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@mariadolorsa
Molt greu. Molt. Per compensar el mal
que ha fet, [Álex Pastor] ha de fer -entre
altres coses- un acte de reparació pública.
@oriolllado
És gravíssim. Criminalització i estigmatització
de menors. Descontextualització d'una realitat
complexa. Incompliment de l’acord firmat per
tots els partits (també el PSC!) per no utilitzar
la immigració com a arma electoral.
Assumpció del marc de l'extrema dreta.

@torrents_d
Gràcies a @AlcaldePastor
el PP ja té discurs. Al Remei NO, però al
meu barri SÍ? @AidaLlaurado,
si no atureu els discursos RACISTES,
ells hauran guanyat!

Pastor albioleja
» El tuit de l’alcalde de Badalona celebrant haver evitat un centre de MENAs al Remei encén la polèmica
» Oposició, Generalitat i entitats critiquen el socialista per contribuir al racisme amb les seves paraules
Augusto Magaña
BADALONA
La possible instal·lació d’un centre per a menors estrangers no
acompanyats (MENAs) al barri del
Remei ha provocat la primera
gran polèmica del recentment
ampliat govern del PSC amb Badalona en Comú Podem (BCP).
Un missatge a Twitter de l’alcalde
Álex Pastor, en el qual assegurava que havia “aconseguit que la
Generalitat no instal·li cap centre
de MENAs al barri”, va encendre
una polèmica que ha recordat
episodis viscuts en l’etapa Albiol.
Pastor amb la premsa i el local on s’havia de fer el centre. Fotos: Twitter i Línia Nord

ALBIOL VOL TANCAR
TOTS ELS CENTRES
4L’exalcalde Xavier García
Albiol (PP) també va criticar
Pastor i el va acusar de “no
dubtar d’enganyar els veïns
desesperats”, per assegurar que ell havia evitat que
es fes el centre de menors.
Albiol va convidar Pastor
que“si vol treballar de veritat”, el que hauria de fer és
“iniciar el tancament dels
set centres de MENA que hi
ha a Badalona”,“alguns dels
quals”, afegia, “estan creant molts problemes d’inseguretat als veïns”.

“Fa setmanes que vam
decidir que el Remei no
era una bona ubicació”,
aclareix la DGAIA
Era dijous passat a la nit. Després
del tuit de Pastor, alguns partits,
com Guanyem Badalona en
Comú i ERC, exigien a l’alcalde
que rectifiqués les seves declaracions, mentre els seus companys de govern, els comuns,
qualificaven la piulada de “desafortunada”.
LA GENERALITAT, SORPRESA
Però la polèmica no es va quedar
a Badalona. Mitjans estatals com
La Sexta, entitats com la Unitat
contra el Feixisme i el Racisme

(UCFR) i fins i tot el conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani, van comentar
el missatge publicat per Pastor.
“Estic molt sorpresa amb les
declaracions d’Álex Pastor sobre els
MENAs, perquè no tenen cap sentit. Fa setmanes que vam decidir
que el Remei no era una bona ubicació”, va explicar la Directora
General d’Atenció a la Infància, Ester Cabanes, en declaracions a
Badalona Comunicació.
A la mateixa ràdio local, fonts
de Treball i Afers Socials van subratllar que havien treballat amb
l’entitat que havia de gestionar el
centre i amb l’Ajuntament per
obrir un pis de deu places per a
menors al Remei (el qual s’hauria
ubicat a una antiga escola bressol
al carrer Guifré), però que va ser
la mateixa Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) que, “un cop valorat,
va decidir canviar la ubicació del
centre a un altre municipi”.
PORTARÀ CUA
El portaveu d’ERC, Alex Montornès, va anunciar dimarts que presentaran una moció de reprovació
a Pastor al pròxim Ple municipal.
Dilluns, de fet, el regidor de Junts
per Catalunya (JxCat), David Torrents, va destacar que es reunirien
amb ERC i Guanyem per decidir
quina estratègia seguir després
de les declaracions de l’alcalde.
“Ens haurem de replantejar el
nostre suport a l’alcalde Pastor”, va
dir Torrents.
En un comunicat, l’exalcal-

dessa Dolors Sabater va declarar
que “cal una resposta política
unànime i contundent de tots els
grups municipals per evitar que
Badalona es torni a projectar
com una ciutat racista, quan és
una ciutat d’acollida i de convivència compromesa amb els drets
humans”.

ERC va anunciar
que presentarà una
moció de reprovació
a Pastor al pròxim Ple
Però les opcions, més enllà
d’una reprovació simbòlica, són
poques. L’oposició al govern municipal no té prou suports com per
impulsar una moció de censura
que pugui resultar en la formació
d’un govern alternatiu, ja que
necessitarien els vots dels 11 regidors del PP. Un escenari poc
probable.
SILENCI VEÏNAL
Mentrestant, Línia Nord ha contactat amb les dues associacions de
veïns del Remei, però de moment
han preferit no fer declaracions al
respecte. A les xarxes, els últims
dies alguns mitjans asseguraven
que les entitats veïnals havien firmat un manifest en el qual exigeixen a Guanyem, ERC i JxCat
que es disculpin i agraeixen a l’alcalde la seva feina. Aquest setmanari, però, no ha pogut confirmar l’existència d’aquest manifest.

3|

En Portada

19 de setembre del 2019

línianord.cat

@BdnEnComuPodem
Rebutgem que es criminalitzin els MENA i creiem
que l'alcalde ha fet unes declaracions desafortunades.

@davidGferriz
Trist déjà-vu. Quina mena de
política social és aquesta?

@JoseTellezBDN
Totes les esquerres i el sobiranisme es van
ajuntar el juny del 2019 per evitar que el racisme
prengués l'alcaldia de #Badalona investint el
mal menor. Està clar que ens vam equivocar.
@Albiol_XG
Invito al alcalde a que si quiere trabajar de
verdad inicie el cierre de los SIETE centros
de MENA que hay en Badalona.

Enmig de la desinformació

L’alcalde es defensa

POLÈMICA4Lluny de retractar-se de les seves declaracions,
l’alcalde Álex Pastor va intentar
justificar la seva piulada sobre
el centre de menors al Remei.
L’endemà, Pastor va insistir, en
declaracions a la premsa, que el
barri “no és el millor lloc per
acollir un equipament d’aquestes característiques”.
L’alcalde va assegurar que hi
ha una forta oposició veïnal al
projecte i que portant-lo a un altre lloc “es garanteix la bona convivència entre els veïns, evitant
donar ales a la xenofòbia”. A
més, va destacar que el context
de risc d’exclusió social que hi ha
al barri no afavoriria el desenvolupament dels menors un
cop abandonessin el centre.
Pastor va qualificar les crítiques rebudes aquests dies de
“soroll” i les va atribuir “al desconeixement de la realitat de
Badalona”. També va recordar
que la ciutat ja compta amb

centres d’acollida de menors no
tutelats i que l’espai on s’havia
plantejat ubicar el centre és un
equipament municipal que havia acollit una llar d’infants
que els veïns fa temps que esperen recuperar. “No crec que
se’m pugui acusar de res més
que d’intentar defensar els interessos dels veïns”, va dir.
L’alcalde de Sant Adrià de
Besòs, Joan Callau, li va mostrar el seu suport en una roda
de premsa conjunta. Callau va
insistir que el Remei es troba a
la frontera amb Sant Adrià i no
vol que la seva ciutat “sigui l’especialista territorial en totes les
problemàtiques socials”. Setmanes abans, el batlle adrianenc havia enviat una carta al
conseller de Treball i Afers Socials en la qual mostrava la seva
preocupació per la instal·lació
del centre d’acollida al Remei,
així com per un altre possible
centre al barri del Fòrum.

A PEU DE CARRER4El Remei és un barri petit. tan sent ocupades. “Ens envaeixen els ocupes”, suPoc més de 2,6 quilòmetres quadrats i menys de bratlla l’home abans d’anar-se’n.
Però no tothom al Remei té clar què és el que
deu carrers. Enmig de naus industrials, tallers i
fusteries hi viuen al voltant d’unes 1.060 perso- volien instal·lar a l’antiga escola bressol. A la cannes, segons les dades del Padró Municipal de tonada amb el carrer Primavera, tres homes
2015, el més recent que hi ha a la pàgina web de parlen sobre el tema:
- Saps què volien posar a la nau aquella?
l’Ajuntament. Aproximadament el 25% de la po- Una discoteca?
blació del barri és estrangera, un percentatge més
- No! Immigrants d’aquests... xavals joves.
alt que la mitjana de la ciutat, però gairebé deu
- Ah! Ocupes, vaja...
punts més baix que el d’alguns dels seus barris
Al carrer Príncep d’Astúries, en canvi, dos hoveïns, com Sant Roc o Artigues.
És un dimarts a la tarda i pel carrer de Guifré, mes xerren i asseguren que el que volien instal·lar
un dels principals del barri, no es veu pràcticament al barri era “un centre per a drogaddictes”. Una
explicació semningú. Les cases
blant tenen dos
de dues o tres
No tothom al Remei té clar
joves que juplantes (moltes
guen a l’escud’elles tapiades)
què és el que volien instal·lar
rabutxaques en
tenen les cortiun bar de l’anes abaixades i
a l’antiga escola bressol
vinguda Marles reixes de les
quès de Montfinestres i portes ben tancades. I d’una vintena de balcons pen- Roig. Un d’ells parla d’un centre “correccional per
gen llençols blancs amb el mateix missatge: Los a joves delinqüents”, mentre que l’altre diu divecinos del Remei, en lucha por un barrio digno. rectament “ionquis”. “Qui voldria això al seu baD’un d’aquests pisos surt un home gran. Li pre- rri? Sort que l’alcalde ho va aturar”, diu un d’ells
guntem pel significat d’aquestes pancartes im- després de posar una moneda a la màquina.
Alguns, però, no saben que el projecte del cenprovisades. L’home ens explica que aquests llençols els van començar a penjar quan van saber que tre es va descartar. Un home que puja al seu cotla Generalitat tenia la intenció d’instal·lar un cen- xe assenyala que els veïns estan enfadats amb la Getre per a menors immigrants a una antiga esco- neralitat perquè posarà a l’antiga guarderia “un cenla bressol que hi ha en aquest mateix carrer. “La tre per a menors no tutelats”. “Aquests que van amb
gent no els vol aquí”, diu, afegint que al barri han navalles i són atracadors i violents”, afegeix. “Entingut alguns problemes de convivència a causa cara no ens hem manifestat, però ens manifestade gent que deixa escombraries al carrer i, sobretot, rem, això segur”, diu mentre arrenca el cotxe. La
perquè hi ha moltes cases buides que van ser i es- desinformació sempre empitjora els conflictes.
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Els semàfors

Tribuna

Qui lidera Badalona?
per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem

Ara que s’han complert els 100 dies del I sovint prepotent. I finalment, perquè nòmics i socials que encara ara ens
govern del PSC amb els comuns (ICV- obvien tota l’acció de govern feta en els condicionen. Per no parlar de la corEUiA-Podem) sembla que ja seria hora darrers anys, especialment en els tres rupció i polítiques contra els drets socials
que l’equip municipal es posi a treballar darrers anys de remuntada després de i democràtics que ha mostrat el partit
seriosament per la ciutat, afrontant els patir les retallades del PP.
mentre ha governat arreu.
problemes de debò, els reptes i deixant de
Un dels exemples més clars és el Pla
La indignació pel desgovern és comfuncionar com si això fos un ajuntament d’Acció Municipal i el Pla d’Inversions, prensible que ens porti a fer aquest raode fireta. S’ha acabat l’esbarjo, s’ha aca- que amb la moció de censura van quedar nament. Un raonament d’altra banda
bat funcionar en clau electoral, s’ha aca- estroncats i sembla que el nou govern vul- molt perillós per a la ciutat i el seu futur,
bat mirar-se el melic i posar excuses, s’ha gui girar full sense complir-los, quan més tinguem-ho en compte.
acabat estar sempre a la defensiva. Toca de 14 milions d’euros van ser decidits per
Pedro Sánchez no ha sabut crear
liderar i resoldre, toca transmetre con- la ciutadania en un procés participatiu aliances amb els que van votar-li la seva
fiança i esperança a la ciutadania, toca as- que donava la veu vinculant als veïns i ve- moció de censura per fer fora els corsumir que per governar aquesta ciutat en ïnes. Molts d’aquells projectes aprovats ruptes del PP. I el PSC de Badalona porclara minoria cal no menystenir contí- al Ple, dotats i amb projecte viable, no han ta la ciutat al bloqueig no només obviant
nuament la resta de regidores i regidors vist encara la llum, i hi ha el dubte que vul- la seva esquerra sinó intentant imitar la
del Ple Municipal i cal governar per a tot- guin desenvolupar-los.
seva dreta. Els partits republicans que eshom i amb tothom. Ja se sap -ho he dit
Arribats a aquest punt de l’anàlisi, les tem a l’oposició tenim clar el nostre pasempre- que no existeixen solucions persones que el llegiu ens preguntareu per de condicionants per poder millorar
màgiques als problemes, que tot costa, o recriminareu, tal com heu fet moltes aquesta situació. Tenim en joc el present
però la desastrosa gestió de
i el futur de la ciutat i toca
l’actual equip municipal bat
prendre decisions estratègiNo existeixen solucions màgiques als
tots els rècords.
ques. Decisions que no es
En aquests 100 dies hi ha
poden deixar només en mans
problemes, però la desastrosa gestió de dels
dues coses que es poden
partits. Cal la participaconfirmar: primera, que l’acció dels homes i dones que vil’actual equip municipal bat tots els rècords vim a la ciutat, grans, joves,
tual equip de govern no s’ha
guanyat la confiança de la
infants, nascuts aquí o arriciutadania ni del Ple, sinó tot el contra- després del desgraciat tuit de l’alcalde bats d’arreu, de condicions diverses, veri, i segona, que l’equip de govern fun- que ens ha tornat a projectar com a ciu- ïns i veïnes, l’autèntica ànima de la ciuciona com si s’hagués enfilat a la mà- tat racista, que si governen és perquè els tat i l’objectiu de les polítiques.
quina del temps i hagués aterrat a l’A- vam votar, i que en tenim responsabiCal seguir fent efectiu allò de goverjuntament de fa 10 o 12 anys, talment litat. No l’eludeixo. Però reafirmo que nar pel poble, des del poble i amb el pocom si la societat, la ciutat, els problemes l’alternativa era molt pitjor, perquè el ble, i per tant cal que la ciutadania s'acde les persones, la cultura política i la si- PSC es va negar a negociar res per fer tivi més que mai en la gestió dels temes
tuació del propi Ajuntament no hagu- possible un govern alternatiu al PP que quotidians de la ciutat. Des de la crisi haessin canviat. Actuen amb paràmetres hauria pogut ser liderat per la Badalo- bitacional a la gestió de la diversitat, del
arcaics i no s’han situat davant la reali- na Valenta, primera força d’esquerres nou contracte de neteja urbana a l'etat actual.
més votada. I en negar-se a negociar no mergència climàtica, per citar-ne alApliquen els mateixos esquemes, passa com a l’estat, que es torna a votar. guns, tenim reptes importantíssims que
llenguatges i tics clientelars de quan ha- L’enrocament del PSOE allà comporta el govern actual no està liderant.
vien governat amb majories absolutes i noves eleccions, però a les municipals
I tot plegat sense oblidar que la
analitzen la realitat de la ciutat com si ens l’enrocament del PSC portava a donar sentència que està a punt d'arribar de
trobéssim a la Badalona d’abans dels es- l’alcaldia a la llista més votada: el PP. I ben segur obrirà una nova crisi demotralls de la crisi. Per això ni connecten tinguem memòria. Els quatre anys de cràtica amb noves escletxes d'oportuamb la ciutadania ni resolen res, perquè govern del PP van ser dels pitjors que ha nitat democràtica, on Badalona no es
tenen una mirada anacrònica i ineficaç. viscut la ciutat, van fer uns estralls eco- pot mantenir al marge.

Hosp. Germans Trias

L’Hospital Germans Trias i Pujol ha rebut un premi del Ministeri de Sanitat
en reconeixement per un projecte impulsat al centre per millorar els hàbits
d’higiene de mans dels treballadors i
preservar la seguretat dels pacients.
pàgina 10

Generalitat

L’Ajuntament de Santa Coloma ha denunciat que la Generalitat no va complir
amb el compromís d’instal·lar els mòduls del nou institut de la ciutat abans
de l’inici del nou curs. Els alumnes han
hagut de fer classes en un altre espai.
pàgina 12

Aj. de Sant Adrià

Les entitats que volien salvar els arbres
de La Rambleta se senten decebudes
perquè, tot i aconseguir reduir el nombre
d’exemplars que es talaran, no han convençut l’Ajuntament i l’AMB per adaptar
el projecte als arbres ja existents.
pàgina 14

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@Grunge71

45 persones. 3 Erasmus. Primera classe en
català. Un noi de Palència demana castellà. Ningú s'hi oposa
tret de tres alemanyes, que elles s'han
passat l'estiu estudiant català, que no
saben castellà i que abans de matricular-se cal mirar l'idioma en què s'imparteix l'assignatura.

@Pam_Angela_
Por cierto, sobre el triple asesinato machista... La exmujer asesinada
será contabilizada como víctima, pero
no lo serán las otras dos mujeres asesinadas porque no se han hecho los
cambios legislativos pertinentes que se
aprobaron ya hace dos años. España no
puede seguir paralizada.
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@XPerillan
Pues nada. Comienza
mi séptimo curso en
Barcelona, donde jamás
me han atracado, ni agredido por la calle. Eso sí, hace 4 días vino la policía a
desahuciarme porque no puedo pagar
un alquiler "a precio de mercado" con
mi sueldo. Pero la inseguridad son los
carteristas y manteros.
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@jordiPuignero
El projecte del #Corredor5G del Mediterrani
és estratègic: parlem de
la indústria i la mobilitat del futur.
Vam presentar el primer tram d'aquest
corredor i el volíem estendre a #Occitània, però el ministeri de @JosepBorrellF l'ha bloquejat. Ni mengen ni deixen menjar.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

onfirmen la mort del fill d’Osama Bin Laden en una operació
antiterrorista a la zona fronterera entre Afganistan i Pakistan.
El mateix Donald Trump va donar la notícia, i va afirmar que la
mort de Hamza Bin Laden “priva Al Qaeda de capacitat de lideratge
i de la connexió simbòlica amb el seu pare”.

C

nul·len l’assalt a l’Àrea 51 després de la detenció de dos
youtubers que van entrar sense autorització a la instal·lació militar. L’autor de l’esdeveniment ha decidit fer marxa
enrere per evitar “un possible desastre humanitari”. Hi havia
més de dos milions d’inscrits per entrar a la base secreta.

A

anuel Valls i Susana Gallardo protagonitzen una de les bodes més esperades i exclusives de l’any. Marit i muller es
van casar a Menorca envoltats de personalitats de diversos
àmbits. Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa van ser alguns dels famosos que van participar en els tres dies de celebració per l’enllaç.

M

n adolescent resol la desaparició d’una dona fa 27 anys.
Max Werenka estava d’excursió quan va veure un objecte al llac Griffin (Canadà). El noi es va llençar a l’aigua
amb una GoPro i va descobrir un Honda Accord submergit. Segons la policia, era el cotxe de la desapareguda el 1992.

U

oben un vàter d’or de 18 quirats valorat en 1,12 milions d’euros. Es tractava d’una obra satírica titulada ‘Amèrica’ de Maurizion Cattelan. La valuosa peça era al luxós Palau de Blenheim
quan els lladres van arrencar-la de les canonades on estava
instal·lada. La policia britànica ha detingut un sospitós de 66 anys.

R

El + llegit

línianord.cat

1

Arrenca el curs escolar a Badalona
amb compromisos incomplerts

2

Enrenou veïnal per un possible
centre per a menors al Besòs

3

Ocupar per poder viure:
el drama en primera persona

4

Un CF Badalona amb
urgències visita Cornellà

5

Montgat i Tiana, afectats
per les fortes pluges

Bonus, malus

Absolució

per Jordi Lleal

per @ModernetdeMerda

A la Xina, s’han disposat centenars de milers de càmeres per espiar què fan els ciutadans, com
també hi ha vigilants de barri per
qualificar bones i males pràctiques
a favor o en contra de la convivència entre el veïnat.
Les asseguradores de vehicles
i de la casa fa anys que ho tenen establert: si no tens accidents, no
tens problemes; si en tens gaires,
t’augmenten la quota anual i, si
ets un desastre, donen de baixa la
pòlissa. En diuen Bonus i Malus.
El dilema és: qui decideix els que
són Bons o Dolents? Quins conceptes es tenen en compte? Qui
controla el controlador que qualifica i separa els Bons dels Dolents
per premiar-los o castigar-los? En
altres temps es deia que, en morir,
Déu separava els Bons dels Dolents, però ara a qui li adjudiquem
aital gràcia en plena vida? Els ciutadans de Hong Kong que reclamen democràcia són Bons o Dolents? Qui ho decideix, el màxim
representant del govern xinès o el
president Trump? La nostra societat està entrant en un terreny
molt perillós, poden controlar el
nostre comportament social a través dels registres del mòbil, de les
targetes bancàries, etc. No tenim
intimitat i els moviments polítics
populistes i autoritaris que estan
conquerint el poder als països europeus no donen cap confiança en
el futur. S’ha de treballar molt per
no caure en el precipici dels règims que prediquen que ens salvaran del caos, fent falses promeses que mai compliran. Tenim
prou experiència amb els règims
autoritaris de l’Europa de l’est i els
feixistes del centre i sud. Estem
avisats, el Gran Germà ens vigila!

Tenim la sentència aquí a la
cantonada, calculant el millor
moment per sorprendre'ns i
atracar-nos les emocions, i hi ha
una qüestió que m'inquieta. Una
entre milers. I no és tant la manera com respondrem a la sentència, sinó l'estadi previ a aquesta resposta: la manera com reaccionarem íntimament, cadascú, davant la xifra d'anys de presó que es dictarà. M'inquieta la recepció del cop.
Fa mesos que es dona per fet
que la clatellada serà imponent,
amb una pena desproporcionada i exemplar. Tothom apunta
cap a una mateixa direcció. I tenim l'escàndol tan interioritzat i
assumit, fa tant de temps que el
nostre estómac l'ha anat digerint
i paint, que arribarà el dia D i trobarem normal, previsible, lògica
fins i tot, qualsevol xifra que ens
tirin per sobre, perquè és la xifra
amb què haurem esmorzat, dinat
i sopat cada dia. No serà un cop,
serà la notícia esperada.
¿Per què no ens estem concentrant en repetir, repetir, i repetir fins a no poder més el concepte absolució? ¿Per què no ens
estem trobant aquesta paraula
per tot arreu, al carrer, als balcons,
a les parets, a la sopa, tatuat a les
nostres ments i pells? Absolució.
Absolució. Absolució. Fer nostra
la convicció i escampar-la per terra, mar i aire. Que tothom visqui
amb el 0 a la retina, res més que
un 0. Absolució o res. Que la fú-

ria de la repressió ens sorprengui
i ens revolti.
I encara hi afegiria una pregunta més. ¿Per què, al costat del
concepte absolució, no repetim,
repetim, i repetim que aquesta
gent ja acumula quasi 2 anys de
condemna? ¿Per què no ens estem recordant els uns als altres
que, fins i tot suposant que els absolguin, ja els hauran condemnat
a 2 anys de presó injusta? És horrorós, anem esperant la sentència mentre oblidem que aquest
maleït dia D ja va començar a ser
dictat el 16 d'octubre de 2017.
Si hi ha una cosa que hem pogut comprovar aquests anys és
que la repressió s'apodera de les
ments. T'anul·la les percepcions.
Et fa una persona dèbil que ja no
sap mesurar amb exactitud la degradació dels seus drets, perquè
has acceptat aquesta degradació
sense voler-ho, sense adonar-te'n,
vivint i sobrevivint en un dia a dia
frenètic.
Sabent això -perquè ho sabem-, tenint apresa aquesta lliçó, a les portes d'un dels moments claus d'aquesta repressió,
no puc entendre que no ens estiguem posant totes les benes
abans de la gran ferida. No comprenc que no ens estiguem mirant als ulls per dir-nos "només
podem acceptar l'absolució, d'acord?". Res més que l'absolució.
No em puc creure que no ho estiguem fent tot per reprimir la repressió en el seu dia més ferotge.

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

#CotxesContaminants

@AdaColau:
@pvallin:
Pablo
LaEchenique:
contaminació
"El PSOE
matanos
i li
hem
ha
de plantarque
trasladado
cara.
si no
Presentem
aceptamos
la Zona
que
de Baixes Emissions
gobiernen
solos no que
tienea sentido
partir deseguir
l'1 de
gener traurà 50.000 cotxes de la ciutat.
reuniéndose".

#Eleccions10N

@IniestismoFCB_:
@gabrielrufian: “LoAntes
he intentado
de jugar por
contra
todos
el
Barça,
los medios”.
el CD Tacón
Pedroera
Sánchez.
el Real3Madrid.
meses.
Si dice lade
Después
verdad
perder
es9-1
un contra
incompetente.
el Barça, el
Si
miente
CD
Tacón
esvuelve
un irresponsable.
a ser el CD Tacón.

#Urdangarín

@BenetTatxo:
@encampanya:Ovidi
Si robas
Montllor
o lo intentas,
i Camilo
Sesto
comoeren
Orioltots
Pujol
dosyd’Alcoi.
Urdangarín,
He sentit
tendrás
avui
apermisos.
la tele que
Si te
al Camilo
subes a Sesto
un coche,
l’Ajuntament
como los
d’Alcoi
Jordis, que
li faràteun
den
panteó
morcilla.
i un museu.
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Política | L’exregidora Rotger, a l’Executiva Nacional d’ERC
19 de setembre del 2019

L’exregidora d’ERC a l’Ajuntament de Badalona Agnès Rotger, que també va ser delegada de Serveis Socials durant el mandat de Dolors Sabater, va ser escollida diumenge per formar part de l’Executiva Nacional del partit republicà.

Els Castellers protesten per les
condicions del seu local d’assaig
» La Colla Micaco fa demà una activitat per denunciar la seva situació
» L’Ajuntament no troba un local amb les condicions adequades
CULTURA4Els Castellers de Badalona, la Colla Micaco, segueixen buscant un espai adequat per
a poder assajar. La colla celebrarà
demà un assaig de protesta per
denunciar la situació en la qual es
troba el Mercat Maignon, l’espai
temporal en el qual assagen des
del maig. L’Ajuntament de Badalona els va donar permís per
fer servir aquest equipament en
desús, després que els castellers
es quedessin sense local al febrer,
quan la propietària de l’espai
privat on assajaven des de fa
una dècada els va comunicar
que havien de marxar.
“L’Ajuntament es va comprometre a anivellar una part del
terra i donar al local els subministraments bàsics. Després de
set mesos i diverses reunions i
promeses, una part del terra ha
estat anivellat, però continuem
sense llum ni aigua”, expliquen
els Castellers de Badalona a través d’un comunicat.

La colla assaja al Mercat Maignon des del maig. Foto: Twitter (@torrents_d)

La Colla Micaco denuncia
que aquesta situació provoca
que només puguin assajar quan
hi ha llum natural, però això fa
que no tots els integrants puguin
assistir-hi, la qual cosa “fa perillar greument el rendiment”.
SOLUCIÓ ENCALLADA
Fonts municipals assenyalen a
Línia Nord que el problema és que
els castellers tard o d’hora hauran
de marxar del Mercat Maignon, ja
que Mercasa (l’empresa estatal de
gestió de mercats) té pendent la

seva reforma per tornar a funcionar com a mercat.
A més, una altra dificultat, segons l’Ajuntament, és que no és un
espai que estigui inscrit com a
equipament cultural. Això vol dir
que per fer-hi obres s’hauria de
canviar el registre d’ús que té, un
tràmit que pot trigar molts mesos.
Fonts municipals apunten que
s’està buscant un altre espai per a
la colla, però encara no han trobat
un local municipal que compleixi amb les condicions que necessiten els castellers per assajar.

S’obren les inscripcions de la
cursa solidària de la Creu Roja

SOCIETAT4La cursa popular La
Huella Solidaria torna per cinquè
any consecutiu a Badalona amb
l’objectiu de recaptar fons per al
programa de Creu Roja contra la
cronificació de la pobresa en l’àmbit d’atenció a la infància vulnerable al Barcelonès Nord. L’esdeveniment tindrà lloc el 6 d’octubre a la Rambla de Badalona.
L’entitat ha encetat ja la campanya d’inscripcions, que es poden fer a través de la pàgina web

de la Creu Roja, trucant per telèfon a l’oficina de l’organització o
en persona al seu local a l’avinguda Alfons XIII de Badalona
fins al 2 d’octubre.
La inscripció és un donatiu de
7 euros que servirà per a la cobertura de les necessitats bàsiques
vinculades al retorn a l’escola
d’infants i joves que estan cursant
educació primària o l’ESO. L’objectiu és combatre l’exclusió escolar d’aquests infants i joves.

Troben restes arqueològiques
a la plaça de l’Alcalde Xifré

CULTURA4La Badalona romana segueix sortint a la superfície.
Dilluns es van trobar noves restes arqueològiques en un solar
entre el carrer de Sant Ramon i
la plaça de l’Alcalde Xifré, segons
va avançar Badalona Comunicació. En aquest terreny abans
estaven ubicades les famoses
“cases verdes” de la ciutat, que finalment es van enderrocar el
2018 per començar a construir
una promoció d’habitatges.
Línia Nord s’ha posat en contacte amb el Museu de Badalona
per intentar esbrinar les caracte-

rístiques d’aquestes restes arqueològiques, però des de la institució han avisat que encara no
se’n pot fer una valoració tècnica,
ja que les obres van començar a
mitjans d’agost i encara es troben
en una fase molt inicial. Segons el
Museu s’ha d’esperar que les tasques estiguin més avançades.
Així com va passar en el cas de
les restes arqueològiques trobades al solar de l’Estrella, s’hauran
d’esperar al voltant de tres o
quatre mesos abans de poder
conèixer la importància i les característiques de les troballes.

El govern manté el mòdul de
la Guàrdia Urbana a Sant Roc

El mòdul el va inaugurar Xavier García Albiol (PP) el 2012. Foto: Google Maps

SEGURETAT4El tancament del
mòdul de la Guàrdia Urbana a
Sant Roc haurà d’esperar. Fonts
municipals confirmen a Línia
Nord que “de moment no hi ha
previst cap tancament del mòdul”, tot i que va ser una mesura anunciada el 2016 per l’anterior govern de Dolors Sabater
(Guanyem Badalona en Comú).
El tancament del mòdul és
una reivindicació dels diversos
sindicats de la Guàrdia Urbana
des de fa molts anys, ja que consideren que és un equipament insegur per als agents. Fonts mu-

nicipals assenyalen que una de les
propostes que hi ha sobre la taula a llarg termini és construir un
poliesportiu a la plaça Camarón
de la Isla (on s’ubica actualment
el mòdul) i traslladar la comissaria de la policia local a la planta baixa de l’edifici.

LA SALUT DEMANA SOLUCIONS
Per altra banda, la Plataforma
Ciudadana de la Salut ha tornat a
convocar una manifestació contra
la situació d’inseguretat que es viu
al barri. La concentració es farà
avui a la tarda a la plaça de la Vila.
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L’Hospital Germans Trias,
premiat per la seva higiene
SALUT4L’Hospital Germans
Trias i Pujol, ubicat al complex
de Can Ruti a Badalona, va rebre
fa una setmana el Premi a la implementació de pràctiques segures en seguretat del pacient
2019, el qual atorga el Ministerio de Sanidad. El projecte pel
qual va ser premiat el centre badaloní va ser una estratègia executada durant tot el 2018 a
l’hospital, la qual va aconseguir
augmentar en un 15% el compliment de la higiene de mans.
El projecte va reduir també la
prevalença i incidència de les infeccions associades a l’assistència sanitària, també conegudes
com a “infeccions nosocomials”.
Des del centre reconeixen que la
seguretat dels pacients és “una
dimensió essencial de la qualitat
assistencial” i “una exigència
ètica de la institució i dels seus
professionals”.
En concret, la secció de
l’hospital que va ser premiada va
ser el grup de Vigilància i Control d’Infecció Nosocomial. La
seva coordinadora, la metgessa
especialista en Medicina Preventiva Irma Casas, explica en un
comunicat que entre les diferents
accions que van dur a terme
l’any passat destacava “la posada en marxa de dos cursos de

Badalona

19 de setembre del 2019

El premi reconeix les pràctiques d’higiene del centre. Foto: Twitter (@hgermanstrias)

formació continuada en higiene
de mans”. El primer d’aquests
cursos va formar 539 professionals i el segon, que va ser semi
presencial i va organitzar un taller de simulació de casos, va
comptar amb més d’un miler de
professionals sanitaris.

SEGURETAT DELS PACIENTS
Dimarts es va celebrar a tot el
món el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients. L’Hospital
Germans Trias es va sumar a
aquesta commemoració amb un
programa d’activitats per a pro-

moure la implicació i participació de professionals i pacients en
la seva seguretat.
Es van convocar reunions
monogràfiques dels diferents comitès i comissions assistencials de
l’Hospital, de les unitats i serveis
certificats amb la norma ISO
9001 i d’altres unitats i serveis
compromesos amb la seguretat
del pacient, on es van plantejar
noves iniciatives de millora. També es van col·locar a diferents àrees del centre uns murals on es van
poder deixar idees per millorar la
seguretat dels pacients.

Càritas alerta que el relloguer
ha crescut un 14% a la ciutat

HABITATGE4Càritas ha presentat aquesta setmana les dades
de la situació referent a l’habitatge que viuen les persones que
van atendre l’any passat. La
dada que més crida l’atenció és
l’augment de casos de famílies
que viuen en una habitació de relloguer, un col·lectiu que va créixer un 14% del 2017 al 2018.
De les 1.574 llars que van
atendre l’any passat, 301 vivien
en una situació de relloguer. Segons Càritas, aquesta situació
implica per a les famílies no poder disposar d’espai per als menors ni condicions òptimes per
cobrir les necessitats bàsiques de
la família. Aquests casos representen el 20% de tots els que
l’entitat va atendre l’any passat.
Càritas ha alertat, en declaracions a Badalona Comunicació,

que de les persones que van atendre que vivien de relloguer un 58%
eren dones amb infants a càrrec.

SENSE SORTIR DE LA POBRESA
L’entitat ha subratllat que de les
llars que van atendre el 2018, el
67% ja havien estat ateses anteriorment, “cosa que reflecteix la
dificultat de moltes persones
per sortir de la seva situació de
pobresa i vulnerabilitat”.
El col·lectiu més gran que va
ser atès per Càritas l’any passat
va ser el de les famílies que viuen
de lloguer: un 40,5% del total.
Només el 17% eren propietaris
del pis on vivien. Destaquen
també els 159 casos de famílies
que viuen acollits per algun familiar o amic i les 85 famílies que
ocupen un pis, els quals representen el 5,4% del total.

El 20% de les famílies ateses per Càritas el 2018 vivien de relloguer. Foto: Arxiu
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Comunicació | Un recull dels darrers 100 anys de premsa local

19 de setembre del 2019

El Museu Torre Balldovina recorda els darrers cent anys de periodisme local
a Santa Coloma, des de la centenària publicació Democracia fins a les capçaleres de
proximitat més recents. La mostra es podrà visitar fins al 3 de novembre.

Desallotgen a Les Oliveres uns
ocupes per la pressió veïnal
» Uns 250 veïns es van manifestar per exigir que marxessin del barri
» Tenien un expedient obert per reiterats comportaments incívics
HABITATGE4La pressió veïnal
va obligar al desallotjament
d’uns ocupes conflictius fa una
setmana al barri de Les Oliveres.
Entre 200 i 250 veïns i veïnes es
van concentrar davant del número 21 del carrer Pep Ventura
per exigir que marxés del barri
una família que ocupava un pis
en aquell edifici, segons han
confirmat a Línia Nord fonts
dels Mossos d’Esquadra.
En total van ser tres adults i
entre vuit i nou menors els quals
van ser desallotjats, després que
la Policia Local i els Mossos haguessin d’intervenir entre els
manifestants i els ocupes. L’Ajuntament va oferir als desallotjats la possibilitat de buscar-los un
lloc on passar la nit, però fonts policials afirmen que aquests van
preferir anar a Badalona, on se
suposa que tenen familiars.
Des de Mossos han assenyalat que arran de la concentració
veïnal es va provocar una reten-

L’Ajuntament exigeix
els mòduls del nou institut

EDUCACIÓ4L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet s’ha
mostrat molt disconforme amb
el fet que els mòduls provisionals
del nou Institut Santa Coloma
encara no estiguessin instal·lats
per a l’inici del curs escolar.
Segons un comunicat publicat pel consistori, el Departament
d’Educació hauria comunicat a
l’Ajuntament que, “a causa que
no han finalitzat les obres, els primers dies de classes es faran de
forma provisional a l’edifici de

l’Escola Oficial d’Idiomes”, la
qual està situada a escassos cent
metres dels mòduls.
L’Ajuntament ha criticat que
la Generalitat no ha complert
amb els seus compromisos, mentre que el consistori sí que va assumir tots els que li tocaven.
“Durant tot el curs passat, l’Ajuntament ha exigit a la Generalitat avançar els treballs de col·locació dels mòduls per evitar situacions com aquesta”, ha denunciat el consistori colomenc.

El pis ocupat estava al número 21 del carrer Pep Ventura. Foto: Google Maps

ció de vehicles important, així
que van demanar a un autocar
de la companyia Tusgsal que
estava aturat i anava buit cap a
la cotxera que portés els ocupes
cap a la ciutat veïna i l’empresa
va accedir a fer-ho.
Tant des de la Federació d’Associacions de Veïns (Favgram)
com des de Mossos expliquen que
aquesta família tenia obert ja un
expedient administratiu per part
de l’Ajuntament i que estava pre-

vist el precintament del pis que
ocupava en els pròxims dies, ja
que es trobava en condicions inhabitables i amb els subministraments punxats.
El president de Favgram, Tomás Fernández, ha subratllat a Línia Nord que els desallotjats havien danyat el mobiliari urbà del
barri i tingut diverses actituds incíviques, com amenaces violentes als veïns (fins i tot amb ganivets) i robatoris a gent del barri.

Els mòduls s’han d’instal·lar a Can Zam. Foto: Jordi Pujolar / ACN

Preparant la vaga ambiental

SANTA COLOMA4Santa Coloma
es prepara per a la vaga mundial
contra el canvi climàtic que ha
convocat l’organització Fridays
for Future el pròxim 27 de setembre a diverses ciutats del món.
El municipi ha organitzat diverses
activitats relacionades amb el
medi ambient durant aquesta setmana i el pròxim cap de setmana
per preparar la concentració del
pròxim divendres.
Ahir, el Centre Cívic del Riu
va acollir un acte d’informació i

debat sobre la vaga. Aquesta
vaga té com a propòsit declarar
l’emergència climàtica de manera immediata, concretar mesures per a reduir ràpidament les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com evitar que la
temperatura global pugi més
enllà dels 1,5 graus a finals d’aquest segle XXI.
L’activitat va ser organitzada
per Favgram i el col·lectiu Rebel·lió
o Extinció Gramenet.
Per altra banda, l’Ajunta-

ment de Santa Coloma, des de
les regidories de Medi Ambient
i Educació, amb la participació
dels instituts amb projectes mediambientals, impulsa demà una
jornada de debat, conscienciació
i reivindicació contra el canvi climàtic a l’Aula Ambiental de Can
Zam Isabel Muñoz.
L’activitat està adreçada al
conjunt d’estudiants de la ciutat,
amb l’objectiu que treballin tots
plegats en la lluita internacional
contra aquest fenomen global.
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Mobilitat | Sant Adrià serà Zona de Baixes Emissions

19 de setembre del 2019

Sant Adrià de Besòs ha estat un dels municipis que aquest dilluns han presentat el
compromís per a la Zona de Baixes Emissions, la qual començarà a funcionar l’1 de
gener de 2020. Barcelona, Esplugues, Cornellà i l’Hospitalet l’acompanyaran.

La reforma de la Rambleta
arrenca amb regust agredolç
» Les entitats, decebudes per no haver pogut salvar tots els arbres
» Es talaran només 108 exemplars dels 184 del projecte original
MEDI AMBIENT4Aquesta setmana han començat finalment
les obres de remodelació de la
Rambleta. Les organitzacions i
entitats que des de fa mesos demanaven un canvi en el projecte per poder salvar els arbres de
la zona ho viuen amb una sensació agredolça. La Marea Verde, Airenet i Stop Crematori han
aconseguit reduir el nombre
d’arbres que es talaran, però tot
i això no han pogut paralitzar les
obres ni canviar-ne el disseny.
Des de La Marea Verde expliquen que el projecte original
contemplava eliminar 184 arbres
i mantenir-ne només 73 dels
que ja eren a la Rambleta. Després de mesos de reunions i negociacions, la proposta final presentada per l’AMB i l’Ajuntament de Sant Adrià contempla
mantenir 134 arbres (106 dins
l’àmbit de l’obra i 28 fora) i talar-ne 108, segons el resum presentat per l’entitat ecologista.

Cossos policials s’uneixen
contra la venda ambulant

POLICIAL4Prop de 70 efectius
dels Mossos d’Esquadra, Policia
Nacional, Guàrdia Urbana de
Badalona i Policia Local de Sant
Adrià de Besòs van participar dimarts en un operatiu al mercat
de Sant Adrià en contra de la
venda ambulant i la venda de
productes robats i falsificats.
L’objectiu era comissar material sense procedència acreditada i realitzar diverses identificacions a la zona limítrofa de Badalona i Sant Adrià.

L’operatiu va acabar amb diverses identificacions i amb la requisició de material que podria
haver sigut robat o falsificat. La
Guàrdia Urbana de Badalona
va informar que aquest tipus de
servei es perllongarà en el temps
per tal d’erradicar aquest fenomen a la zona.
Divendres passat, la Policia
Nacional havia desmantellat un
clan familiar dedicat a la falsificació de roba i complements, el
qual tenia un local a Badalona.

Les obres s’han reprès aquesta setmana. Foto: Marea Verde

Divendres passat un grup de
veïns i de representants de les
tres entitats mencionades es van
reunir amb la regidora de Medi
Ambient, Ruth Soto, tècnics de
l’AMB i els biòlegs que van elaborar l’informe de salut dels arbres. La portaveu d’Airenet, Silvina Frucella, critica que l’alcalde, Joan Callau, s’havia compromès a anar a aquesta reunió
i finalment no ho va fer.

“És un moment molt trist,
perquè hi ha molts arbres que la
gent volia que es conservessin i
no es podrà fer”, remarca Frucella.
Airenet i La Marea Verde assenyalen que l’Ajuntament es va
comprometre a no deixar que hi
hagi terrasses de bar a la zona i a
fer una anàlisi de contaminació
per dioxines i metalls pesants al
sòl de la Rambleta.

Uns productes falsificats requisats per la policia. Foto: Policia Nacional

Arriba la festa a La Mina

FESTA MAJOR4Després de la
Festa Major de Sant Adrià, arriba el torn de La Mina. El barri
celebra aquest cap de setmana la
seva festa amb un programa ple
d’activitats culturals per a tota la
família. Les activitats arrenquen
demà al carrer Tramuntana amb
un taller organitzat per la biblioteca Font de La Mina centrat
en la temàtica de la Festa Major,
mentre que l’entitat Les Adrianes farà un taller anomenat “La
tortuga i el plàstic”.

L’Associació de Dones de Sant
Adrià també durà a terme una activitat per conscienciar sobre el feminisme, mentre que l’associació
de comerciants oferirà un taller de
polseres per a infants.
Els veïns de La Mina també
podran gaudir a la tarda d’un cinefòrum a la fresca, organitzat pel
col·lectiu Desdelamina.net.
L’acte central vindrà al vespre,
amb el pregó de la professora de
sevillanes Antonia Hinojosa Cobo.
Després del pregó es farà un es-

pectacle de balls i danses, que acabarà amb l’actuació dels Castellers
de Sant Adrià.
Dissabte els més petits podran gaudir al migdia de jocs
d’escuma a la plaça Maria Mercè
Marçal i a la tarda de jocs inflables
a l’Institut Escola La Mina. La jornada finalitzarà amb música i
ball acompanyat d’una orquestra
al carrer Tramuntana.
Diumenge es posarà fi a la festa amb la caminada La Mina Camina, que sortirà del CAP.
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Montgat | Tiana
línianord.cat

Feminisme | Montgat i Tiana declaren l’Emergència Feminista

19 de setembre del 2019

Més de 170 municipis de tot l’Estat fan demà al vespre una manifestació per declarar l’Emergència Feminista, davant l’augment dels delictes sexuals a Espanya. A Montgat la trobada es farà a la plaça de les Mallorquines, mentre que a Tiana tindrà lloc a la plaça de la Vila.

Tiana viu el cap de setmana
gran de la seva Festa Major
TIANA4Tania va viure dilluns i
el cap de setmana passat els
dies centrals de la seva Festa Major, la celebració de Sant Cebrià.
El Consell Municipal d’Infants i Adolescents va ser l’encarregat de donar-hi el tret de
sortida divendres passat amb el
pregó infantil, que enguany va
estar dedicat a l’ONG Proactiva
Open Arms per la tasca de rescat que fa al Mediterrani.
La jornada va seguir amb la
Cercavila dels Tabalers de Tiana
i amb la Festa dels Colors, que
van tenir lloc al Parc de l’Antic
Camp de Futbol. Divendres va
ser també el primer dia del Tiana Market, una fira comercial i
d’artesanies organitzada per
l’entitat de comerciants ACIST.
L’Ajuntament va reconèixer
la feina que fa al municipi el Club
Patinatge Tiana, fundat el 1978
per Consol Rosés, juntament
amb Assumpció Llagostera i
Jaume Garrit, que van ser els encarregats de fer el pregó.
Dissabte, en canvi, va estar
marcat per la tradicional cursa

ERC i els comuns arriben a un
acord de govern a Montgat

MONTGAT4L’assemblea de
Montgat en Comú Podem (MCP)
va decidir sumar-se al govern
d’ERC divendres passat. El pacte
entre comuns i republicans es va
formalitzar dimarts, després de
quatre mesos de negociacions
entre totes les formacions d’esquerres per buscar un govern de
majoria. Finalment, però, els comuns han estat els únics a arribar
a un acord amb ERC.
El portaveu de MCP, Daniel
Fuentes, assenyala a Línia Nord
que van prendre la decisió d’entrar
al govern com “un exercici de
responsabilitat per treure Montgat del bloqueig”, tot i que espera
que més endavant s’hi sumi algu-

na altra formació d’esquerres per
arribar a la majoria de 9 regidors.
“Hi ha hagut molt bona sintonia des de l’inici. Tenim moltes
ganes de treballar junts”, explica
a Línia Nord l’alcaldessa Rosa
Funtané. El govern té a partir
d’ara set regidors (cinc d’ERC i dos
dels comuns), a dos de la majoria.
Fuentes es converteix amb
aquest pacte en primer tinent
d’alcalde i en regidor delegat en
matèria de medi ambient, sostenibilitat i canvi climàtic, manteniment de la via pública i parcs i
jardins. Per l’altra banda, Simón
passarà a encarregar-se de les
àrees d’acció social, gent gran,
polítiques de gènere i salut.

La cultura popular es va fer present a la festa. Foto: Twitter (@aj_tiana)

L’Enrucada i la segona edició de
la Fira de la Cervesa de Tiana, que
va comptar amb les actuacions
musicals de Suzy & Los Quatto,
The Tiannanmen i Tachenko. La
jornada va acabar amb el concert
d’Ovella Xao i La Mulata i amb
l’actuació de Dj Monka.
La cultura popular va predominar diumenge, amb el matí

de balls tradicionals, que va
comptar amb la participació de
la Colla Gegantera de Tiana, la
Colla la Faràndula de Badalona
i els Bastoners.
La festa va acabar dilluns, dia
de Sant Cebrià, amb els castells de
focs al Camí Dalt d’Alella i el Pícnic de Final de Festa que es va fer
a la pista de Petanca del poble.

Funtané i Fuentes durant la formalització del pacte. Foto: Ajuntament
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Hoquei línia | Nous reforços per als sèniors dels Tucans

Maria Torras, Roger Belles, Marta Redondo i Laia Xin són les darreres quatre cares
noves que els Tucans han anunciat per als seus dos equips sèniors. El club continua
perfilant les plantilles dels dos primers equips de cara a la temporada 2019-20.

L’Industrias debuta a l’Olímpic
rebent la visita del Cartagena
» Bones sensacions en aquest tram inicial dels d’Óscar Redondo,
campions de Copa Catalunya i victoriosos en l’estrena a la lliga
Pau Arriaga
SANTA COLOMA
Demà passat a dos quarts de set
de la tarda, l’Industrias Santa
Coloma jugarà el primer partit a
l’Olímpic de Badalona de la temporada 2019-20. El conjunt d’Óscar Redondo rebrà la visita del
Jimbee Cartagena en l’estrena
com a local a la lliga, en un partit que serà la primera vegada en
la qual el gruix de l’afició es trobarà amb l’equip després del
triomf en la Copa Catalunya de dimecres passat contra el Barça.
De fet, en la prèvia del partit
contra el conjunt de la Regió de
Múrcia, la plantilla oferirà a l’afició el títol conquerit a Sabadell
la setmana passada.
I és que, en aquest tram inicial
del curs, el feeling que desprèn l’equip és boníssim, i no només pels
resultats; de fet, en una entrevis-

L’Adrianenc comença la lliga
a casa contra el Palautordera

L’època per fer proves ha arribat a la
seva fi. L’Handbol
Adrianenc de Lorenzo Rueda torna a Primera
Estatal després d’un curs inoblidable a Divisió de Plata i estrenarà el curs 2019-20 demà passat a les set de la tarda a la Verneda contra el CH Palautordera.
El gran èxit del club durant
l’estiu ha estat mantenir gairebé
tot el bloc de la temporada passada (que alhora ja era el que havia aconseguit l’ascens històric),
de manera que l’Adrianenc par-

teix com a un dels grans favorits
a proclamar-se campió del grup
D de la categoria i a pugnar per
tornar a ascendir.
PRETEMPORADA PERFECTA
Aquesta condició de clar candidat a pujar de categoria es reforça
encara més si es fa un cop d’ull
al rendiment dels de Rueda durant la pretemporada. El conjunt
lila va posar el punt final a una
sèrie perfecta de partits de preparació dissabte passatguanyant
el seu enfrontament contra el
Sant Vicenç (36-20).

Els colomencs oferiran la Copa Catalunya a l’afició. Foto: FSG

ta al Superdiumenge de RAC1, el
porter Miquel Feixas va dir que
l’equip és “una gran família” i que
les noves incorporacions han encaixat a la perfecció al vestidor.
DEBUT CONVINCENT
L’equip voldrà derrotar el Cartagena i sumar sis punts de sis
després d’haver-se estrenat amb
una victòria convincent en el

desplaçament a la pista del Burela
Pescados Rubén (1-3).
Sepe va avançar l’Industrias
quan només s’havia jugat un minut, però els locals van equilibrar
forces poc abans del descans. La
segona meitat, però, tindria un
clar color blanc i els de Redondo
aconseguirien el triomf gràcies a
les dianes de l’argentí Sebas Corso i del brasiler Bruno Petry.

Els liles tanquen la pretemporada amb tres victòries. Foto: Antoni Zorita

Círcol i Penya guanyen la Copa

BÀSQUET4El sènior masculí
del Círcol i el primer equip femení de la Penya són els campions de la 33a edició de la Copa
Badalona de bàsquet, que es va
disputar durant els darrers dos
caps de setmana al Pavelló de la
Plana. De forma paral·lela, el
recinte va ser l’escenari de la
14a edició de la Minicopa, per on
van desfilar algunes de les futures promeses sorgides del bressol del bàsquet del país.
El Coto va recuperar una co-

rona que no posseia des de fa cinc
anys i derrotant el mateix rival
que l’última vegada: el CB Sant
Josep (74-63). El camí del Círcol
cap a la consecució del títol el va
portar a eliminar el Sant Andreu
de Natzaret en els quarts de final
de forma clara (70-42) i a resoldre la semifinal contra la UB Llefià amb un resultat igualment
contundent (90-49).
El mateix diumenge es va
disputar la final femenina, entre
el Joventut i el Sant Andreu de

Natzaret, que al segon temps va
decantar-se a favor de l’equip de
David Calpe (75-50). Aquest enfrontament, de fet, haurà servit
perquè els dos equips s’espiïn, ja
que seran rivals en el grup 1 de la
Primera Categoria, que es posarà en marxa el cap de setmana de
la setmana que ve.
Les verd-i-negres debutaran
a la Plana contraels Lluïsos,
mentre que el Sant Andreu jugarà al Pavelló dels Països Catalans contra l’AESE.
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Esports
Un Campionat del Món
amb ADN verd-i-negre
» Ricky Rubio, Pau Ribas i Rudy Fernández, formats al planter de
la Penya, es coronen amb la selecció espanyola contra l’Argentina
La selecció espanyola
que diumenge passat va
proclamar-se campiona
del món de bàsquet (per
segona vegada a la història) a la Xina ha tingut una marcada empremta verd-i-negra.
Ricky Rubio, Pau Ribas i Rudy
Fernández, jugadors sorgits del
planter de la Penya, van tocar el
cel a Pequín (Àsia és territori
amic, ja que el primer Mundial
guanyat per Espanya, el 2006, va
ser al Japó) i van escriure el seu
nom en lletres daurades en la història del bàsquet mundial.
Companys en les darreres
convocatòries de Sergio Scariolo,
Ribas, Fernández i Rubio van
compartir una única temporada
en el primer equip del Joventut;
va ser la 2007-08, amb Aíto García Reneses a la banqueta, un curs
memorable amb la conquesta de
la Copa del Rei i de la Copa
ULEB. Després d’aquell any, Rubio va fitxar pel Barça i Rudy va

Rubio va ser escollit millor jugador del campionat. Foto: FIBA

marxar als Portland Trail Blazers
de l’NBA. La marxa de Rubio va
obrir les portes a Ribas perquè es
convertís en un dels directors de
joc de la Penya en el primer projecte de Sito Alonso.
12 anys després d’aquell únic
curs compartint vestidor, Rubio
(millor jugador del Mundial) és
un base respectat mundialment

després de vuit anys a la millor lliga del món (el mes que ve començarà el novè a les files dels
Phoenix Suns), Fernández és el
capità de la selecció i un dels dos
que resisteixen de la generació del
2006 juntament amb Marc Gasol, i Ribas, com va passar fa uns
anys amb Ricky, va canviar l’Olímpic pel Palau Blaugrana.

El Seagull goleja el Friol
en l’estrena al Municipal

Estrena somiada. El
Seagull va exhibir la
seva millor versió en
el primer partit del
Reto Iberdrola al Municipal de
Badalona i va aconseguir una golejada contra el Friol (5-2) en un
partit en el qual va brillar especialment Yosse, autora d’un hattrick en poc més de mitja hora
(als minuts 7, 34 i 42 de la primera meitat).
De fet, les d’Ana Junyent havien deixat el matx encarrilat
abans que es complís el primer
quart d’hora, amb la primera de
les dianes de Yosse i un segon gol
de Nuria Garrote. El segon i el
tercer gol de la ‘9’ de les gavines

va deixar l’enfrontament sentenciat al descans, de manera que
el segon temps va ser un tràmit.
Les visitants retallarien la distància en dues ocasions, però l’últim gol del matx va portar la firma de Clara Carmona, amb un
xut llunyà precís.

CAP A SANT JOAN DESPÍ
Així, amb bones sensacions després d’haver sumat els primers
tres punts de la temporada, les de
Junyent afrontaran diumenge
el segon desplaçament del curs.
Serà a Sant Joan Despí, al flamant Estadi Johan Cruyff, on es
veuran les cares contra el Barça
B a partir de les 12 del migdia.

Un CF Badalona en hores
baixes rep el Lleida Esportiu

Un CF Badalona en
plena depressió rebrà, diumenge a les
cinc de la tarda, la
visita d’un dels grans de la Segona B, el Lleida Esportiu. Els escapulats afronten el partit sent l’únic equip de la lliga que encara no
ha marcat cap gol ni ha sumat cap
punt en quatre jornades.
Els del Segrià, en canvi, només han fallat al Camp d’Esports contra el sorprenent CD la
Nucía (han guanyat els altres
tres partits). El conjunt que entrena Molo García ocupa la ter-

cera amb nou punts, els mateixos
que té l’Andorra.
SENSE REACCIÓ A CORNELLÀ
El conjunt de Juanma Pons segueix a zero després de patir la
quarta derrota del curs diumenge passat al camp d’un Cornellà
que també estava necessitat de
bons resultats (1-0). El Bada,
que havia tingut les millors ocasions del primer temps, no va tenir resposta al gol de Pablo Fernández, que va sorprendre Morales amb un centre-xut pocs
minuts abans del descans.

L’Snatt’s Sant Adrià jugarà la
Fase Final de la Lliga Catalana

L’Snatt’s Sant Adrià
de César Aneas tindrà
l’oportunitat de lluitar, com a mínim, per
un títol aquesta temporada. Serà
el de la Lliga Catalana Femenina
2, ja que les adrianenques ja estan classificades per a la Fase Final d’aquesta competició, que es
disputarà a Sant Feliu de Llobregat durant el cap de setmana
de la setmana que ve.
Les liles han accedit a la lluita pel títol juntament amb el Segle XXI d’Esplugues, mentre que
les altres dues semifinalistes sortiran dels partits que es disputaran aquest cap de setmana.
Sense anar més lluny, l’Snatt’s
es veurà les cares contra el Segle

XXI aquest diumenge a les 12 del
migdia en el primer partit del
curs, que les liles afrontaran al Pavelló Ricart. L’equip voldrà refermar les sensacions que va
desprendre en la jornada inaugural de la Lliga Catalana, dimecres de la setmana passada, quan
va superar de forma clara el Mataró Boet (40-71, en un partit de
dues velocitats per part de les
adrianenques, amb una primera
part de control i un segon temps
que es va saldar amb una diferència de 14-37).
L’estrena davant l’afició servirà per veure per primer cop les
cares noves, com Miljana Dzombeta, i les jugadores que han pujat al primer equip des del filial.
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| Daymare: 1998
Inspirat en jocs de l’estil survival horror, com Resident Evil 2, el nou Daymare: 1998 combina terror i
supervivència per posar a prova els jugadors. Està disponible per a Xbox One, Play Station 4 i PC.

Famosos

No t’ho perdis

La popularitat de Rosalía no ha deixat de créixer
des que el seu single Malamente va veure la llum
a mitjans del 2018. Un any i escaig més tard, dos
premis Grammy Llatins i dos MTV Video Music
Awards l’avalen com una de les artistes més importants del panorama musical actual. Després
de recórrer mig món actuant en festivals de primer nivell, la cantant de Sant Esteve Sesrovires
ha anunciat que la gira d’El mal querer –el seu
exitós segon disc– acabarà amb dos grans concerts: un al Palau Sant Jordi, el 7 de desembre, i
l’altre al WiZink Center de Madrid, el 10 de desembre. Tot i que la cantant va ser un dels grans
noms del Primavera Sound i del Mad Cool Festival, els dos concerts finals de la gira suposen una
gran novetat. Per primer cop, la catalana trepitjarà dos dels escenaris més importants de l’estat
espanyol com a única protagonista.

Swab 2019
La dotzena edició de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Barcelona se celebrarà del 26 al 29 de setembre. El
Swab 2019 aplegarà prop de 300 artistes i una seixantena de
galeries d'arreu del món a la capital catalana. El Pavelló Italià
de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, acollirà novetats com el
‘Swab Emerging’ o el programa ‘Mèxic en femení’, però també propostes habituals, com el ‘Swab on Paper’ o el ‘Swab
Performance’. Aquest esdeveniment va néixer l’any 2006, impulsat pel col·leccionista Joaquín Díez-Cascón, amb l’objectiu de fer l’art contemporani accessible a tots els públics.
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Ser una cantant d’èxit internacional

Ha guanyat recentment dos MTV Video Music Awards

Anunciar un concert en solitari a Barcelona

QUÈ HA FET

Actuarà al Palau Sant Jordi el 7 de desembre

...

A LES XARXES

Teatre

O

La fitxa

Bogeria per aconseguir entrades

Els fans no es volen perdre el concert per res del món

Música

Pelis i sèries

Jugar-s’hi la vida
Màrius Serra

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó

Amuza
Miki Núñez

Litus
Dani de la Orden

A La novel·la de Sant Jordi (Amsterdam,
2018), Màrius Serra va convertir en
protagonista l’expert en jocs Oriol Comas i Coma, un personatge real. Ara,
ho ha tornat a fer a Jugar-s’hi la vida
(Amsterdam, 2019). El nou llibre de Serra comença al barri del Raval i se situa
a cavall de la Barcelona actual i el Portugal de la Revolució dels Clavells.

L’embaràs de la Júlia es complica i, en
qüestió d’una setmana, ella i la seva
parella, en Pau, hauran d’assumir la
pèrdua del seu fill. L’obra de Clàudia
Cedó, dirigida per Sergi Belbel, ha rebut tres Premis Butaca 2019: millor text
teatral, millor direcció i millor muntatge de petit format.
A la Sala Beckett de Barcelona.

El terrassenc Miki Núñez, exconcursant
d’Operación Triunfo 2018, ha estrenat el
seu primer àlbum: Amuza. Sota aquest
títol, que vol dir ‘diversió’ en esperanto,
el cantant ha agrupat 13 cançons, entre les quals n’hi ha dues en català. A
més, el disc inclou el single Celébrate i
La Venda, el tema amb què va representar Espanya al festival d’Eurovisió.

Un grup d'amics es retroba tres mesos
després que un d'ells s'hagi suïcidat i surten a la llum secrets amagats durant anys.
Litus és l’adaptació cinematogràfica que
Dani de la Orden ha fet de l’obra teatral
homònima de Marta Buchaca. El director barceloní és conegut per pel·lícules
com Barcelona, nit d’estiu o El mejor verano
de mi vida, i per la sèrie de Netflix Élite.
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Badalona
DIMECRES 25 DE SETEMBRE
19:00 L’antifranquisme oblidat, d’ Ivan Bordetas i Anna Sánchez, es presentarà en una conferència amb la presència dels dos autors. /
Espai Betúlia.

Un CF Badalona en hores
baixes rep el Lleida Esportiu
Diumenge 22 de setembre a les 17:00

PROPOSTES

Santa Coloma
L’Industrias debuta a casa
rebent la visita del Cartagena
Dissabte 21 de setembre a les 18:30

L’afició ja tenia ganes. Partit de futbol
sala de la segona jornada de Primera
Divisió entre l’Industrias Santa Coloma i el Jimbee Cartagena. / Pavelló
Olímpic (Badalona).

DEMÀ 20 DE SETEMBRE
10:00 En el marc de la vaga estudiantil pels drets
mediambientals que es commemorarà arreu
del món, Santa Coloma organitzarà una jornada de debat amb joves de la vila. / Aula Ambiental de Can Zam Isabel Muñoz.
Partit de futbol corresponent a la cinquena jornada del grup 3 de Segona
Divisió B entre el Club de Futbol Badalona i el Lleida Esportiu. / Municipal de Badalona.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Continua en marxa la 3a edició del
concurs 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.

Sant Adrià

DEMÀ 20 DE SETEMBRE
Tot el dia Entre les 10 del matí i les 2 del migdia i les 5 de la tarda i les 9 de la nit, el Banc
de Sang i Teixits instal·larà una unitat mòbil
per recollir donacions de veïns de la vila i altres ciutats. / Plaça de la Vila.

DIMECRES 25 DE SETEMBRE
Tarda El Polidor ja ha recuperat les seves habituals activitats i, de cara al dimecres de la setmana que ve, proposarà una tarda amb el popular joc de cartes Uno. / Centre de producció cultural i juvenil Polidor.

Montgat

La vila torna a celebrar
el seu Aplec de la Sardana
Diumenge 22 de setembre

La cultura popular serà la gran protagonista de la 31a edició de l’Aplec de
la Sardana, durant tot el dia de diumenge. / Parc de la Riera d'en Font.

Tiana
AVUI 19 DE SETEMBRE
12:15 L'hora del conte musicada de Festa Major proposarà la narració Set ratolins cecs i altres contes i cançons, amb Ferran Campabadal. / Biblioteca Can Baratau.

Derbi comarcal: el CCE
Tiana visita el Young Talent
Dissabte 21 de setembre a les 18:00

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
11:00 Montgat celebra la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura amb una pedalada popular. El recorregut que hauran de fer els ciclistes els portarà des del parc del Tramvia fins
a la platja de les Barques.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
12:00 Partit de futbol corresponent a la primera
jornada del grup 6 de Quarta Catalana entre
la FE Montgat B i el CF Argentona B. / Camp
de Futbol Municipal de Montgat.

Partit de futbol corresponent a la tercera jornada del grup 4 de Tercera Catalana entre el Young Talent i el CCE Tiana. / Camp de Badalona Sud.
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