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SANTA COLOMA pàg 12

Rebuig a la violència 
masclista, la prostitució 
i el tràfic de dones

CULTURA pàg 10

Hitchcock, Scott i Potter,
al pròxim Filmets

ESPORTS pàg 18

Comença el ball: dos partits
en tres dies per a la Penya

BARCELONÈS NORD pàg 3

Els municipis se sumen
a la convocatòria mundial
contra la crisi climàtica

pàg 14

SANT ADRIÀ pàg 14
El jutge ajorna per tercera
vegada la declaració de l’alcalde
Callau pel cas Marina Besòs

Un noi de 16 anys llença el seu nadó al riu Besòs

Consternats

ElPP i els comunsevitenque
Badalona reproviPastor

Una moció de Guanyem, ERC i JxCat volia que el Ple reprovés l’alcalde pel tuit sobre el centre de menors pàg 8
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MEDI AMBIENT4El Barcelonès
Nord es prepara per declarar l’e-
mergència climàtica. Demà a
diverses ciutats del món se ce-
lebren convocatòries per mani-
festar-se en contra de la crisi cli-
màtica que viu el planeta. Aques-
tes convocatòries són el punt
final d’una setmana de mobilit-
zacions que van començar di-
vendres passat i que va convocar
el moviment ecologista mun-
dial Fridays for Future.

A Catalunya, la manifestació
central es farà a Barcelona demà
a la tarda. Abans d’això, però, els
diferents municipis del Barcelonès
Nord organitzen diverses activitats
per preparar la mobilització.

BADALONA PEL CLIMA
A Badalona, per exemple, Els
Verds de Badalona (juntament
amb altres col·lectius) organit-

zen avui una xerrada que porta per
nom “Badalona pel clima! Can-
viem el sistema”, la qual es farà al
Centre Cívic Can Pepus a la tarda.

Un dels ponents serà el por-
taveu dels Verds de Badalona,
Francesc Alfambra, qui ha expli-
cat a Línia Nord que un dels ob-
jectius d’aquest acte és debatre la
creació d’un òrgan estable a Ba-
dalona per treballar els temes re-
lacionats amb l’emergència cli-
màtica i exigir a l’Ajuntament que
prengui mesures en el camí de re-
duir la contaminació per gasos
amb efecte hivernacle.

REBEL·LIÓ A SANTA COLOMA
A Santa Coloma, el col·lectiu Re-
bel·lió o Extinció Gramenet ha
convocat per a demà, juntament
amb altres entitats, una concen-
tració al migdia davant de la pla-
ça de la Vila. Després, marxaran

cap a Barcelona per participar en
la manifestació central.

Un dels portaveus de l’entitat,
Ferran López, destaca que les da-
rreres setmanes han celebrat dos
tallers amb ciutadans actius en el
moviment ecologista per definir
estratègies en l’àmbit local. Aques-
tes estratègies es compartiran
amb la resta d’entitats municipals
per elaborar un document conjunt
(que funcioni com una mena de
Pla Popular), el qual portaran al
Ple com a part d’una moció.

MANIFESTACIÓ A TIANA
L’Ajuntament de Tiana ha orga-
nitzat diverses activitats per a
demà. La jornada començarà amb
un taller per elaborar cartells rei-
vindicatius. Després, al vespre, es
farà una manifestació des de la pla-
ça de la Vila fins a l’Antic Camp de
Futbol, on es llegirà un manifest.

Fets, no paraules
» Els municipis del Barcelonès Nord se sumen a la convocatòria mundial contra la crisi climàtica
» Diverses entitats organitzen activitats per preparar-se de cara a la manifestació central de demà

El Barcelonès Nord pateix la contaminació que es concentra a l’àrea metropolitana. Foto: Alfons Puertas

TEIXIT SOCIAL4La contami-
nació per partícules de dioxines,
la construcció del crematori i la
tala d’arbres de la Rambleta són
alguns dels temes que més pre-
ocupen les entitats ecologistes
de Sant Adrià. Per aquest mo-
tiu, Airenet, STOP Crematori i
La Marea Verde han decidit
unir esforços per lluitar junts
pel medi ambient.

La portaveu d’Airenet, Sil-
vina Frucella, ha explicat a Lí-
nia Nord que fa una setmana
es van reunir representants de
les tres associacions per ela-
borar una estratègia conjun-
ta al voltant dels objectius

que comparteixen com a en-
titats de Sant Adrià.

“A Sant Adrià hi ha una
contaminació molt impor-
tant”, remarca Frucella, la
qual celebra que la mobilit-
zació mundial per declarar
l’emergència climàtica està
obligant els polítics a posi-
cionar-se, però que el seu ob-
jectiu com a entitats és “que
comencin a actuar”.

La portaveu d’Airenet ha
anunciat que aquesta setmana
encetaran una campanya per
donar a conèixer les conclu-
sions de la seva part de l’audi-
toria de la incineradora Tersa.

Unió d’entitats per fer front a
la contaminació a Sant Adrià
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CF Badalona
El conjunt de Juanma Pons va aconse-
guir, diumenge passat, el seu primer

punt a la lliga empatant contra el Lleida.
L’inici de lliga del Bada no està sent

gens positiu, fins al punt que bona part
de l’afició ja qüestiona l’entrenador. 

pàgina 20

Els semàfors

Filmets
El festival de curtmetratges de Badalo-
na, el Filmets, arriba a la seva 45a edi-
ció amb moltes novetats, com la sessió
que dedicarà als curts de tres grans di-

rectors i directores britànics: Alfred
Hitchcock, Ridley Scott i Sally Potter.

pàgina 10

Aj. de Santa Coloma
L’Ajuntament i les entitats feministes de
Santa Coloma han preparat diverses ac-
tivitats per commemorar el Dia interna-
cional contra l’explotació sexual i el trà-
fic de persones, entre elles les Jornades

Abolicionistes del 4 i 5 d’octubre. 
pàgina 12

Comunicat benemèrit:
"Consideradas precur-

sores para la confección
de explosivos, susceptibles (a espera de
confirmación por los especialistas) de
ser empleadas en la fabricación". En jer-
ga policial, traducción: "Que no hemos
encontrado nada". La darrera trista ve-
gada era Dixan...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Los Mossos han tenido
que cortar varias ca-

lles. Delante de las sedes
de ERC, CUP, Òmnium y ANC han apa-
recido paquetes sospechosos. Arte-
factos simulados con la inscripción
'TNT'  y la bandera de España. Es una
gravísima amenaza, ¿saldrá en las por-
tadas de los informativos?

@JuliaBayo1

La Generalitat retallarà
un 6% del pressupost

de Cultura, un sector al
qual només destina el 0,8% del pres-
supost total. I això, amigues, no va de
Madrid ni d'independència, sinó de
menyspreu absolut a la cultura, que
hauria de ser el centre de tot. A. La.
Merda.

Poques vegades la pro-
fessió queda tan des-

pullada com quan hi ha
macro-operatius policials. Grans mit-
jans convertits en altaveus de les ver-
sions oficials per descabellades que si-
guin. I arruïnen vides amb el circ. ¿Sín-
drome d’Estocolm o complicitat, en
tants casos, criminal?

@oriolandres@claranarvion@HiginiaRoig

La lupa

Aquests dies s’ha parlat dels Comuns, ja
que han convocat la seva conferència lo-
cal per actualitzar el seu full de ruta i triar
una nova direcció.  

Són molts els amics que em pregun-
ten qui són els Comuns i la meva resposta
és molt senzilla. Els explico que, pel que
sé, són gent comuna compromesa amb
els valors de la solidaritat, la igualtat i la
fraternitat que, preocupada per la situa-
ció que estem patint, vol fer política per
transformar aquesta societat i combatre
els privilegis de les elits.

Possiblement aquesta pregunta molts
la fan perquè són conscients
que els Comuns, juntament
amb Units Podem, tenen un
paper clau a la política cata-
lana i espanyola. Els danys
provocats per les polítiques
d’austeritat i la corrupció dels
governs de dretes, tant a Ca-
talunya com a Espanya, ens han despertat
i ens demanen a tots plegats una resposta
a aquestes polítiques de retallades en drets
i serveis i, tots junts, podem i hem de tre-
ballar per aconseguir revertir-les i posar
fi a la corrupció.

Les lluites contra els desnonaments
i pel dret a un habitatge social, per acon-
seguir un treball decent i acabar amb la
precarietat laboral, per unes pensions dig-
nes i no unes pensions de misèria, per una
sanitat i una educació públiques de qua-
litat, per les prestacions socials, contra la
corrupció, etc. En definitiva, per la cohesió
social i la solidaritat entre els treballadors

i treballadores, són els objectius que
hem prioritzat durant aquest últim any
i pels quals continuarem mobilitzant-nos,
em diu un bon amic. 

Els responsables dels Comuns reco-
neixen que parteixen de procedències or-
ganitzatives i lluites diverses, però els
uneixen uns objectius comuns: trans-
formar aquesta societat i construir-ne una
més lliure i més igualitària, una societat
on el benestar de les persones estigui al
centre de l’acció política.

Els Comuns volen construir una so-
cietat on l’equitat social, la democràcia po-

lítica, la sostenibilitat, la feminització i la
lluita contra la corrupció siguin els eixos
principals de les seves accions.

Ara bé, quines són les procedències i
les lluites?

Evidentment que les persones que
formen part dels Comuns no són alienes
a les lluites en defensa dels nostres drets
i llibertats. Per tant, moltes d’aquestes per-
sones han participat i participen en altres
organitzacions polítiques i moviments so-
cials que durant anys i panys han treba-
llat per canviar aquesta societat.

Hi ha persones d’organitzacions i
sensibilitats diferents però que els uneix

la lluita per posar fi a les desigualtats i
aconseguir millorar les condicions de vida
del conjunt de les classes treballadores.
I aquesta és la grandesa dels Comuns.

Formant part dels Comuns podem
trobar gent d’organitzacions polítiques di-
verses així com de persones que mai han
estat organitzades en cap partit polític.

Com passa a tot arreu hi ha qüestions
que no tots comparteixen, tanmateix
l’eix social és el principal i prioritari que,
com s’ha posat de manifest allà om s’ha
governat -amb encerts i errors-, ha ca-
racteritzat la seva acció política.

Transformar aquesta so-
cietat i construir-ne una de
millor fonamentada en el bé
comú, una societat més lliu-
re i més igualitària, una so-
cietat on el benestar de les
persones estigui al centre de
les polítiques i no que aques-

tes estiguin al servei dels poders financers,
continua dient-me.

Els Comuns són gent comuna que no
es resigna a perdre els nostres drets i lli-
bertats i volen continuar treballant, i
aquest és el seu compromís aquest curs
polític que ara comença, per defensar els
Drets Humans. 

Tanmateix -li dic- de totes les forces
progressistes depèn que això sigui final-
ment una realitat. Cal una resposta que,
lluny d’incitar a la divisió i a la confron-
tació de la societat, generi cohesió si es vol
avançar cap a una societat amb igualtat
i benestar per la majoria social.

Cal una resposta que generi cohesió 
si es vol avançar cap a una societat amb 
igualtat i benestar per a la majoria social

per Pedro Jesús Fernández

Qui són els comuns?
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ERC i els comuns arriben 
a un acord de govern a Montgat1

2
L’ombra del racisme torna a Badalona: 
crònica d’una polèmica

Els Micacos protesten per les 
condicions del seu local d’assaig

Desallotgen a Les Oliveres 
uns ocupes gràcies a la pressió veïnal

L’Hospital Germans Trias, 
premiat per la seva higiene

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.

línianord.cat

Les claus

Ahir parlava per telèfon amb una
amiga gallega i li deia que el PSOE
usaria un cop d’efecte contra l’in-
dependentisme per tal de guanyar
les eleccions. Em creia que seria
només la sentència, però ha estat
més espectacular.

Han donat preeminència a un
fet que porten executant fa mesos:
detenir gent per les seves idees i
acusar qui no ha matat ningú de
terrorista.

O sigui, es presenten a casa
teva amb una ordre que t’acusa de
terrorista per anar a reunions dels
Comitès de Defensa de la Repú-
blica (CDR), i ja has begut oli.

Mentrestant, el seu exèrcit
d’espanyolistes residents els ho fa
fàcil, girant l’esquena als fets, po-
sant denúncies, prohibint-te par-
lar el català, arrencant els llacets
grocs... o fins i tot donant suport
públicament a aquestes accions. I
després els autoanomenats “cons-
titucionalistes” parlen de Justícia
independent, de democràcia i
d’estat de dret. Doncs, vist això,
pregunto: on queden aquests con-
ceptes a la pràctica? Algú m’ho
pot explicar?

Detencions
per Dolors Miquel

Les millors
perles

Una parella nord-americana abandona la seva filla ucraïnesa
adoptada en adonar-se que en realitat no era una nena de 6
anys, sinó una dona de 22 amb nanisme. A més, en una en-

trevista a Daily Mail, la mare ha explicat que la suposada nena era
una psicòpata i els havia intentat matar.

La broma de l’assalt a l’Àrea 51, sorgida a les xarxes socials,
es va fer realitat el 20 de setembre, però va ser un fracàs.
Dels 2 milions de persones que es van apuntar a l’esdeveni-

ment via Facebook, només hi van assistir pocs centenars. A més,
cinc assistents van acabar detinguts.

Pequín té l'aeroport d'una sola terminal més gran del món. Es
tracta de Pequín-Daxing, el tercer aeroport de la capital xinesa,
que ja ha començat a operar. La terminal té cinc pisos i una su-

perfície de 700.000 metres quadrats. Ha costat 14.000 milions d'eu-
ros i es preveu que hi passin 72 milions de passatgers a l'any.

Els cantants de reggaeton han iniciat una campanya de
protesta a través de Twitter després de fer-se públics els
nominats als Grammy Llatins d’aquest any. Es mostren en-

fadats i decebuts per la poca presència d’aquest gènere musi-
cal entre els aspirants als premis. 

Troben per casualitat un quadre d’un valor d’entre 4 i 6 milions
d’euros a la cuina d’una dona gran a Compiègne, França. És
una obra del pintor italià Cenni di Pepo Cimabue i data del se-

gle XIII. El pròxim 27 d’octubre el quadre serà subhastat a Senlis, una
altra ciutat francesa.

A les xarxes

@Iniestismo1899: La historia del Barça:
Cruyff crea el estilo. Rijkaard pone los ci-
mientos. Guardiola logra llegar a la cús-
pide. Valverde lo destruye todo.

@MelciorComes: Saben que la sentència
serà duríssima i preveuen una revolta.
Aquestes detencions són un missatge
més, un nou Quieto todo el mundo.

#Detinguts23S

@tortondo: Ya que estamos empezando a
sacar los restos de Franco, podemos seguir
con los que quedan en ministerios, juzga-
dos, colegios, medios de comunicación...

#ExhumacióDeFranco #ElBarçaNoConvenç

El cinisme de Sánchez
per Antoni Moliné

Lletges, molt lletges, les parau-
les de resposta del president
Sánchez al diputat  d’ERC al
Congrés Gabriel Rufián amb la
clara intenció de llançar tota la
porqueria possible contra Cata-
lunya, segons ell, la regió més rica
d’Espanya i, per tant, amb l’o-
bligació de ser solidària amb les
més pobres. Com és que mai es
refereix a  Euskadi i Navarra que,
aquestes sí que ho són i de llarg,
les riques de debò, mercès als
concerts econòmics que tenen
reconeguts i blindats per la Cons-
titució? Per quina raó no es pu-
blica si contribueixen a la caixa
de solidaritat i en quina propor-
ció? Això si és que alguna forma
de contribuir-hi tenen.

És evident que el senyor pre-
sident desconeix la realitat ca-
talana, on hi ha milers de famí-
lies que han de viure, pràctica-
ment, de caritat. On els menja-
dors de Càritas estan pràctica-
ment plens cada dia. On la po-
bresa energètica ofega una quan-
titat tan gran  de persones que
ens hauria d’avergonyir. On els
desnonaments ja són el pa de
cada dia... I un llarg etcètera

que no esmento per manca d’es-
pai. El senyor president es veu
que no s’ha informat amb el
seu representant del partit a Ca-
talunya, aquell personatge que va
cridar: “Pedroooooo, líbranos
del P.P.....!!!”, així com tampoc
amb la senyora delegada del
govern Teresa Cunillera. Està
clar que no se n’ha informat. O
tampoc té cap interès a fer-ho,
que és el més probable.

Mentrestant, en aquesta ter-
ra “tan rica” les obres públi-
ques, a càrrec del Ministeri de
Foment, segueixen aturades o
avancen a pas de tortuga perquè
no hi ha pressupost. Se li ha de
demanar què en fa dels més de
quinze mil milions d’euros que
marxen, cada any, cap a la hi-
senda espanyola. Potser per fi-
nançar els concerts bascos i na-
varresos? És una possibilitat.

En fi, després que no s’es-
tranyin del vuitanta per cent de
catalans que demanem un refe-
rèndum. Som un poble molt
pacient i pacífic però potser que
no estirin tant la corda, no sigui
que es trenqui, cosa que mai vol-
dríem que acabés passant.
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Badalona

POLÍTICA4Finalment, l’alcalde
Álex Pastor no ha estat reprovat
pel Ple pel seu missatge sobre el
centre per a menors projectat al
Remei. La moció presentada a la
sessió plenària d’aquest dimarts
per Guanyem Badalona en Comú
(Guanyem), ERC i Junts per Ca-
talunya (JxCat) va ser rebutjada
amb els vots en contra del PSC, el
PP i Badalona en Comú Podem.

“La gestió ha sigut impecable
per part de tots els actors impli-
cats. La Generalitat ha encertat
en analitzar la situació tal com els
hi vam exposar i finalment tro-
bar un espai millor. Això és el
que realment ha passat”, va de-
fensar l’alcalde al Ple.

Hores abans de la sessió,
l’associació Exmenas (que agru-
pa antics menors no tutelats) va
criticar que el missatge que va fer
Pastor a Twitter el passat 12 de
setembre, on deia que havia
“aconseguit” que la Generalitat
no fes un centre per a menors al

Remei, el que pretenia era “dis-
tanciar la ciutadania dels menors
no acompanyats”.

UNANIMITAT PER LA SEGURETAT
El que sí que va tirar endavant el
Ple va ser la creació del Consell
de Prevenció i Seguretat Ciuta-
dana de Badalona. La iniciativa
es va aprovar per unanimitat.

“El Consell de Prevenció i Se-
guretat Ciutadana de Badalona no
serà l’única solució a tots els pro-
blemes, però sí un espai important

de diàleg on poder exposar amb
tranquil·litat les qüestions de se-
guretat”, va dir el regidor de Se-
guretat, Rubén Guijarro.

El regidor del PP Xavier Gar-
cía Albiol va criticar que “el govern
del PSC fa una mala gestió poli-
cial” i va demanar que els veïns
puguin participar en aquest ens.
Per altra banda, dimarts Albiol va
renunciar a la presidència del
grup municipal del PP. El nou pre-
sident és Juan Fernández i la
nova portaveu Cristina Agüera.

La moció de reprovació la van presentar Guanyem, ERC i JxCat. Foto: Ajuntament

El PP i els comuns eviten 
que el Ple reprovi Pastor

» La moció criticava el tuit de l’alcalde sobre el centre de menors
» S’aprova per unanimitat crear el Consell de Prevenció i Seguretat

El consistori nega que hi hagi
més agressions a treballadors

SERVEIS SOCIALS4El sindicat
CCOO ha denunciat aquesta set-
mana que han detectat un augment
en les agressions als treballadors de
Serveis Socials. “No és una situació
massiva, però es va produint pun-
tualment”, explica a Línia Nordel
secretari de la secció sindical de
CCOO a l’Ajuntament, Pol Acózar.

Fonts municipals, però, as-
seguren que l’any passat es van
detectar tres episodis violents
amb treballadors de Serveis So-
cials i que enguany s’ha registrat
només un cas. Des de l’Ajunta-
ment asseguren que tenen un
protocol, treballat i consensuat
amb Serveis Socials, on hi ha un

formulari per enregistrar aquests
incidents violents.

Tot i això, CCOO ha demanat
un Pla de Riscos Psicosocials per
poder tenir eines per diagnosticar
i fer front als problemes d’ansie-
tat que pateixen els treballadors
municipals arran de les situa-
cions a les quals han de fer front.

Acózar assenyala que Inspec-
ció de Treball va requerir al con-
sistori tenir el Pla de Riscos Psi-
cosocials abans del 31 de març.
Fonts municipals apunten que
aquest pla va començar-se a tre-
ballar però es va aturar el procés
d’elaboració “per problemes pres-
supostaris i de tramitació”.

Enderroquen part del mur
exterior de Ca l’Andal

PATRIMONI4Part del mur de
l’antiga masia de Ca l’Andal es va
enderrocar fa una setmana. La
Plataforma Salvem Ca l’Andal ho
va denunciar a través d’un mis-
satge a Twitter, on criticava que
“l’Ajuntament de Badalona se
salta els acords i viola el patri-
moni” de la ciutat. 

Fonts municipals han con-
firmat a Línia Nord que el tros
de mur que s’ha enderrocat és el
que comença a l’avinguda de
Martí Pujol fins a la porta me-
tàl·lica de la masia, que és on
queda un tros de vorera més es-

treta. “Aquest enderrocament
s’ha fet tal com s’havia previst.
No hi havia cap acord entre l’A-
juntament i la plataforma”, han
remarcat des del consistori.

Segons l’Ajuntament, a la da-
rrera reunió amb l’entitat, que es
va fer a l’abril, es va parlar del
tema, però no es va tancar cap
acord, ja que Ajuntament i plata-
forma “tenien visions diferents”.

Al Ple de finals de juliol la pla-
taforma ja va denunciar el que ells
consideraven que era una “mala
gestió de les obres de condicio-
nament de Ca l’Andal”.

El PP denuncia que Badalona
deu 250.000 euros a Proactiva
POLÍTICA4El regidor del PP,
Xavier García Albiol, va denun-
ciar fa una setmana que l’Ajun-
tament de Badalona acumula
factures impagades a l’empresa
de socorrisme Proactiva, co-
rresponent al servei que presta
a les platges badalonines.

Fonts municipals han explicat
a Línia Nord que l’Ajuntament
“està tramitant les factures relati-
ves a la contractació d’aquest ser-
vei corresponent a aquest estiu

2019, el qual va finalitzar fa pocs
dies”. Des de l’Ajuntament asse-
guren que “s’està seguint el pro-
cediment administratiu corres-
ponent” i agreguen que “l’abona-
ment està previst que es produei-
xi en els pròxims dies”.

Albiol, però, considera que
aquest impagament “no té cap jus-
tificació tècnica” i és una manera
de castigar l’ONG Proactiva Open
Arms pel seu “enfrontament” amb
el govern Pedro Sánchez.  

Tribunals | La fiscalia recorre l’absolució dels regidors pel 12-O
El cas dels regidors de Guanyem Badalona en Comú i ERC que van treballar el 12 d’octu-

bre del 2016 sembla que no s’acaba. La fiscalia ha presentat ara un recurs d’apel·lació
contra la sentència exculpatòria que va fer el jutjat de Barcelona fa tres setmanes.

Foto: ACN
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CULTURA4El festival de curt-
metratges de Badalona, el Fil-
mets, comença a preparar ja la
programació de la seva 45a edi-
ció, la qual tindrà lloc del 18 al 27
d’octubre. Entre les principals
novetats que ja s’han anunciat
per a aquesta nova edició de la
mostra hi ha la sessió especial
Genis UK, la qual estarà dedi-
cada a tres dels millors directors
i directores britàniques: Alfred
Hitchcok, Ridley Scott i Sally
Potter. La projecció es farà el 20
d’octubre al Teatre Zorrilla.

Gràcies a la col·laboració del
British Council, el públic del Fil-
mets podrà conèixer alguns dels
millors curtmetratges d’aquests
tres grans cineastes britànics,
una faceta molt poc coneguda de
les seves carreres, més famoses
pels seus llargmetratges. En con-
cret, es podran veure els curts
Aventure Malgache, d’Alfred
Hitchcock; Boy and Bicycle, de
Ridley Scott; i The London Story,
de Sally Potter.

Aquesta sessió serà el prelu-
di d’una altra projecció, anome-
nada Focus Regne Unit, en la
qual es podran veure un total de
vuit curts: dos premiats als pre-
mis de l’Acadèmia Britànica de
les Arts Cinematogràfiques i de
la Televisió (els premis BAF-

TA), així com sis curts més fina-
listes a l’edició d’enguany. La
projecció tindrà lloc el mateix dia
i al mateix lloc que la sessió Ge-
nis UK i comptarà amb la parti-
cipació d’alguns dels directors
dels curts, com Paul Taylor i
Angela Clarke, la productora
Abigail Addison o Greg McLeod.

També hi haurà una altra
funció dedicada al cinema bri-
tànic, el 19 d’octubre, en la qual
es projectaran els nou curts in-
closos al cartell del BFI Flare
2019, el festival de cinema
LGTBI de Londres. El Regne

Unit és el país convidat a l’edició
d’enguany del Filmets.

CURT BASAT EN FETS REALS
Una altra novetat de la 45a edició
del festival serà la projecció de
Daily Bread, un curt que explica
les penalitats que van viure les do-
nes i les criatures holandeses que
van ser empresonades a un camp
d’internament japonès durant la
Segona Guerra Mundial. El curt
està dirigit per Ruby Challenger i
relata la història real d’una de les
dones internades, la Jan Ruff-
O’Herme, neta de la directora.

Fotograma del curt Aventure Malgache, d’Alfred Hitchcock. Foto: Filmaffinity

Alfred Hitchcock, Ridley Scott 
i Sally Potter, al pròxim Filmets

Arriba a Badalona la tercera
Fira del Comerç de Tardor

COMERÇ4La Fira del Comerç
arriba a la seva tercera edició
aquest cap de setmana, amb una
edició especial de tardor. La Fe-
deració d’Associacions de Co-
merciants de Badalona, junta-
ment amb la promotora d’esde-
veniments Enter Global Events,
organitzen des de demà i fins
diumenge aquesta mostra de pro-
ductes d’estoc (coneguts com a
outlet) i també de temporada.

La fira es farà a la plaça
Pompeu Fabra i tindrà com a
protagonistes els comerciants
locals de Badalona, tot i que
també hi haurà diverses opcions
de menjar, així com demostra-
cions, exhibicions, exposicions i
espectacles musicals i de dansa.

La mostra obrirà demà a la
tarda, mentre que dissabte i
diumenge es podrà visitar des
del matí.

Proposen canviar el nom del
Principal per Margarida Xirgu
CULTURA4L’Ajuntament estu-
dia la possibilitat de canviar el
nom del Teatre Principal per
anomenar-lo Margarida Xirgu.
Aquest dimarts, el Ple va apro-
var per unanimitat una moció
presentada per ERC per incor-
porar el nom de l’actriu en
aquest equipament.

Aquest acord de la sessió
plenària es traslladarà ara a la
Comissió del Nomenclàtor, qui
serà l’encarregada de decidir el
nom més oportú, segons va in-
formar Badalona Comunicació.
Durant la presentació de la mo-
ció, l’actor Xavi Lite va llegir un
poema que Federico García Lor-
ca va dedicar a Xirgu.

“Reivindiquem el nom de
Margarida Xirgu, valor inter-
nacional i de gran compromís ar-
tístic i social, situant-lo a un
dels grans equipaments culturals
de la ciutat”, va subratllar el re-
gidor d’ERC, Oriol Lladó. 

EL PP ESMENA LA MOCIÓ
El PP va presentar una esmena a
la moció d’ERC perquè el Teatre
Principal no perdi el seu nom i no-
més afegeixi ‘Margarida Xirgu’ a
la seva denominació actual. Se-
gons va explicar la portaveu po-
pular, Cristina Agüera, l’objectiu
d’aquesta esmena és “mantenir
l’essència d’un dels edificis més
antics de la nostra ciutat”.
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Santa Coloma

FEMINISME4Dilluns va ser el
Dia internacional contra l’ex-
plotació sexual i el tràfic de per-
sones. A Santa Coloma s’han
organitzat diverses activitats per
commemorar aquest dia i per de-
nunciar aquesta situació que,
segons els darrers informes de
l’ONU, és un fenomen que creix
any rere any. Segons l’Informe
Global sobre el Tràfic de Perso-
nes del 2018, el 70% de les víc-
times són dones, un 23% de les
quals són menors d’edat.

Divendres passat, més de
dues mil persones es van mani-
festar als carrers de Santa Colo-
ma per denunciar totes les clas-
ses de violències masclistes, en
una convocatòria en la qual van
participar més de 170 municipis
de tot l’Estat. 

Avui, en canvi, es farà la xe-
rrada El porno no és sexe, en la
qual es parlarà sobre la confusió
que la pornografia genera en la jo-
ventut, segons expliquen des de

l’Ajuntament. A l’activitat, que se
celebrarà al laboratori d’idees
del centre Pompeu Lab, hi parti-
ciparà la codirectora de l’Institut
de Sexologia de Barcelona i pro-
fessora de la Universitat de Bar-
celona, Francisca Molero.

JORNADES ABOLICIONISTES
Aquest cap de setmana no l’altre
tindran lloc les Jornades sobre
l’abolició de la prostitució i l’ex-

plotació sexual, a l’edifici La
Masia del Recinte Torribera. 

Sota el nom Ni putes ni prin-
ceses, el 4 i el 5 d’octubre diver-
ses figures destacades de l’àm-
bit acadèmic, polític i activista
analitzaran, reflexionaran i de-
batran sobre els reptes i les
aliances necessàries per al mo-
viment abolicionista. La parti-
cipació en les jornades és gra-
tuïta, però cal inscripció prèvia.

La manifestació feminista que es va fer divendres. Foto: Twitter (@nuriaparlon)

Imatge d’arxiu d’un menjador escolar. Foto: Gemma Aleman / ACN

Santa Coloma rebutja la
prostitució i el tràfic de dones
» Avui té lloc al Pompeu Lab la xerrada ‘El porno no és sexe’
» La ciutat acull les Jornades sobre l’Abolició de la Prostitució

Un de cada tres infants
rebran una beca menjador

EDUCACIÓ4Un de cada tres in-
fants escolaritzats als centres
d’educació infantil i primària de
Santa Coloma rebran una beca
menjador aquest curs 2019-
2020. Segons ha informat l’A-
juntament, en total seran 3.627
estudiants els que es beneficiaran
almenys d’un àpat diari i equili-
brat en els seus centres escolars.

En total, el consistori inver-
tirà 1,9 milions d’euros en be-
ques menjador enguany. Dels
nens i nenes beneficiades, el
90% rebran el 100% del finan-
çament, mentre que 378 alum-

nes tindran un finançament de
la meitat del cost del menjador.

L’Ajuntament ha assegurat
que la inversió en el programa mu-
nicipal d’ajuts al menjador ha
anat augmentant de manera pro-
gressiva des de la seva posada en
marxa el curs 2013-2014. El nom-
bre d’infants beneficiats també ha
augmentat, dels 3.579 del curs
passat fins al 3.627 d’enguany. 

El consistori ha apuntat, tam-
bé, que el 50% dels alumnes de
la ciutat van sol·licitar una beca
menjador. Es van aprovar el
70% de les sol·licituds.

Cs vol explicacions pel retard
dels mòduls de l’Institut

EDUCACIÓ4El portaveu del grup
municipal de Ciutadans (Cs), Di-
mas Gragera, va registrar fa una
setmana al Parlament (on és di-
putat) una bateria de preguntes
per al conseller d’Educació, Josep
Bargalló, sobre el retard en la
instal·lació dels mòduls prefabri-
cats que havien d’acollir de forma
provisional els alumnes de l’Ins-
titut Santa Coloma durant el curs
2019-2020 i que no van arribar a
temps per a l’inici del curs escolar.

El portaveu de la formació
taronja va sol·licitar conèixer “el
motiu del retard en la instal·lació”,

així com conèixer “la data previs-
ta pel Govern de la Generalitat
perquè comenci a funcionar en el
seu edifici definitiu i els alumnes
puguin deixar els barracons”.

Gragera va considerar que és
“molt greu” que els alumnes no
hagin pogut iniciar el curs amb
normalitat  i va exigir al conseller
prioritzar la inversió necessària per
a la construcció de l’institut. “Si en
comptes de gastar diners en el pro-
cés els haguessin destinat  a l’e-
ducació pública, segurament San-
ta Coloma tindria ja l’institut
construït”, va opinar Gragera.

La Cursa i Caminada per 
la vida arriba a la 16a edició

SOCIETAT4La 16a edició de la
Cursa i Caminada per la vida,
organitzada per l’Associació Es-
panyola Contra el Càncer
(AECC), se celebrarà a Santa
Coloma el pròxim 20 d’octu-
bre. L’objectiu de l’esdeveni-
ment és recaptar fons per a la
lluita contra el càncer.

L’any passat la cursa va reunir
més de 4.000 persones i enguany
es vol superar el nombre de par-
ticipants i arribar als 5.000.

Aquesta activitat, que comp-
ta amb la col·laboració de l’A-
juntament de Santa Coloma, no
és competitiva i el seu recorregut
de 5 quilòmetres comença al
parc metropolità de Can Zam i
continua pel parc fluvial del riu
Besòs, per tornar cap a Can Zam.

Totes les donacions econò-
miques que s’aconsegueixin es
destinaran al treball per acon-
seguir millorar la qualitat de
vida de les persones amb càncer.

Urbanisme | Les obres de la Salzereda, al novembre
La primera fase de les obres d’urbanització del passeig de la Salzereda, que afectaran el
passeig central, començaran al novembre i acabaran al desembre. La reforma es farà
en quatre fases, per minimitzar les molèsties als veïns, i s’acabaran al maig del 2021.
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TRIBUNALS4El jutge ha tornat
a suspendre la declaració de l’al-
calde de Sant Adrià, Joan Callau,
pel cas Marina Besòs. El batlle
havia de presentar-se al jutjat
d’instrucció 2 de Badalona el
pròxim 8 d’octubre, però el ma-
gistrat, segons un document al
qual ha tingut accés Línia Nord,
ha decidit ajornar totes les de-
claracions del cas, arran d’una
petició de la defensa de l’exal-
calde Jesús María Canga, també
investigat en el cas.

Aquest és el tercer cop que se
suspèn la declaració de Callau. La
més recent va ser al maig, pocs
dies abans de les eleccions mu-
nicipals. En aquella ocasió l’ad-
vocat d’una de les parts afectades
del cas va informar que es va sus-
pendre la sessió perquè el fiscal
estava ocupat amb un altre litigi.

En aquest cas la raó ha sigut
una altra, segons han explicat a
aquest periòdic fonts d’una de les
parts afectades, les quals han as-

senyalat que la defensa de Can-
ga va demanar més temps per a
estudiar una informació que es
va adjuntar a la causa només fa
una setmana. Les mateixes fonts
han subratllat que aquesta nova
informació estaria relacionada
amb actes municipals i altres
documents oficials.

UN CAS QUE S’ALLARGA
El cas Marina Besòs investiga la
transformació d’un poliesportiu
amb piscines en una discoteca,
que presumptament no hauria
tingut els permisos necessaris
per a la seva obertura. El procés
judicial va començar el 2015
amb la imputació de Canga.

L’alcalde de Sant Adrià està investigat en el cas Marina Besòs. Foto: Arxiu

Suspesa de nou la declaració
de Callau pel cas Marina Besòs
» És el tercer cop que el jutge ajorna la declaració de l’alcalde

» Una de les parts ha demanat més temps per estudiar la informació

En marxa la primera fase de la
tala d’arbres de la Rambleta

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Sant Adrià ha aclarit que la
primera fase de la tala d’arbres
de les obres de reforma de la
Rambleta ha començat aquest
dilluns. Concretament, aquesta
setmana s’han tirat a terra dos
pins, dos til·lers, dos eucaliptus,
una tuia i diverses xicrandes.

Aquest dimecres el consistori
ha portat fins a la Rambleta una
plataforma elevadora per tal de
comprovar l’estat de les palme-
res previstes per a trasplantar-se

dins del mateix projecte de re-
forma d’aquesta via.

Fonts municipals han infor-
mat que el període de les obres es-
tava establert, originalment, en
nou mesos, però els canvis al pro-
jecte han ampliat el termini. “Te-
nint en compte que l’inici de les
obres va ser a mitjans del mes de
juny i hi ha hagut aquest període
en el qual s’ha fet l’estudi extern”,
apunten des del consistori, segu-
rament les obres es podran acabar
a finals de la primavera vinent.

SOCIETAT4Els veïns i veïnes
de Sant Adrià es van llevar
aquest dimecres amb la notícia
consternant que els Mossos d’Es-
quadra buscaven un nadó que el
pare hauria llençat dimarts a la
tarda al riu Besòs.

El pare, un noi de 16 anys veí
de l’Hospitalet de Llobregat, es
va dirigir a la comissaria dels
Mossos d’Esquadra dimarts
acompanyat pel seu pare (l’avi
del nadó) per confessar que
s’havia desfet del fill, segons va

avançar la Cadena Ser. Més tard,
els Mossos van confirmar que
havien detingut el menor, el
qual ja ha passat a disposició de
la Fiscalia de Menors.

La intendent dels Mossos res-
ponsable del dispositiu, Montse
Estruch, va explicar davant dels
mitjans de comunicació que el dis-
positiu de recerca, integrat per
Mossos, Bombers i Policia Local
de Sant Adrià, va començar cap a
mitja tarda d’aquest dimarts quan
van rebre un avís al 112, segons el

qual una persona hauria deixat un
nadó al riu Besòs. 

La recerca es va aturar cap a
quarts de 3 de la matinada i es va
reprendre dimecres al matí amb
unitats subaquàtiques, canines i
un helicòpter. El dispositiu va
pentinar la llera i les zones de can-
ya, tant des de terra com des de
l’aigua, i també es va buscar dins
el riu. La recerca va comprendre
una distància d’uns 800 metres.
Al tancament d’aquesta edició
encara no s’havia trobat el cos.

La tala d’arbres va començar dilluns. Foto: Twitter (@LaMareaVerdeSAB)

Consternació al Besòs

Medi Ambient | Consulta sobre la Zona de Baixes Emissions
Fins a l’11 d’octubre, els veïns i veïnes de Sant Adrià de Besòs podran expressar la seva
opinió sobre l’ordenança de restricció de trànsit per motius ambientals (un tràmit ne-

cessari per aplicar la Zona de Baixes Emissions) a través d’un formulari en línia. 

Dispositiu de recerca al riu Besòs. Foto: Twitter (@mossos)
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Montgat | Tiana

Montgat es tenyeix de violeta
per l’Emergència Feminista

FEMINISME4La ciutadania de
Montgat es va unir divendres pas-
sat per declarar l’emergència fe-
minista. Prop de setanta persones
van participar en la manifestació
nocturna organitzada per l’Acció
Feminista Montgatina (AFM), la
qual responia a la convocatòria ini-
ciada per la Plataforma Feminis-
ta d’Alacant per protestar contra la
violència masclista de forma si-
multània a l’Estat. 

A la convocatòria es van sumar
més de 170 municipis. A Montgat
es va llegir un manifest (el mateix
que es va llegir a totes les con-

centracions), en el qual es de-
nunciava l’augment dels delictes
sexuals a Espanya en els últims
mesos i s’exigia l’aplicació efecti-
va de la Llei de Mesures de Pro-
tecció Integral contra la Violència
de Gènere, entre altres.

Des de l’AFM assenyalen que
“s’ha de demanar algun tipus de
repercussió” davant de l’augment
de la violència de gènere a tot l’Es-
tat, ja que “no pot ser que es nor-
malitzi”. La concentració de Mont-
gat va ser mixta, van participar-hi
tant dones com homes, i tots van
portar un llum de color lila.

TIANA4L’enderrocament d’una
part de la bassa de Can Reniu ha
generat polèmica a Tiana. Dijous
passat, el portaveu de Junts per
Tiana (Junts), Isaac Salvatierra, va
denunciar que les màquines que
treballen a les obres de la promo-
ció d’habitatges dels Vessants II
havien començat l’enderrocament
de la bassa. L’alcaldessa Marta
Martorell (ERC), però, va recor-
dar que “el gener de 2018 el pro-
jecte d’urbanització amb tots els
seus detalls, que incloïa l’enderroc
de la bassa, va estar exposat al pú-
blic durant un mes”.

Martorell, a més, va afegir en
el seu missatge a Twitter que “mai
ningú, ni cap agrupació d’electors,
ni cap partit polític” no va fer “cap
al·legació al projecte”, motiu pel
qual l’enderrocament segueix
“amb la legalitat” el projecte que es
va aprovar l’any passat. L’alcal-
dessa va deixar clar que, tot i que
no té per què estar d’acord amb el
projecte, no li queda cap altra op-
ció més que executar-lo.

Salvatierra, però, va recordar
que Junts va votar en contra de

la tramitació del pla parcial dels
Vessants II en totes les votacions,
va qüestionar l’operació i va
portar el cas a la comissió terri-
torial d’urbanisme.

ACTUALITZAR EL PATRIMONI
Com a protesta per l’enderroca-
ment de la bassa de Can Reniu,
el grup municipal de Junts va re-
gistrar dijous una moció per re-
clamar l’actualització del catàleg
de patrimoni arquitectònic i am-
biental de Tiana, per donar pro-
tecció a altres indrets que, com
la bassa, no es troben protegits.
El document recull, a més, la ne-

cessitat de fer un estudi de la xar-
xa de mines, fonts i basses del
poble, com recomanava el pla es-
pecial de protecció del 2002.

Junts reclama, a més, una
reunió urgent del Consell As-
sessor d’Urbanisme (CAUT).
Martorell, però, va recordar que
la primera reunió del consell es
va fer el 5 de setembre passat i
que en aquella sessió es va esta-
blir que es començaria el segui-
ment de les obres dels Vessants
II quan el CAUT ja estigui cons-
tituït amb tots els membres tèc-
nics i d’entitats del poble que fal-
ten per nomenar.

L’enderrocament estava previst al pla dels Vessants II. Foto: Twitter (@isaactiana)

Polèmica per l’enderrocament
de la bassa de Can Reniu a Tiana

Comerç | Torna la nit de tapes al mercat de Montgat
Dissabte se celebra una nova edició de la Nit de Tapes al Mercat de Montgat

amb degustació de tapes i vins de la DO d’Alella. També hi haurà cerveses arte-
sanes i d’importació, a més de música en directe amb els grups ADT i Retro’s.
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Esports

L’ACB 2019-20 es posa en mar-
xa aquest cap de setmana... i ho
fa de forma intensa, amb una do-
ble jornada. El Joventut de Car-
les Duran no serà una excepció en
aquesta arrencada frenètica i
afrontarà dos partits que, sobre el
paper, plantejaran graus de difi-
cultat molt diferents.

La Penya s’estrenarà demà a
l’Olímpic en un partit que serà
molt especial: els verd-i-negres
rebran el Madrid a partir de dos
quarts de 10 de la nit en un en-
frontament que significarà el re-
torn de Nico Laprovittola a Ba-
dalona pocs mesos després d’ha-
ver anunciat la seva marxa cap a
la capital d’Espanya. Conor Mor-
gan i Simon Birgander són els dos
principals dubtes de cara a aquest
enfrontament.

I gairebé sense temps per ha-
ver-se recuperat de l’esforç que
l’equip haurà de fer contra els de
Pablo Laso, la Penya sortirà a la
carretera per afrontar el primer
desplaçament a una de les pistes
més mítiques de l’ACB, el pave-
lló San Pablo de Sevilla per jugar
contra el Betis de Curro Segura
(campió de LEB Oro la tempo-
rada passada) i on hi ha dos ju-
gadors amb passat a l’Olímpic: Al-
bert Oliver i Demetrius Conger.

OPEN DAY
La prèvia de l’estrena a la lliga va
ser ahir, amb la celebració de l’O-
pen Day sobre el parquet de l’O-
límpic. Duran va referir-se ex-
plícitament al primer d’aquests
dos enfrontaments i va dir que
tant Laprovittola com Rudy Fer-
nández “mereixen tenir una re-
buda extraordinària”, mentre
que el capità Albert Ventura, per
la seva banda, va mostrar-se il·lu-
sionat per tornar a Europa.

L’equip ha mostrat bones sensacions durant la pretemporada. Foto: CJB

Comença el ball: el Joventut
afronta dos partits en tres dies
» Els verd-i-negres rebran demà el Madrid i visitaran el Betis

diumenge a la tarda en un inici frenètic de la competició domèstica 

L’Adrianenc demostra la seva
condició de candidat a l’ascens

Una golejada de 14
gols en la primera
jornada per de-
mostrar que l’equip

vol tornar a Divisió de Plata.
L’Adrianenc de Lorenzo Rueda
va golejar el CH Palautordera a
la Verneda (37-23) per col·locar-
se líder del grup D de la Prime-
ra Estatal i demostrar la seva
condició de candidat a l’ascens.

L’enfrontament contra els
palauencs, de fet, no va comen-
çar de la millor manera, però a
partir del minut 20 del primer
temps els de Sant Adrià van as-
sumir la iniciativa en el marcador

i ja no la deixarien escapar. El
triomf va ser una demostració
d’handbol col·lectiu, ja que cap
jugador lila va superar els cinc
gols (la marca que van assolir Ro-
ger Pujol i Adrià Cumplido). La
millor actuació individual va ser
la del visitant Nil Sabadell, autor
de vuit dianes.

DESPLAÇAMENT A MONTCADA
D’aquesta manera, amb els dos
primers punts del curs al sarró,
l’equip afrontarà demà passat el
primer desplaçament del curs, al
pavelló Miquel Poblet per jugar
contra la Salle Montcada.

Lluita lliure | La platja de Sant Adrià, escenari d’un torneig
El pròxim 5 d’octubre, Sant Adrià serà l’escenari d’un campionat de beach wrestling,

un certamen de lluita lliure. Durant la jornada hi haurà combats en cinc divisions de pes
(més de 50, 60, 70, 80 i 90 quilos), que duraran com a màxim tres minuts cadascun.

Pau Arriaga
BADALONA

Després d’una ex-
cel·lent pretempo-
rada i d’un inici de
lliga sòlid, havent

sumat quatre dels sis primers
punts, l’Industrias Santa Coloma
afrontarà, demà passat a dos
quarts de set de la tarda, el segon
partit consecutiu a l’Olímpic, re-
bent l’Osasuna Magna.

Els navarresos, que van co-
mençar la lliga amb una derrota
per la mínima en la seva visita a
la pista del sorprenent Córdoba

Patrimonio (1-0), van sumar els
tres primers punts dissabte pas-
sat al pavelló Anaitasuna contra
el Burela (3-1). 

El conjunt que entrena Ima-
nol Arregui va ser la gran sensa-
ció de la temporada passada
(tancant la lliga regular en tercera
posició, per davant d’equips com
Movistar Inter o Palma Futsal) i
serà una bona prova per tornar
a comprovar quin és el nivell real
de l’equip d’Óscar Redondo en
aquest primer tram del curs.

EMPAT FRENÈTIC
Els colomencs van estrenar-se a
casa dissabte passat en un partit
frenètic contra el Cartagena (3-3).
El PirataCardona, Well i Khalid
van ser els autors dels gols de l’In-
dustrias, que no va poder celebrar
la primera victòria del curs davant
l’afició tot i que durant una bona
estona va anar guanyant per 2-1
i, de forma més fugaç, per 3-2. El
brasiler Bateria va restablir la
igualada quan faltaven menys
de dos minuts per al final.

Segon partit seguit a l’Olímpic

Adrià Cumplido xuta a porteria. Foto: Antoni Zurita
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Esports

Des de diumenge
passat, l’Snatt’s Sant
Adrià prepara a
consciència el que
pot ser el primer

títol oficial de la temporada 2019-
20. El conjunt de César Aneas va
fer els deures al Ricart (80-46
contra el Segle XXI) i és un dels
dos, juntament amb les d’Es-
plugues, que té el bitllet per a la
Final a Quatre de la Lliga Cata-
lana Femenina 2, que es dispu-
tarà aquest cap de setmana al
Juan Carlos Navarro de Sant
Feliu de Llobregat.

El primer rival del conjunt lila
serà el perdedor de l’enfronta-
ment que Barça Santfeliuenc i
Lima-Horta Barcelona van jugar
ahir a la nit, quan ja s’havia tan-
cat aquesta edició de Línia Nord.
El conjunt d’Aneas parteix, sobre
el paper, com el principal candi-
dat a tornar a alçar una copa que
el club ha guanyat en sis ocasions. 

L’Snatt’s, com a campió del

grup 1, jugarà la primera semifi-
nal demà passat a les quatre de
la tarda, mentre que el Segle
XXI i el Barça o el Lima s’en-
frontaran per l’altra plaça a la fi-
nal. El partit que servirà per de-
cidir les campiones d’aquest curs
2019-20, siguin quines siguin
les contendents, es posarà en

marxa l’endemà a dos quarts
d’una del migdia.

Sigui com sigui, aquesta Final
a Quatre serà la darrera gran
oportunitat de veure competir l’e-
quip abans del retorn a la Liga Fe-
menina 2, que es posarà en mar-
xa el 6 d’octubre al Marina Besòs,
de nou contra el Segle XXI.

L’Snatt’s Sant Adrià es juga 
la Lliga Catalana 2 a Sant Feliu

El CF Badalona suma el seu
primer punt contra el Lleida

El CF Badalona ja
pot dir que no segu-
eix sense marcar ni
sense puntuar. Els de

Juanma Pons van trencar la seva
dinàmica negativa a Segona B di-
umenge passat al Municipal con-
tra el Lleida Esportiu (1-1), un re-
sultat que serveix per retallar el
desavantatge que l’equip té amb
els seus rivals en la zona baixa, ja
que el Bada va ser l’únic dels
equips de la zona de descens
que va aconseguir puntuar.

El partit contra el conjunt del
Segrià, de fet, podria haver aca-
bat amb un botí superior per als
de Pons, que van marcar abans
del descans (amb una bona re-
matada creuada de Pablo Palla-

rés) i van resistir fins al minut 76,
quan en una de les poques oca-
sions clares dels visitants Eder,
aprofitant una pilota que no va
controlar un company seu, va su-
perar Morales amb una remata-
da poc ortodoxa des de la fron-
tal de l’àrea petita.

VISITA A CASTALIA
Encara cuer, el Badalona torna a
la carretera aquest cap de set-
mana i diumenge a les sis de la
tarda visitaran un dels estadis
més emblemàtics de la categoria,
Castalia, per jugar contra el CD
Castellón. Els orelluts, de fet,
són l’únic equip del grup que en-
cara no ha perdut: acumulen
dues victòries i tres empats.

Pere Navarro guanya 
l’Open de Catalunya absolut

Un títol més per a
les vitrines del club.
El badaloní Pere Na-
varro, del Club Ten-

nis Taula Badalona, es va pro-
clamar campió de l’Open de Ca-
talunya disputat a Calella.

Navarro, un dels jugadors
blaus de Divisió d’Honor, va
derrotar el mataroní Antoni
Prados (ex del CTTB i actual ju-
gador del Pèlachs) en la gran fi-
nal, després d’haver superat el
seu company d’equip Pau Llo-
ret en la semifinal. Josep Maria
Nolis i Manel Redondo van ser
els altres palistes del club que
també van competir en la prin-
cipal categoria absoluta.

Per la seva banda, Pau Me-
nino i Àlex Bocanegra van ser els
representants del club en la ca-
tegoria absoluta B, mentre que
Ferran Novell va ser l’únic re-
presentant del CTTB en la cate-
goria absoluta C.

CAMPIONAT FEMENÍ
Durant el cap de setmana també
es va disputar l’Open femení,
que en aquest cas va tenir com a
escenari Barcelona. Marina Bue-
no va ser la palista millor classi-
ficada, amb un novè lloc en la ge-
neral final, mentre que la pitjor
notícia va ser la de Mariona
Bachs, que no va poder mante-
nir la categoria.

» Les de César Aneas són les favorites a la victòria al Baix Llobregat
» Aquest serà el darrer test abans de l’estrena a la Liga Femenina 2

El Seagull vol recuperar 
el somriure contra l’Atlético B

Després d’haver pa-
tit la segona derrota
de la temporada a
domicili (3-1 a la

Ciutat Esportiva Joan Gamper
contra el Barça B, en un partit que
va tenir l’estrena golejadora de la
japonesa Akane Kuwahara, un
dels grans reforços de cara a
aquest curs), el Seagull vol recu-
perar el somriure al Municipal de
Badalona. 

El conjunt d’Ana Junyent re-
brà, aquest diumenge a les 12 del
migdia, el filial de l’Atlético de
Madrid, un conjunt que suma els

mateixos punts que les gavines
(tres) gràcies al triomf que les
colchoneras van aconseguir en
l’enfrontament madrileny contra
el Pozuelo de Alarcón (2-0) del
primer cap de setmana del curs.

De fet, les gavines són dese-
nes i les madrilenyes onzenes
perquè les de Junyent han mar-
cat més gols en les tres primeres
jornades, ja que tant el Seagull
com l’Atlético presenten una di-
ferència de gols zero (set marcats
i set encaixats per part de les ba-
dalonines i quatre i quatre per
part de les rojiblancas).

Les liles ja han guanyat la Lliga Catalana 2 en sis ocasions. Foto: FSA
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Foto: CTTB
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Amb més de 80 anys, Edna O’Brien ha
viatjat a Nigèria diversos cops per co-
nèixer i escoltar algunes de les noies que
van ser segrestades per Boko Haram. D’a-
quests viatges sorgeix La noia, una no-
vel·la que narra l’empresonament i la fu-
gida a través del bosc de la Maryam, així
com els obstacles que haurà de superar
quan torni a casa amb un fill de l’enemic.

Llibres

La noia
Edna O’Brien

Casa de nines, el clàssic d’Ibsen, acaba
amb Nora Helmer deixant la seva famí-
lia per començar una nova vida. A Casa
de nines, 20 anys després, de Lucas Hnath,
la Nora torna a casa i haurà de defensar
les seves decisions. Emma Vilarasau i Ra-
mon Madaula protagonitzen aquesta
obra, dirigida per Sílvia Munt.

Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Casa de nines, 20 anys després
Lucas Hnath

Una dècada després de la ruptura d’Oa-
sis, Liam Gallagher ha estrenat el seu se-
gon àlbum sense el seu germà. Sota el tí-
tol Why Me? Why Not., el britànic ofereix
catorze cançons amb elements que re-
corden al so de la mítica banda de rock
dels noranta, però també al seu primer
treball en solitari, As You Were, publicat
l’any 2017.

Música

Brad Pitt es posa a la pell de l’astronau-
ta Roy McBride en la seva darrera pel·lí-
cula. El protagonista d’Ad Astrava perdre
el seu pare, l’astronauta més famós de
tots els temps, en una missió sense retorn
per trobar vida intel·ligent a l’espai. Vint
anys més tard, Roy decideix emprendre
un viatge a Neptú per trobar-lo i enten-
dre què va fallar dues dècades enrere.

Pelis i sèries

Ad Astra
James Gray

Why Me? Why Not.
Liam Gallagher

Fira del Llibre d'Ocasió
Des del 20 de setembre, el Passeig de Gràcia de Barcelona

acull la Fira del Llibre d’Ocasió, Antic i Modern, que s’allarga-
rà fins al 6 d’octubre. És la 68a edició d’aquesta proposta or-
ganitzada pel Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, que
ofereix al públic general la possibilitat d’aconseguir exem-
plars difícils de trobar. Hi participen fins a 36 llibreries, que

aporten clàssics en diverses llengües, edicions antigues i, fins
i tot, llibres exhaurits. Aquest any, la fira inclou l’exposició ‘Les
publicacions del folklore a Catalunya’, que es pot visitar cada
dia, i una xerrada sobre el mateix tema, que es farà el dia 3.

Des que va sortir de l’acadèmia d’Operación Triun-
fo 2017, Alfred García no s’ha aturat ni un mo-

ment. El concurs va acabar el febrer de 2018 i, en
poc més d’un any i mig, el cantant del Prat de Llo-
bregat ha representat Espanya a Eurovisió, ha es-
trenat el seu primer disc, 1016, i ha recorregut una

trentena de ciutats amb la seva gira. Per això,
aquest mes de setembre ha admès que aviat es
prendrà un descans de la música. Abans, però, ha
preparat unes quantes sorpreses per als seus fans.
L’artista ha anunciat una reedició del seu àlbum

amb un curtmetratge, El Círculo Rojo, i quatre can-
çons noves, entre les quals n’hi haurà una amb Al-

guer Miquel, vocalista de Txarango, i una altra
amb el raper Rayden. A més, ha fet una nova ver-
sió de Londres, un dels temes de 1016, en col·labo-
ració amb el grup Miss Caffeina. Tot plegat es po-
drà veure en el seu concert final de gira, que tin-

drà lloc el 9 de novembre al Sant Jordi Club.

A L F R E D  G A R C Í A

ÉS FAMÓS PER... Haver concursat a OT 2017 i a Eurovisió
El seu primer disc, ‘1016’, ha augmentat la seva popularitat

Famosos

Anunciar que es prendrà un descans
S’acomiadarà del públic al Sant Jordi Club

Barreja de comprensió i tristesa
Els fans lamenten l’aturada, però es mostren comprensius

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

QUI ÉS?

| FIFA 20
EA Sports estrena FIFA 20, l’entrega anual del videojoc més famós entre els amants del futbol. A més
d’oferir més realisme, FIFA inclou novetats com Volta, un mode de joc per practicar el futbol de carrer. 
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DEMÀ 27 DE SETEMBRE
19:00 Tierra, de Tamara González, Premi LXL de

Novela Juvenil 2019, es presentarà demà a
la tarda en una jornada amb la presència de
l’autora. / Espai Betúlia.

AVUI 26 DE SETEMBRE
19:00 el laboratori d'idees del centre Pompeu

Lab ofereix la xerrada El porno no és sexe en
la qual es parlarà sobre la confusió que la por-
nografia genera a la joventut. Coordina Fran-
cisca Molero. / Pompeu Lab.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia La Coordinadora d’Associacions per

la Llengua Catalana dedica enguany la 23a
edició del Correllengua a Pere Calders i, des
d’ahir, es pot visitar una exposició que recorda
la seva tasca. / Biblioteca Central.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
Tarda Aquest dissabte, entre les quatre de la tar-

da i les dues de la matinada, hi haurà la jor-
nada urbana Over the river amb música,
food trucks, circ, skate i paradetes amb acti-
vitats de tota mena. / Parc del Besòs.

DILLUNS 30 DE SETEMBRE
Tarda Dilluns que ve, per tancar el mes, es farà

una tarda pensada per als gamers més fanàtics
amb alguns dels millors títol de les diferents
plataformes del moment. / Centre de pro-
ducció cultural i juvenil Polidor.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
18:30 Partit de futbol corresponent a la quar-

ta jornada del grup 4 de Tercera Catalana en-
tre la Fundació Esportiva Montgat i el Club Es-
portiu Vilassar de Dalt. / Camp de futbol mu-
nicipal.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE
20:00 Demà passat està previst que es faci la ter-

cera edició de la Nit de tapes al Mercat, amb
activitats paral·leles com pintacaresi es-
tampació. / Mercat municipal.

DEMÀ 27 DE SETEMBRE
19:00 Toni Sala visitarà el poble per participar

en la sessió del Club de lectura que girarà al
voltant del seu llibre Persecució. / Biblioteca
Can Baratau.

Cooperativisme, energies renovables
i productes de proximitat seran els te-
mes de la primera Fira de consum res-
ponsable. / Parc del Tramvia.

Tot a punt per a la Fira 
de consum responsable

Diumenge 29 de setembre a les 11:00

Darrers dies en els quals es podran pre-
sentar propostes al concurs de foto-
grafia impulsat per Fusión Grame-
net. Els guanyadors es coneixeran
durant el mes que ve.

Recta final per presentar
propostes al concurs de foto

Fins al 30 de setembre

Partit de bàsquet de la primera jornada
de la Liga Endesa ACB entre el Joven-
tut de Badalona i el Real Madrid. Serà
el retorn de Laprovittola a Badalona.
/ Pavelló Olímpic.

Estrena de luxe: la Penya
debuta contra el Madrid
Demà 27 de setembre a les 21:30

Els productes del restaurant L'Avi Min-
go seran els protagonistes d’un tast de
vins que es farà demà a la tarda. / Ca-
ves Parxet.

Les Caves Parxet seran
l’escenari d’un tast de vins
Demà 27 de setembre a les 19:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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