne-
gra també va poder veure, per pri-
mer cop en viu, els que han de ser

els líders de la Penya en aquest
curs 2019-20: Nikos Zisis o el jove
Klemen Prepelic (que va ser el
millor jugador del CJB), a més del
turc Kerem Kanter. 

Els millors moments dels ho-
mes de Duran van arribar en el
tercer període, després d’un pri-
mer parcial igualat i d’arribar al
descans perdent per quatre. Xabi
López-Arostegui, Luke Haran-
gody i Neno Dimitrijevic van as-
sumir els galons perquè l’equip
afrontés els últims 10 minuts
amb una renda de +5 (76-71). El
rendiment ofensiu de la Penya,
però, no es va mantenir a l’hora
de la veritat i els d’Svetislav Pesic
es van classificar per a la final.

» El partit contra el conjunt verd tancarà la quarta jornada
» L’equip de Juanma Pons ni ha marcat ni ha puntuat a la lliga

Les Tucans ja coneixen 
el calendari d’aquest curs

La temporada 2019-
20 ja està definida
per al primer equip
femení de l’Hoquei

Línia Tucans. Les subcampiones
de la Liga Elite es posaran en
marxa en la màxima categoria de
l’hoquei línia estatal el primer cap
de setmana del mes que ve con-
tra l’Espanya HC balear.

El primer desplaçament del
curs serà dues setmanes més
tard a Vila-real, mentre que l’e-
quip tancarà la fase regular de la
competició el darrer cap de set-
mana del mes de març de l’any

que ve, també a la Pau, contra el
Rubí Cent Patins, mentre que el
primer enfrontament contra el
Tres Cantos (la reedició de la fi-
nal de l’any passat) serà a casa en
el darrer cap de setmana del mes
que ve. Els quatre millors classi-
ficats de la fase regular es classi-
ficaran per al play-off, en el qual
es decidiran les campiones.

La màxima categoria tor-
narà a tenir els mateixos vuit
equips després que l’Aranda de
Duero guanyés el play-off con-
tra les campiones de la Liga Oro,
el CP los Lostregos.

El Bada no va poder puntuar contra l’Ebro. Foto: Eloy Molina
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Una parella: La Mara Lincoln i el Xavi
Vera; l’aventurera incansable i l’arqui-
tecte d’èxit. Junts celebren l’arribada
d’un nou any i són feliços. O això sem-
bla. Paraules que tu entendràs és una
novel·la que combina la tendresa i la
ironia per explorar les relacions de pa-
rella, els secrets de cadascú i l’ús que
fem de la veritat.

Llibres

Paraules que tu entendràs
Xavier Bosch

Els camins de dues monges peculiars i
dues adolescents rebels es creuen en
un campament cristià que canviarà la
vida de totes quatre. És l’argument de
La llamada, el musical de Javier Calvo i
Javier Ambrossi convertit en pel·lícula
el 2017, que aterra a Barcelona durant
tres úniques setmanes.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

La llamada
Javier Calvo i Javier Ambrossi

El cantautor Feliu Ventura ha ofert un
primer tastet del seu pròxim disc, Con-
vocatòria (Propaganda pel fet!, 2019)
amb la publicació d’una cançó homò-
nima, acompanyada d’un videoclip.
L’àlbum veurà la llum l’11 d’octubre i
inclourà un llibret amb textos d’amics
de l’artista de Xàtiva, que serviran per
vestir cadascun dels temes.

Música

Quan ja fa dos anys de l’exitosa (segona)
adaptació de la novel·la d’Stephen King,
el pallasso Pennywise torna a la ciutat de
Derry i a la pantalla gran amb It: Capítu-
lo 2. Després de 27 anys, els protagonis-
tes, ja adults, hauran de retrobar-se per
fer front a la reaparició dels globus ver-
mells que indiquen que l’objecte dels
seus malsons és a prop.

Pelis i sèries

It: Capítulo 2
Andrés Muschietti

Convocatòria
Feliu Ventura

Festes de La Mercè
Barcelona viurà, del 20 al 24 de setembre, la seva festa grossa:
la Mercè. Durant cinc dies, la capital catalana serà més capital
que mai, amb una seixantena d’escenaris repartits arreu de la
ciutat, que acolliran 100 concerts i 147 espectacles d’arts d’es-

cèniques. El pregó, que anirà a càrrec de Manuela Carmena,
marcarà l’inici d’una celebració amb moltes cares. L’oferta

musical, un dels atractius principals, es dividirà en tres pro-
postes: BAM, Mercè Música i BAM Cultura Viva. També hi ju-

garà un paper important la tradició, amb la clàssica diada cas-
tellera Història de la Mercè. I no hi faltarà el Piromusical.

Que Billie Eilish és un fenomen de masses és un fet
innegable. Els milions de seguidors, de likes i, sobre-

tot, de reproduccions que ha aconseguit amb no-
més17 anys ho confirmen. De moment, la california-
na només ha publicat un àlbum (When We All Fall As-

leep, Where Do We Go?), però ja s’ha convertit en la
icona de la seva generació: la generació Z. Després
de guanyar el premi MTV Video Music Award a mi-

llor artista revelació, la cantant va aterrar a Barcelo-
na per oferir tot un espectacle al Palau Sant Jordi.

Malgrat tenir un esquinç a cada turmell, es va man-
tenir al 100% d’energia durant tot el show i va fer

embogir el públic amb cada cançó, gest i moviment.
El concert va anar in crescendo i va acabar ben

amunt, amb els 17.000 espectadors del Sant Jordi
saltant al ritme de Bad Guy, el seu tema més cone-

gut i que prèviament havia donat el tret de sortida a
una nit que, per a molts, serà difícil d’oblidar.

B I L L I E  E I L I S HQUI ÉS?
Ser la cantant del moment

És la millor artista revelació segons MTV

Famosos

Fer un concert al Palau Sant Jordi
L’artista ho va donar tot, malgrat tenir dos esquinços

Els fans, als seus peus
Els seguidors que la van veure la consideren “una deessa”

QUÈ HA FET?

La fitxa

| The Ninja Saviors
Amb The Ninja Saviors: Return of the Warriors els més nostàlgics gaudiran d’un viatge a la dècada

dels 80, quan els videojocs arcade estaven a l’ordre del dia, a través de Nintendo Switch i PS4.Viu en línia
No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIMARTS 17 DE SETEMBRE
19:00 La pròxima sessió del Clàssics de la Na-

rrativa i del Cinema tindrà com a títol selec-
cionat Doctor Zhivago, amb les seves dues ver-
sions. / Espai Betúlia.

DEMÀ 13 DE SETEMBRE
19:00 Foto-Friends és el nom de l’exposició que

s’inaugurarà demà. La mostra és un home-
natge a la fotògrafa Neus Fontova, i demà hi
haurà una xerrada de Xavier Estany. / Bi-
blioteca Can Peixauet.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Open Art obre la 3a edició del con-

curs Fusión Gramenet, que admetrà propostes
fins al dia 30 d’aquest mes. En col·laboració
amb l’Obra Social La Caixa. Les obres s’han
d’enviar a aquesta entitat.

14 I 15 DE SETEMBRE
Tot el dia Aquest cap de setmana se celebra-

rà l’Akihabara, un project interassociatiu
que vol aconseguir la creació del primer
multisalón gratuït de lleure alternatiu i cul-
tura oriental. / El Polidor.

DIMECRES 18 DE SETEMBRE
Tarda El Polidor ja ha recuperat les seves habi-

tuals activitats i, de cara al dimecres de la set-
mana que ve, proposarà una jornada de bi-
llar per a tothom. / Centre de producció cul-
tural i juvenil Polidor.

DEMÀ 13 DE SETEMBRE
Tarda La vila tornarà a viatjar al passat per tor-

nar a gaudir amb el desembarcament aliat
del 1705. De forma paral·lela se celebraran
concerts i es faran activitats esportives. / Plat-
ja de les Barques.

DISSABTE 14 DE SETEMBRE
17:30 Demà passat se celebrarà una nova jor-

nada de formació del concurs de música Ma-
resmusic, sobre producció tècnica i musical.
/ Espai Jove.

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
12:15 Partit de futbol de la segona jornada del

grup 4 de Tercera Catalana entre el Salut Pere
Gol i el CCE Tiana. / Camp de futbol munici-
pal Pere Gol.

Amb una vegada no n’hi ha prou. El
Banc de Sang i Teixits organitza una do-
ble perquè els veïns donin sang. / Pla-
ça de les Mallorquines.

Una jornada maratoniana
de donacions de sang
Dissabte 14 de setembre

Partit de futbol corresponent a la se-
gona jornada del grup 2 de Segona Ca-
talana entre la UD Atlètica Gramenet
i el CE Canyelles. / Camp de futbol Be-
sòs - Trajana.

La Grama debuta a casa
rebent la visita del Canyelles
Diumenge 15 de setembre a les 12:00

L’atzar és breu és una mostra de 64 fo-
tografies (fetes per Toni Moreno) de po-
etes de l’actualitat. Es podrà visitar fins
a finals del pròxim mes d’octubre. / Es-
pai Betúlia.

S’inaugura la mostra ‘L’atzar és 
breu’, del fotògraf Toni Moreno

A partir d’avui

A partir de demà i fins al dilluns que
ve, el barri de Sant Cebrià viurà amb
ganes la seva Festa Major. / Diferents
carrers i places.

Sant Cebrià es prepara per
viure la seva Festa Major

Del 13 al 16 de setembre

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma
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