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Pere Aragonès
Vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

“L’independentisme ha de ser 
majoritari a l’àrea metropolitana”

L’àrea metropolitana és un
territori complicat per a l’in-
dependentisme, tot i que

els resultats d’ERC dels últims
anys han anat a més. S’ha d’as-
sumir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina
i que la majoria social per a la in-
dependència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser ma-
joritari. Els bons resultats d’Es-
querra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportu-
nitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor. 

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que re-
quereixen més temps.
El debat que ha de fer l’indepen-
dentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independen-
tisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

La sentència del procés és a tocar.
Vostè segueix apostant per un
govern de concentració en lloc
d’unes possibles eleccions antici-
pades?
Jo aposto per la via que ens faci
més forts per poder gestionar una
sentència que, si és condemnatò-
ria, generarà una situació de molta

complexitat política. Crec que la
millor manera d’encarar-ho és un
govern compartit, però si no és
possible, poden fer-se aliances
parlamentàries, feina municipal
compartida... El més important no
és l’instrument, sinó fer-nos més
forts per posar damunt la taula
una solució política. 

Baixant al territori, els alcaldes i
alcaldesses no independentistes
de l’àrea metropolitana s’han
queixat durant els últims anys
que el procés ha afectat la gestió
del dia a dia dels seus ajunta-
ments. Entén que hi hagi aquest
malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha
consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinan-
çament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupos-
tària, que finança un 30% dels in-
gressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconci-
liat amb una majoria de Catalu-
nya, però ha tornat a convocar

eleccions. En aquest sentit, la ir-
responsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys a l’àrea metro-
politana ha estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per fer-ho
millor. Hem sortit d’una crisi econò-
mica amb una situació de precarie-
tat per a una part molt important de
la població. Quan proposem un sa-
lari mínim de referència català, per
exemple, és perquè el de l’Estat es-
panyol no ens serveix.

Últimament, a l’àrea metropoli-
tana i també al Parlament, hem
vist protestes contra el projecte
de llei de contractes de serveis

a les persones, la Llei Aragonès.
Hi ha entitats que denuncien
que privatitzarà serveis públics.
Sembla que de moment no està
aconseguint el consens neces-
sari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actu-
alment les filials de l’ÍBEX-35 van
a rebentar preus i se’ns estan po-
sant a gestionar menjadors esco-
lars, ludoteques... Serveis que des
del tercer sector s’havien gestio-
nat els darrers anys. Necessitem
que els ajuntaments puguin in-
troduir altres criteris en la con-
tractació pública. Si aquesta llei
no s’aprova, empreses com ACS,
que s’han especialitzat en con-
tractació pública, ens les troba-
rem fins i tot al llit. Crec que les
crítiques no estan fonamentades
i no aprovar-la seria un error.

I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideo-
lògic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la to-
talitat de rebuig a aquesta pro-
posta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria

“Hem de fer-nos
més forts per
posar damunt 
la taula una
solució política”

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en les
crítiques a la
Llei Aragonès”

Entrevista
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Parlem del Barcelonès Nord. Fa
poc, l’alcalde de Sant Adrià, Joan
Callau, compareixia a la comissió
d’Interior del Parlament i deia
que havia vingut “a demanar au-
xili” per la situació de la Mina,
que considera “dramàtica”. Més
enllà del pla de xoc policial, què
s’està fent des de la Generalitat al
respecte?
A través del Consorci de la Mina cal
seguir impulsant tot el que són els
plans d’acció comunitària per re-
forçar la xarxa ciutadana i aconse-
guir un empoderament dels veïns i
veïnes del barri. També cal seguir
potenciant els plans d’inclusió so-
cial i laboral. En aquest sentit, el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya ha
obert nous programes en aquest
àmbit. I també cal atacar un dels fe-
nòmens més importants, com és el
de la pobresa energètica, que es
concentra en determinades zones
del barri. Començant per l’edifici
Venus, que segurament és l’exem-
ple més dur de la situació de vulne-
rabilitat que es viu a la Mina. Tot
plegat, i acompanyat d’un reforç en
l’àmbit de la seguretat, ens ha de
permetre anar solucionant, de mica
en mica, aquesta situació, que estic
d’acord que és molt complexa.

Des de l’Ajuntament de Sant
Adrià han dit en més d’una oca-
sió que se senten sols a l’hora
d’afrontar aquesta situació.
Jo tinc la sort, no només d’haver-
me reunit amb l’Ajuntament i amb
l’alcalde ja en l’època d’Oriol Jun-
queras com a vicepresident, sinó
també amb els regidors d’Es-
querra Republicana de Sant Adrià
de Besòs, encapçalats per Rubèn
Arenas. De fet, gràcies a ells soc
plenament coneixedor de la situa-
ció que es viu a la Mina i, per tant,
la tinc molt present. És evident
que és un dels àmbits en els quals
cal continuar actuant.

Abans citava l’edifici Venus... Creu
que s’ha d’enderrocar? Els últims
anys hi ha hagut anades i vingu-
des en aquest sentit.
Jo no contribuiré en aquestes ana-
des i vingudes. Per tant, crec que
la millor solució és la que generi
consens. No es farà el que digui jo
o el que digui l’Ajuntament. Hi ha
un espai compartit, que és el Con-
sorci de la Mina, on s’ha de deba-
tre i trobar la millor solució.

Les desigualtats no només afec-
ten la Mina, sinó el Barcelonès
Nord en general. Santa Coloma
també pateix situacions compli-
cades, així com Badalona. I quan
la pobresa fa estralls, sovint aflora
el racisme. Ho hem vist en l’última
polèmica entorn dels MENAs. Què
li va semblar el tuit de l’alcalde
Álex Pastor celebrant haver evitat

un centre de menors al barri del
Remei?
A mi no em va agradar gens. Crec
que va ser, no només desafortunat,
sinó un gravíssim error. No podem
estigmatitzar tot un col·lectiu de
joves i infants que es troben en
una situació de molta vulnerabili-
tat i que són víctimes de la pobresa
i la manca d’oportunitats als seus
països d’origen. Tots hem d’inten-
tar gestionar-ho amb la màxima
responsabilitat. Exhibir com un
triomf polític el fet que no hi hagi
corresponsabilitat en aquest àmbit
crec que és un error absolut. Evi-
dentment, la gestió dels menors
no acompanyats no és fàcil, però
és la nostra obligació. Perquè l’al-
ternativa és tenir infants i joves
menors d’edat dormint al carrer. I
això nosaltres no estem disposats
a permetre-ho. 

Que no és una qüestió senzilla ho
evidencien altres episodis polè-
mics, com el que es va viure al
Baix Maresme al juliol, concreta-
ment al Masnou, amb un atac al
centre de menors d’aquest muni-
cipi després d’un intent d’agres-
sió sexual. Les entitats retreuen
al Govern manca de lideratge i
planificació. Tenen raó?
En primer lloc, m’agradaria remar-
car que darrere de l’atac del mes de
juliol al centre de menors del Mas-
nou hi havia la instigació de grups
vinculats a l’extrema dreta. La im-
mensa majoria dels veïns i veïnes
del Masnou poden estar preocu-
pats per moltes qüestions, potser
també per aquesta, però actuen
amb absoluta responsabilitat.

Així es va explicar en el seu mo-
ment, sí. Però, més enllà d’això,
li preguntàvem per les crítiques
de les entitats envers la gestió
de la Generalitat.
Estem fent front a un fenomen que
està vinculat a una crisi migratòria
d’àmbit europeu. Per tant, què és el
primer que hem fet? Parar el cop i
abocar-hi recursos. En els darrers
dotze mesos hem estat obrint un
centre gairebé per setmana. Ara cal
fer el centre de primera acollida, que
estem intentant que pugui desen-
volupar-se plenament a la ciutat de
Barcelona i que ha de permetre
gestionar molt millor el circuit. 

Ja saben on es farà aquest cen-
tre? Sembla que no acaben de
decidir-se. 
La decisió de la ubicació depèn de
l’Ajuntament de Barcelona i nosal-
tres l’assumirem.

L’Ajuntament de Barcelona no
ho explica ben bé així.
Se’ns va plantejar una proposta i
la vam començar a treballar, però
després hi va haver un altre criteri.

La proposta del Besòs.
Després hi va haver un altre criteri
i nosaltres respectem l’Ajunta-
ment de Barcelona, però també
demanem que no ens entretin-
guem, perquè la urgència la tenim
aquí. Quan diem que volem aco-
llir hem de ser conseqüents. I nos-
altres ho som.

Això sembla un missatge per a
l’alcaldessa Ada Colau.
És un missatge per al conjunt de la
societat. Per a tots els que ens sen-
tim interpel·lats davant d’una crisi
migratòria com aquesta. 

Una altra crisi que afecta tota l’à-
rea metropolitana és la climàtica.
Ara s’impulsarà la Zona de Baixes
Emissions, però les entitats de-
manen mesures més dràstiques,
com ara un peatge. S’està sent
prou valent per lluitar contra la
contaminació?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impug-
nada pel govern del PP al Tribunal
Constitucional. I el govern del
PSOE ha mantingut aquest recurs
que ha acabat anul·lant alguns ar-
ticles importants. Amb tot, en
aquest àmbit hi ha una hipocresia
del PSOE. La mateixa hipocresia
que significa mantenir una ex-
ecució de les inversions a la xarxa
de transport públic que fa que un
de cada tres euros pressupostats
no es gasti. 

Hi ha decisions que es poden im-
pulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar barre-
res al trànsit rodat si no tenim una
bona alternativa de transport pú-
blic. Perquè aleshores qui acabaria
pagant el preu en termes socials i
econòmics del canvi climàtic seria
la gent treballadora i els autònoms
que es desplacen cada dia. Per
tant, necessitem mesures per re-
duir el nombre de cotxes, però...

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructu-
res ferroviàries que s’han d’actua-
litzar. I hem d’exigir-ho a qui n’és
responsable. A qui ho pressuposta
i no ho executa, que és l’Estat.<

“Amb els menors
no acompanyats
hem parat 
el cop i hi hem
abocat recursos”

– S’està sent prou valent per
combatre la contaminació?

– Vam aprovar una llei del
canvi climàtic que el PP va
impugnar al Constitucional.

– Hi ha decisions que es poden
impulsar malgrat això, no?

– Bé, la xarxa ferroviària s’ha
d’actualitzar. I el responsable
n’és l’Estat.

– Les entitats demanen un 
peatge al trànsit. Com ho veu?

– No serviria de res posar 
barreres al trànsit rodat si no
tenim un bon transport públic.

“L’enderroc de Venus s’ha de
debatre al Consorci de la Mina”

Entrevista
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2 anys d’aquella jor-
nada històrica, d’un dia

que recordarem per
sempre. Sentiu-vos orgulloses i orgu-
llosos d’haver-hi participat, d’haver-ho
fet possible. Malgrat els moments di-
fícils, amb determinació, pacifisme i de-
mocràcia, el futur sempre serà a les nos-
tres mans! #1oct.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Primero aplicaban el
155 si había desobe-

diencia institucional.
Ahora amenazan con el 155 si la gen-
te sale a la calle. Por hacer huelgas, cor-
tar carreteras e incluso quemar media
Catalunya no se puede aplicar el 155,
pero ellos lo harán si nosotros les de-
jamos.

@spaincrisis

Curioso que el ministro
Grande-Marlaska pida

condenas de una violen-
cia inexistente a quienes siempre han
rechazado toda violencia y, como re-
cuerda Jonathan Martínez, no diga
nada por las varias condenas del TEDH
por no investigar torturas que en varios
casos pasaron por él. 

Me cuesta entender
que periodistas que

siempre he tenido por
excelentes, dado que me consta que
suelen contrastar sus publicaciones, en-
treguen como “exclusiva “ noticias pro-
cedentes de un sumario secreto sin
contrastar con los directamente afec-
tados. #Periodismo.

@isaelbal@JonInarritu@ForcadellCarme
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Badalona, campus del coneixement?

Barcelona ja és un referent internacional
en mobilitat, emprenedoria, innovació,
formació i recerca. Lentament però amb
pas ferm, la ciutat de Barcelona ha anat
construint les bases per desenvolupar la
tan desitjada Societat del Coneixement.
Ha calgut un consens important a l’ad-
ministració local i l’administració auto-
nòmica per poder fer les inversions i crear
les infraestructures necessàries perquè
passes. Han calgut algunes
dècades, però ara el teixit
organitzatiu, associatiu i em-
presarial és molt sòlid.

Amb aquest exemple,
amb una de les capitals d’Eu-
ropa fent bé aquesta feina, al
marge de tots els canvis po-
lítics, la resta de ciutats de l’àrea metro-
politana van començar a seguir les seves
passes. Amb un avantatge: podien treu-
re rèdits de la marca Barcelona i, si eren
vives, captivar algunes de les iniciatives
que tenien Barcelona al punt de mira.

Així doncs, les grans ciutats del Bar-
celonès han posat o ja tenen previst po-
sar en marxa projectes entorn de la in-
novació i les noves tecnologies en àmbits
tan diversos com la impressió 3D, l’ali-

mentació, les telecomunicacions... Estan
recollint els fruits d’anys de treball captant
força inversions públiques i privades que
estan canviant les ciutats i preparant-les
per al futur i, per què no, per al present.

De totes elles, la que crida més l’aten-
ció és Badalona. A la serralada de Marina
ha crescut un campus de l’àmbit de la sa-
lut que constitueix un microclima a la ciu-
tat. S’ha aconseguit agrupar, a prop d’un

hospital referent del nord de Barcelona i el
Maresme, centres de recerca i instituts que
treballen amb un capital humà altament
qualificat i que s’ha fet un nom a Europa.

Aquesta gran tasca té un però: aquest
espai de tant valor afegit per la ciutat viu
aïllat de la ciutat. Per a gran part dels ba-
dalonins, només és l’hospital on anem
quan ens fem mal o visitem un familiar
o amic, però no hi interactuem de cap al-
tra forma. L’oferta formativa dels nostres

centres de secundària no es planifica d’a-
cord amb les necessitats d’aquest campus,
a les administracions els manca la con-
tinuïtat necessària per poder crear xar-
xes que impulsin de manera definitiva un
canvi de model econòmic a la ciutat. Man-
quen agents que treballin diàriament per
tal de garantir que els emprenedors i les
grans empreses es vulguin establir al nos-
tre territori.

Moltes persones han de-
dicat esforços a planificar, a
proposar projectes que han
caigut en l’oblit, mai era el mo-
ment. Ara ja no valen les ex-
cuses, ja no podem deixar
passar més oportunitats i cal
encetar accions que canviïn el

mapa de la ciutat. Avui disposem de mo-
dels a seguir i s’ha de dedicar més temps
a planificar. Cal actuar, cal fer petites ac-
cions que ens apropin una mica més cada
any a una nova ciutat envoltada de conei-
xement i intel·ligència, on els seus habitants
s’impliquin i gaudeixin d’un nou context so-
cial més inclusiu, igualitari i sostenible. 

Badalona té futur i només depèn
dels seus ciutadans i ciutadanes que si-
gui el que tots desitgem.

Manquen agents que treballin per garantir
que els emprenedors i les grans empreses 

es vulguin establir al nostre territori

Jesús García Bragado
Madrileny de naixement, però resident

a Sant Adrià, el marxador continua
col·leccionant èxits. Bragado va acabar
vuitè en la final dels 50 quilòmetres

marxa a Doha i té a l’abast participar en
els Jocs de Tòquio de l’estiu del 2020. 

pàgina 20

Els semàfors

Aj. de Badalona 
L’Ajuntament de Badalona no sap què
fer amb la pacificació del carrer Fran-

cesc Layret. El govern assegura que està
a favor de tallar el trànsit, però entitats,
comerciants i restauradors demanen un
projecte ben definit per evitar nyaps. 

pàgina 8

Hospital de Badalona 
L’Hospital Municipal de Badalona va ser

un dels centres de salut premiats en 
els guardons Best Spanish Hospitals
Awards, per la seva diagnosi d’aparell
circulatori. L’Hospital de l’Esperit Sant,
de Santa Coloma, també va ser premiat.  

pàgina 11
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Suspesa de nou la declaració 
de Callau pel cas Marina Besòs1

2 Qui són els comuns?

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

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

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

El + llegit línianord.cat

3

4

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

Con el fracaso del gobierno ac-
tual, más otras elecciones y una
división total de partidos, Es-
paña parece una república ba-
nanera –perdón, monarquía– y
eso que no producimos bana-
nas, sino plátanos. 

Esto es una vergüenza, así
no funciona un país. Con unas
elecciones cada año, debiendo
más de un billón de euros, más
una corrupción sistémica, de-
venimos un país de pandereta y
poca cosa más. La pregunta, y
al respecto de nuestros pelea-
dos políticos, es: ¿Para qué les
pagamos el sueldo y las dietas
que cobran? 

Pues para mantener las co-
sas más o menos como siempre
han estado en un país donde
una aristocracia, y desde antes
de la democracia, ostenta gran
poder; donde un Senado de
poco nos sirve; donde una mo-
narquía nos cuesta unos ocho
millones de euros al año, y
donde unas autonomías defici-
tarias mantienen su estatus de
mantenidas mientras otras,
bajo fueros, casi ni se quejan.

Pero ante todos estos hec-
hos, y otros, la política se de-
dica a maquillar con demago-
gia cualquier realidad sin que el
país mejore en su conjunto, y
tanto da la izquierda desunida,
el centro tacticista, la derecha
feudal como los extremos po-
pulistas. Nadie se une para re-
solver este disparate de país.
Los peninsulares no somos
borregos, a lo más deseamos
políticos doctos, morales y ex-
pertos, pero los que nos llegan
son mediocres, trepas y sin for-
mación acorde.

Bananera
per David Rabadà

Caça de bruixes
per Lola Salmerón

Voler independitzar-se d'un
país és delicte? Preparar ac-
cions pacífiques per protestar
contra els abusos d'un estat és
comparable amb accions ter-
roristes? La resposta dins d'un
marc democràtic seria ‘NO’,
però resulta ser ‘SÍ’ a Espanya,
un país que presumeix de de-
mòcrata. Si ho fos, no hi hau-
ria presos ni exiliats polítics ca-
talans per realitzar un refe-
rèndum d'autodeterminació. 

Espanya està utilitzant tota
la seva energia per aixafar el
moviment independentista.
Van començar per polítics i lí-
ders socials, van agredir bru-
talment votants pacífics i ara
s'atreveixen impunement con-
tra el poble. Arresten persones
de matinada i les acusen de ter-
rorisme. Malauradament, vi-
vim en un món en què moltes
persones han patit atacs ter-
roristes; és massa greu voler
comparar un moviment pací-
fic amb una banda terrorista. 

La premsa espanyola acu-
sa i jutja abans que ho facin els
jutges, sense cap prova evident,

és tot un ardit per sentenciar
abans d'hora, una descarada
guerra mediàtica. 

Resulta dolorós i impotent
veure les imatges de la policia
espanyola entrant a casa dels
independentistes. L'odi i l'a-
gressivitat són massa evidents
per no jutjar-ho. En una d'a-
questes detencions van obligar
un nen de 10 anys a tombar-se
a terra, mentre l'apuntaven
amb una arma llarga. No hem
d'acceptar cap mena de vul-
neració contra el dret dels
nens. 

Un país europeu està actu-
ant arbitràriament, i Europa
segueix sense mirar. Qui vul-
gui que busqui imatges de les
manifestacions independen-
tistes a Catalunya, veurà que
són exemplars per la seva ac-
titud pacífica, que no ens vin-
guin a acusar de terroristes.
Tan culpable és el que execu-
ta com el que permet l'execu-
ció. On ets Europa, on són els
drets humans de què tant par-
les? Quan intervinguis, potser
ja serà massa tard.

Les millors
perles

Un partit de futbol al Brasil acaba amb un resultat insòlit: 56-0.
Aquest va ser el marcador final de l’enfrontament entre el Fla-
mengo i el Greminho de Cosmos durant el Campionat Cario-

ca, el torneig regional de Rio de Janeiro. Les jugadores Raiza i Flávia
van ser les màximes golejadores, amb 11 gols cadascuna.

Detenen un fugitiu que havia passat 17 anys amagat en
una cova a la Xina. És el cas de Song Jiang, un ciutadà  xi-
nès que va fugir de la presó l’any 2002, després d’haver-

hi ingressat per tràfic de dones i menors. Ara, la policia l’ha po-
gut localitzar gràcies a les imatges captades per un dron.

Troben un tresor bizantí del segle V a Bulgària. Es tracta d’un
conjunt de 56 monedes d’or i de bronze que un grup d’ar-
queòlegs ha descobert durant una excavació a la ciutat de

Devnya. Són peces de l’època de l’emperador Teodosi II, que hau-
rien estat amagades per protegir-les d’un atac dels huns.

Un home i una dona acaben de descobrir que són ger-
mans per part de pare. Això no seria un problema si no
fos perquè són parella des de fa vuit anys, s’han casat re-

centment i estan esperant el seu primer fill. Tots dos volen man-
tenir la relació i l’embaràs, però els preocupa la salut del fill.

Una empresa de reserves hoteleres ha creat un viatge de 365
dies per viure tot un any amb temperatures d’entre 21 i 24
graus centígrads. La companyia ha presentat un mapa que

indica la ruta que cal seguir per fugir del fred: inclou 45 països dels 5
continents, comença a l’Argentina i acaba a les Bahames.

A les xarxes

@MarcosLamelas: Acto ‘Compromís Primer
d’Ocubre’ al Pati dels Tarongers del Palau de
la Generalitat. Quim Torra define el 1-O como
acto fundacional del republicanismo catalán.

@quimforn: Quina nit tan especial, quan-
tes emocions! Gràcies @llumillibertat per
donar llum i, sobretot, demostrar que som
i serem capaços de tot. #llill.

#LlumiLlibertat

@adrisantaa: Albert Rivera arriba al Parla-
ment l’endemà que el partit hagi registrat
una moció de censura contra Quim Torra. La
Mesa del Parlament l’ha admès a tràmit.

#MocióDeCensura #1Octubre
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La pacificació del carrer Francesc
Layret necessita un projecte clar
i definit. En això coincideixen
tant entitats per la promoció del
transport públic com comer-
ciants, restauradors i fins i tot el
mateix Ajuntament. El govern
municipal avisa que estan oberts
a parlar amb tothom per definir
quin és el millor moment per ta-
llar el trànsit a aquesta via del cen-
tre de la ciutat, tot i que subrat-
llen que si es fa “abans d’acabar
les obres del lateral de l’autopis-
ta a Sant Crist, podria generar
problemes de circulació”.

El delegat de l’Associació per
a la Promoció del Transport Públic
(PTP) al Barcelonès Nord, Roger
Melcior, explica a Línia Nordque
“pacificar el carrer és viable” i ha
de ser una actuació prioritària, i

per aquest motiu emplacen el go-
vern municipal a presentar un pro-
jecte. “Ja no estem debatent sobre
si aquest carrer s’ha de pacificar,
perquè és evident que s’ha de pa-
cificar”, destaca Melcior. La PTP
ha demanat a l’Ajuntament que
convoqui un Consell de Mobilitat
per conèixer la posició del govern.

El president de l’entitat de
restauradors Forquilla Badalona,
Edgar Sánchez, assenyala a Línia
Nordque han fet una consulta en-
tre els associats i “només el 10%
està en contra” de la pacificació del
carrer Francesc Layret, però dei-

xa clar que encara no es poden po-
sicionar fermament perquè no
han vist cap projecte definit.

Els comerciants del centre
són més escèptics. El president de
l’entitat, Cinto Gubern, diu que no
estan tancats a la pacificació
“sempre que no sigui un nyap,
sinó una cosa programada i ben
feta, perquè de moment ningú”
els ha presentat cap projecte”.
Fonts municipals afirmen que
el govern “es posarà a treballar en
els propers dies” per trobar el con-
sens per decidir com i quan es pa-
cificarà el carrer.

El govern creu que no és un bon moment per pacificar el carrer. Foto: Google Maps

Volen un projecte per a la
pacificació de Francesc Layret
» Entitats, comerciants i restauradors coincideixen que cal un pla
» El govern busca consensos per decidir quan es tallarà el trànsit

Múltiples accidents a la cruïlla
de Baldomer Solà i Saragossa

MOBILITAT4Diumenge passat
hi va haver un nou accident de
trànsit a la cruïlla entre el carrer
Baldomer Solà i el carrer Sara-
gossa de Badalona, el quart en
el darrer mes. En aquest últim
cas, un turisme i un autobús van
col·lidir. Els semàfors no fun-
cionaven en el moment de l’ac-
cident.

Fonts municipals han expli-
cat a Línia Nord que dilluns al
matí ja funcionaven els semàfors
en aquesta cruïlla i que els mo-
tius dels accidents en aquest in-
dret “són que els conductors no

respecten els senyals de trànsit”.
Tot i això, des de l’Ajuntament
reconeixen que el semàfor ha fa-
llat diverses vegades i ja s’ha de-
manat a l’empresa de manteni-
ment un informe detallat sobre
quin és el problema.

El grup municipal d’ERC ha
inscrit una pregunta al govern
sobre les estadístiques d’accidents
en aquesta cruïlla i quines són les
mesures que s’han iniciat per po-
sar-hi solució. El president del PP
de Badalona, Juan Fernández,
ha criticat que “els semàfors s’han
d’arreglar permanentment”.

El president de l’associació 
de veïns d’Artigues dimiteix

SOCIETAT4El president de l’As-
sociació de Veïns d’Artigues,
Angel Vendrell, va presentar la
seva dimissió aquest dilluns. La
“indiferència de la majoria de
veïns davant la destrucció pro-
gressiva i constant del barri” és
un dels motius que Vendrell ha
expressat per la seva dimissió en
una carta que va enviar als socis
de l’associació.

Vendrell, però, deixa clar a la
missiva que els motius per la seva
dimissió “són múltiples i variats”.
Un altre dels arguments és “la fal-
ta d’empatia i implicació per part

de l’Ajuntament, Guàrdia Urbana,
partits polítics, Consorci Badalo-
na sud, etc. davant la manca d’ac-
ció i actuació en fets que alteren i
menyscaben sistemàticament la
pau social i la convivència”.

El fins ara president de l’en-
titat explica a la carta que Arti-
gues té problemes de margina-
litat, inseguretat i “fuga de veïns
de classe mitjana baixa”. Se-
gons Vendrell, la manca de can-
vis al barri farà que difícilment
sigui recuperable i apunta que es
pot convertir en un lloc inhòspit
per residir-hi i conviure.

Adif licita les obres per al
tancament de les vies del tren
URBANISME4Adif ja ha licitat el
contracte d’obres d’execució d’ins-
tal·lació i millora del tancament
de les vies al terme municipal de
Badalona, per un import de
382.556 euros, segons va publi-
car el gestor de les infraestructu-
res ferroviàries fa una setmana.

Aquesta licitació s’inscriu al
conveni signat el 3 d’abril entre
l’Ajuntament de Badalona i Adif
“per a la millora de la seguretat i
la permeabilitat del ferrocarril”.

L’objectiu d’aquesta actuació
és garantir la integritat i l’estat
de les tanques als terrenys de les
vies del ferrocarril per prevenir
actes vandàlics i el creuament de
persones per llocs no autoritzats,
a més d’intentar impedir roba-
toris de material o l’abocament
de residus. Entre les actuacions
que es faran hi ha la neteja i el
sanejament de l’espai comprès
entre les tanques actuals i les
vies de la línia R1.

Augusto Magaña
BADALONA

Polèmica | Protestes per les rampes de Sant Crist
Els veïns i veïnes de Sant Crist van tornar a tallar dimarts, per segona setmana
consecutiva, l’avinguda Coll i Pujol. Exigeixen que es posin en marxa les rampes
després de 18 mesos sense funcionar, com va recollir Badalona Comunicació.
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El presumpte assassí del Port
Olímpic se suïcida a Sant Roc

SUCCESSOS4El presumpte autor
d’un assassinat al Port Olímpic de
Barcelona es va suïcidar divendres
passat a Badalona quan els Mos-
sos d’Esquadra estaven a punt de
detenir-lo, segons va avançar El
Mundo i va confirmar l’ACN. 

La policia autonòmica el bus-
cava pel barri de Sant Roc, on
sembla que residia el sospitós.
En els darrers dies havien acon-
seguit situar-lo en un domicili
del carrer Cáceres.

Altres informacions apun-
ten, segons l’ACN, que l’home
s’hauria pogut treure la vida
d’un tret. La policia havia des-
plegat un operatiu important a
la zona per detenir el presump-
te homicida, però sembla que
quan es va disparar, cap a les deu
de la nit de divendres passat, no
hi havia cap policia dins del pis.

ANTECEDENTS
L’home estava buscat des del 4
de setembre, quan hauria apun-
yalat una jove de 26 anys en una
discoteca del Port Olímpic a la
qual prèviament li havia inten-
tat robar el mòbil. La noia ho va
denunciar al personal de segu-
retat del local, que va expulsar
l’individu i un altre home que
l’acompanyava. En el transcurs
de la picabaralla, ja a la porta del
local, un dels dos va apunyalar
primer un efectiu de la segure-
tat privada de l’establiment i
després la noia, que va acabar
morint hores més tard en un
hospital.

Els dos homes van fugir del
lloc dels fets. Pocs dies més tard,
l’home que acompanyava el pre-
sumpte homicida es va entregar
als Mossos d’Esquadra.

SEGURETAT4Els fets delictius
han crescut un 6,7% el darrer any
a Badalona. Així ho va explicar el
conseller d’Interior, Miquel Buch,
dilluns passat després de la Jun-
ta de Seguretat Local. Com va re-
collir l’ACN, el titular d’Interior
es va comprometre a incremen-
tar el nombre d’agents de Mos-
sos d’Esquadra que hi ha a la ciu-
tat (tot i que no va especificar-ne
la xifra), però va deixar clar que
“Badalona és una ciutat segura”,
ja que també ha crescut l’activi-
tat policial, els fets resolts i les de-
tencions en un 4,3% respecte
de l’any passat.

Buch va destacar que a la
ciutat hi ha 67,4 fets penals per
cada mil habitants, una xifra
que està deu punts per sota de la
mitjana catalana (76,6 fets per
cada mil habitants). El conseller
va remarcar també que “la poli-
cia està lluitant contra aquests ac-
tes” i va recordar que la meitat
dels fets penals són furts i esta-
fes. En aquests casos, segons
Buch, “l’autoprotecció del propi
ciutadà” és un element impor-
tant, tot i que també va afirmar
que hauria d’anar acompanyat
d’un “enduriment del codi penal
en cas de reincidència”.

L’alcalde de Badalona, Álex
Pastor, va assegurar que no estan

contents amb les dades, però va
destacar que cal “analitzar-les en
el context de Catalunya i Barce-
lona”, on les xifres de fets delic-
tius encara han augmentat més.

Pastor va informar que “han
pujat un 9,4% els delictes contra
la seguretat viària” i que la policia
“ha intervingut un 62% més en ro-
batoris amb intimidació o violèn-
cia i un 51% en robatoris a l’inte-
rior de vehicles”. L’alcalde va de-
manar també una millor coordi-
nació entre dels cossos policials
per potenciar la vigilància de les
zones d’oci nocturn de la ciutat.

L’OPOSICIÓ, DISCONFORME
En declaracions a Badalona Matí,
representants del PP i de Guan-
yem Badalona en Comú van de-
nunciar que la Junta de Segure-
tat Local no va donar en realitat
cap solució a la situació d’inse-
guretat que denuncien els veïns.

“La Junta de Seguretat va ser
una presa de pèl. La inseguretat a
Badalona ha augmentat un 6,7%
i confirma el que estem denun-
ciant nosaltres i els veïns: Bada-
lona és una ciutat insegura i exi-
gim solucions”, va dir el president
del PP local, Juan Fernández.

Miquel Buch va participar en la Junta de Seguretat Local. Foto: Ajuntament

Augmenten un 6,7% els fets
delictius en el darrer any

Familiars de la noia assassinada en un acte de record. Foto: Roger Segura / ACN
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Badalona, ciutat de referència
en envelliment actiu

SALUT4Aquesta setmana i la
següent se celebra a Badalona la
Quinzena de l’Envelliment Actiu,
en el marc de la commemoració
del Dia Internacional de la Gent
Gran, que va ser dimarts. I en-
guany la ciutat ho celebra d’una
manera especial, ja que va rebre
fa una setmana un guardó de la
Comissió Europea que reconeix
Badalona com a ciutat referència
en matèria d’innovació en enve-
lliment actiu i saludable.

L’alcalde, Álex Pastor, i la ge-
rent de Badalona Serveis Assis-
tencials (BSA), Pilar Otermin,
van fer dimarts al Centre Civic de
La Salut un acte de reconeixement
a totes les persones i institucions
que han fet possible que la ciutat
aconsegueixi aquest guardó.

“El premi europeu ens enco-
ratja a continuar avançant per in-

novar en el model d’envelliment
actiu i saludable a Badalona.
Apostem per un que articula la
participació de tot l’ecosistema
per fer front als reptes de l’enve-
lliment”, va afirmar Otermin.

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
Fins al 14 d’octubre, la ciutat
s’omplirà d’activitats per a l’en-
velliment actiu de la gent gran.
Demà es farà el primer torneig
obert de petanca a Canyadó,
mentre que dilluns tindrà lloc el
torneig obert de dòmino al Cen-
tre Cívic de Can Cabanyes.

BSA organitza també els Iti-
neraris Saludables Intergene-
racionals “Fem Salut” a diversos
llocs: al CAP de la Morera, el
pròxim dimecres, al CAP de Bu-
falà, l’11 d’octubre, i al CAP de
Sant Roc el 14 d’octubre.

SALUT4L’Hospital Municipal
de Badalona és el millor hospi-
tal de tota Espanya en la diag-
nòstica d’aparell circulatori. Així
ho va reconèixer la primera edi-
ció dels premis Best Spanish
Hospitals Awards (BSH), or-
ganitzats per Benchmarking
Sanitario 3.0 i Asho. El centre
hospitalari, gestionat per Ba-
dalona Serveis Assistencials
(BSA), també va ser finalista
en la categoria diagnòstica de
malalties infeccioses. En els ma-
teixos premis també va ser guar-
donat l’Hospital de l’Esperit
Sant de Santa Coloma [veure
pàgina 12].

Aquests premis tenen per ob-
jectiu reivindicar l’eficiència, ade-
quació i qualitat assistencials de
centres hospitalaris d’aguts, pú-
blics i privats, en l’àmbit estatal,
fruit d’una anàlisi contrastable
dels indicadors de gestió clínica.
El lliurament dels premis es va ce-
lebrar dijous passat a la seu de la
Societat Espanyola de Directius de
la Salut (SEDISA).

Des de BSA afirmen que el
premi és un reconeixement a
l’excel·lència hospitalària, “grà-
cies als esforços de molts pro-
fessionals i a la dedicació cons-
tant per donar una assistència
d’alta qualitat”.

MÉS RECONEIXEMENTS
BSA recorda que aquest mes de
setembre els serveis assistencials
de Badalona han estat reconeguts
en dues àrees que formen part de
“l’ADN de l’organització”, com
són l’aposta per un model inno-
vador d’envelliment actiu i salu-
dable i la gestió responsable.

Els serveis assistencials de Ba-
dalona són un dels finalistes a la
convocatòria dels X Premis de la
Fundació Corresponsables, que
valoren “les millors iniciatives en
matèria de responsabilitat social,
sostenibilitat i comunicació” i es
lliuren a principis de novembre. 

En total s’han presentat 600
candidatures a les diferents ca-
tegories d’aquest reconeixement.
Concretament, BSA hi participa
en la categoria d’Administra-
cions i Entitats Públiques a tra-
vés del projecte ComSalut del
CAP Nova Lloreda, que destaca
les aliances amb els grups d’in-
terès: els professionals, les en-
titats, la comunitat, l’Ajunta-
ment de Badalona i el Departa-
ment de Salut, amb la finalitat
de generar activitats conjuntes,
potenciar els actius de salut del
territori i incrementar la parti-
cipació de la comunitat.

La gerent de BSA, Pilar Otermin, va rebre el premi dijous passat. Foto: BSA

L’Hospital Municipal, el millor
en diagnosi d’aparell circulatori
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Santa Coloma

SALUT4El Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) de Santa Coloma de
Gramenet va estrenar una nova
zona d’observació divendres pas-
sat. L’espai remodelat ocupa
300 metres quadrats de super-
fície i compta a partir d’ara amb
9 boxes, un d’ells reservat per a
actuacions de reanimació car-
diopulmonar.

La consellera de Salut, Alba
Vergés, va visitar el CAP diven-
dres passat per inaugurar la
nova zona d’observació i va des-
tacar la voluntat d’assolir un
model d’atenció primària que
“augmenti la resolució de la de-
manda urgent de baixa i mitja-
na complexitat i faci l’abordatge
inicial i la derivació a l’hospital de
les urgències de més gravetat”.

Aquesta ampliació s’emmar-
ca en el desplegament del Pla
Nacional d’Urgències de Cata-
lunya. Les obres s’han comple-
tat en quatre mesos i han supo-
sat una inversió de 275.800 eu-

ros i una remodelació de la plan-
ta baixa del centre. 

Vergés va assegurar que a
banda d’aquesta inversió s’han
fet altres millores, com el triat-
ge d’infermeria o el reforç de pro-
fessionals, per “impulsar una
assistència millor i més propera
al ciutadà”. D’altra banda, des de
Salut s’explica que a l’hora de

dissenyar l’espai s’ha pensat en el
confort dels pacients i en la millora
de la qualitat assistencial. 

S’ha creat un accés directe
entre la zona de boxes i una
consulta d’infermeria i hi ha un
bany adaptat per als usuaris que
hagin d’estar en observació i
evitar desplaçaments fora de
l’àrea d’urgències.

La consellera Alba Vergés va visitar el centre. Foto: Twitter (@scgramenet)

Les urgències del CAP estrenen
una nova zona d’observació

» La consellera de Salut va inaugurar l’ampliació del centre divendres
» El CAP té ara 9 boxes, un d’ells per a reanimació cardiopulmonar

Els habitatges desocupats
tindran un recàrrec sobre l’IBI

PLE4El Ple va aprovar provisio-
nalment la creació d’un recàrrec
sobre l’IBI dels immobles resi-
dencials desocupats permanent-
ment a la sessió ordinària de di-
lluns passat. Aquesta mesura va
tirar endavant amb els vots favo-
rables del PSC i En Comú Podem
(ECP), l’abstenció de Ciutadans
(Cs) i els vots en contra d’ERC.

L’Ajuntament requerirà un
recàrrec del 50% sobre la quota
líquida als immobles d’ús resi-
dencial que no hagin estat ha-
bitats durant 2 anys de manera
continuada.

ALTRES MOCIONS
El Ple també va aprovar per una-
nimitat una Declaració Institu-
cional de suport a les mobilitza-
cions juvenils de lluita contra el
canvi climàtic. Per altra banda, es
va tirar endavant una moció en
resposta a les amenaces d’Ende-
sa a les administracions locals,
amb l’abstenció de Cs.

El PSC va tombar, en canvi,
una moció d’ECP i ERC per visi-
bilitzar el col·lectiu LGTBI a les
Festes Majors, així com una altra
moció d’ECP per la transparència
en campanyes electorals.

L’Hospital Esperit Sant rep 
un premi per la gestió clínica

SALUT4Els premis Best Spanish
Hospitals Awardshan reconegut
l’excel·lència en la gestió de la
Fundació Hospital de l’Esperit
Sant (FHES) amb el primer guar-
dó per la gestió clínica global.
Aquest premi, organitzat a esca-
la nacional per la consultora
Benchmarking Sanitario 3.0 i la
companyia Asho, situa el centre
colomenc entre els millors hos-
pitals d’aguts de l’Estat espanyol
pel que fa a eficiència, adequació
i qualitat assistencial.

El premi atorgat a la FHES va-
lora l’eficiència en la gestió d’acord

amb indicadors de complicacions,
mortalitat o readmissions, entre
d’altres, recollits en el conjunt
mínim bàsic de dades, el registre
poblacional que recull informació
sobre la patologia atesa als centres
sanitaris de Catalunya.

L’Esperit Sant ha estat, a més,
finalista en les categories diag-
nòstiques d’aparell circulatori,
malalties infeccioses, patologia
de la dona i global de resultats.

La primera edició dels premis
ha comptat amb la participació de
80 centres sanitaris públics i pri-
vats, dels quals 18 són catalans.

Un sindicat demana pistoles
Taser per a la Policia Local

SEGURETAT4El sindicat majo-
ritari de la Policia Local de Santa
Coloma de Gramenet, la Central
Sindical Independiente y de Fun-
cionarios (CSIF), ha demanat a
l’Ajuntament l’adquisició de pis-
toles Taser per als agents.

La CSIF argumenta que
“cada cop són més els actes vio-
lents que es cometen a la nostra
ciutat en els quals es fan servir
armes blanques” i assegura que
la Policia Local “no està proveï-

da del material de dotació ne-
cessari per repel·lir i neutralitzar
aquestes amenaces”.

Per aquest motiu, des del
sindicat assenyalen que neces-
siten les pistoles Taser “de forma
urgent per poder fer front a les
amenaces que cada dia se’ns
presenten i poder donar la ma-
teixa resposta eficient i eficaç”
que la resta de cossos policials.
Segons la CSIF, les Taser són se-
gures i eviten abusos policials.

Educació | Instal·lats els mòduls de l’Institut de Can Zam
Com va avançar ElMirall.net, dilluns es van estrenar els mòduls temporals del
nou Institut de Santa Coloma. Aquests mòduls, que van arribar amb 18 dies de
retard, funcionaran a l’espera de la construcció del futur centre de secundària.

Foto: Miquel Codolar (ACN)
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SOCIETAT4Després de tres
dies de recerca, els equips d’e-
mergència van localitzar di-
vendres passat el cos sense
vida del nadó que el seu pare va
confessar haver llençat al riu
Besòs. El dispositiu de recerca,
que va començar dimarts a la
tarda, va trobar el cadàver a la
llera del riu.

La intendenta dels Mossos
d’Esquadra responsable de l’o-
peratiu, Montse Estruch, va ex-
plicar que el nadó va ser localit-
zat entremig d’una zona de can-
yes poc després de les dues del
migdia de divendres. “Estava
entre els arbres i no era visible
per l’ull humà perquè estava
molt amagat”, va comentar Es-
truch, que va agregar que va ser
un gos de la unitat canina el que
va detectar el cos del nadó.

Els Serveis Funeraris van re-
tirar el cos sense vida del petit poc
després de les quatre de la tarda de
divendres, davant l’atenta mirada

de desenes de veïns de Sant Adrià
que van elogiar la feina dels cos-
sos de seguretat i emergències. La
Policia Científica va acabar d’a-
nalitzar el lloc on es va localitzar el
cos per recopilar més proves.

Al dispositiu de recerca van
participar diversos cossos d’e-
mergència i equipaments com
un helicòpter, unitats subaquà-
tiques i canines, les quals van
buscar per la llera del riu, les zo-

nes de canya i els seus voltants.
“Ha estat una feina dura i d’e-
quip”, va assegurar Estruch, que
va subratllar la “gran coordina-
ció entre els diferents cossos”.

La Fiscalia considera que el
fet ha estat un assassinat. El
presumpte parricida, un noi de
16 anys, va confessar els fets als
Mossos d’Esquadra i va ser in-
ternat en règim tancat per ordre
del jutge que instrueix el cas.

La policia va trobar el cos del nadó a la llera del riu. Foto: ACN / Norma Vidal

Troben el cos del nadó que 
el seu pare va llençar al Besòs

» El presumpte assassí es troba en règim tancat després de confessar
» Els equips d’emergència van buscar el cadàver durant tres dies al riu

El Ple demana una normativa
per als patinets elèctrics

PLE4Dilluns, el Ple municipal
va aprovar per unanimitat una
moció, presentada per ERC, per
regular i reglamentar la circula-
ció de vehicles de mobilitat per-
sonal. L’objectiu d’aquesta mo-
ció és actualitzar l’ordenança
de vianants i vehicles per in-
cloure-hi l’ús de patinets elèc-
trics, monopatins, bicicletes i
altres vehicles amb motor.

La regidora d’ERC Mercè Cur-
to Gil va explicar a la sessió ordi-
nària de dilluns que és “extrema-
dament urgent elaborar una nova
ordenança de mobilitat que reguli

l’ús d’aquests vehicles”, per tal de
garantir la seguretat de tots els
usuaris de l’espai públic urbà de la
ciutat. La regidora socialista Ruth
Soto va assegurar que volen apro-
var la nova normativa “tan bon
punt es pugui” i va reafirmar el
compromís del govern municipal.

Tot i que es va aprovar per
unanimitat, la regidora de Sant
Adrià en Comú (SAeC) Irene Al-
dabert va puntualitzar que “li fal-
ta una perspectiva global”. El re-
gidor de Cs Pedro Sánchez va re-
cordar que s’ha de tenir en comp-
te la normativa de la DGT.

Més de la meitat dels majors
de 80 anys viuen sols

SOCIETAT4Un 54,5% de les per-
sones majors de 80 anys de
Sant Adrià de Besòs viuen soles
en habitatges unipersonals, se-
gons un estudi recent que ha fet
l’Ajuntament de Sant Adrià so-
bre la gent gran del municipi.
L’anàlisi, que s’ha fet a través
d’entrevistes en profunditat als
domicilis d’aquestes persones, es
va dur a terme entre els mesos de
març i maig.

En total van participar-hi 88
llars i 119 persones, un 40% de
les persones de 80 anys o més
que viuen soles o en llars on tots

els membres tenen aquest mar-
ge d’edat i no s’han posat en con-
tacte amb els serveis socials.

El 57,1% de la gent gran en-
questada van ser dones i el 55,5%
tenien entre 80 i 84 anys. De tots
els participants, el 50,4% van de-
clarar que tenien un estat de salut
bo o molt bo i el 86,6% van asse-
gurar que no necessitaven su-
port freqüent per dur a terme les
activitats bàsiques de la vida dià-
ria. Tot i que el 100% van mani-
festar que es relacionen sovint
amb familiars o coneguts, el 12,6%
va reconèixer que se senten soles.

La UPC comença el nou curs
amb l’emergència climàtica

EDUCACIÓ4El Campus Diago-
nal-Besòs de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC) va
donar la benvinguda al nou curs
acadèmic enmig de les mobilit-
zacions per l’emergència climà-
tica de divendres passat.

La universitat va organitzar
una festa de benvinguda oberta
als estudiants i la comunitat
universitària, al veïnat i a les en-
titats de l’entorn. La jornada va
comptar amb diverses activi-

tats i tallers organitzats per as-
sociacions d’estudiants del Cam-
pus i per entitats veïnals de Sant
Adrià i del districte de Sant Mar-
tí de Barcelona.

També es va organitzar la
conferència Emergència climà-
tica. Què fem?, a càrrec de la pro-
fessora Olga Alcaraz del grup
de Recerca STG-Sostenibilitat,
Tecnologia i Humanisme. Tam-
bé va assistir a la inauguració l’al-
calde de Sant Adrià, Joan Callau.

Societat | Horts urbans per a la gent gran
L’Ajuntament ha aprovat les bases que han de regir el sorteig públic per a l’adjudica-
ció, per un període de 5 anys, de l’ús de les 22 parcel·les disponibles per a gent gran
del municipi. Les beneficiades seran persones majors de 60 anys i empadronades.

La moció crida a actualitzar l’ordenança de mobilitat. Foto: Twitter (@MovEsqSAB)
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Montgat | Tiana

Montgat es posiciona 
a favor d’Open Arms

MONTGAT4Montgat ha sortit
en defensa del refugi i l’acollida
i a favor de l’ONG Proactiva
Open Arms. El Ple va aprovar
una moció presentada per ERC
i Montgat en Comú Podem
(MCP) per donar suport a les en-
titats que rescaten migrants al
Mediterrani, amb els vots de
Junts per Montgat (JxM), Som
de Montgat (SxM) i Montgat
Guanya-Mes-Iniciativa.

“Donat el context actual, en
ple auge de criminalització del que
abans sempre s’havia entès com
a imperatiu humanitari; i en una

situació en la qual en nom de la
gestió migratòria s’han legitimat
pràctiques necropolítiques, ba-
sades en idees d’algunes instàn-
cies de poder de dictaminar qui-
nes vides mereixen ser viscudes i
quines no, ens veiem obligades a
dir prou”, va explicar la regidora
Alba Hernández Lacoma.

A la moció es va cridar a
treballar per un marc digne per
a l’acollida de persones nouvin-
gudes i insistir que el “volem
acollir” ha de transcendir en
l’àmbit de les polítiques públi-
ques i polítiques personals.

TIANA4El Ple municipal de Tia-
na va aprovar per unanimitat la
composició tècnica i social del
Consell Assessor d’Urbanisme
de Tiana (CAUT) a la sessió or-
dinària de dimarts. Els grups
municipals van donar llum ver-
da també a la creació d’un grup
de treball dins del CAUT enca-
rregat d’assignar els noms als
nous carrers que sorgeixin de la
urbanització dels Vessants II.

L’alcaldessa Marta Martorell
explica a Línia Nordque el 15 d’oc-
tubre es farà la primera reunió del
CAUT, un organisme que asse-
gura que el convocaran “molt so-
vint”, perquè “hi ha molts fronts
oberts” pel que fa a projectes ur-
banístics, com el pla parcial de Can
Mata i altres urbanitzacions, com
Vessants II, que s’estan fent. 

Sobre l’assignació de noms
als nous carrers, Martorell as-
senyala que el CAUT (format per
membres dels partits, les entitats
ciutadanes i tècnics especialis-
tes) farà propostes i que aquestes
se sotmetran després a un procés
participatiu obert a la ciutadania.

També es va aprovar per
unanimitat l’adhesió de Tiana a
l’Associació Catalana de Muni-
cipis i la declaració institucional
de resposta a les “amenaces”
d’Endesa a les administracions
locals en relació amb el deute de
les factures energètiques de les
famílies vulnerables. L’empresa
exigeix al consistori que pagui la
meitat del deute.

Junts per Tiana (Junts) va
presentar quatre mocions, de
les quals van tirar endavant
dues. Una d’elles reclamava la

revisió del catàleg de patrimoni
arquitectònic i ambiental, un
estudi de la xarxa de mines,
fonts i basses del poble, així
com campanyes de divulgació
del patrimoni de Tiana.

L’altra moció de Junts que va
aconseguir la llum verda va ser
la que exigia un pla d’usos per a
la Sala Albéniz a partir de les ne-
cessitats de les entitats, artistes
i col·lectius que fan ús de la
sala, a més de fer un informe
amb tècnics especialitzats en
l’àmbit de la cultura.

Imatge d’arxiu del ple de Tiana. Foto: Ajuntament de Tiana

Tiana aprova la composició del
Consell Assessor d’Urbanisme

Política | Montgat commemora l’1-O
L’Ajuntament de Montgat va celebrar un acte commemoratiu del segon ani-

versari del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. L’acte es va fer al pati de 
l’escola d’adults TIMO i va comptar amb l’actuació de l’aula de música. 

El veler d’Open Arms, l’Astral, al port de Badalona. Foto: Jordi Pujolar / ACN
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La temporada oficial 2019-20
arrenca amb un nou títol per a les
vitrines de l’Snatt’s Sant Adrià. El
conjunt de César Aneas va pro-
clamar-se campió de la Lliga Ca-
talana Femenina 2 diumenge
passat a Sant Feliu de Llobregat
derrotant el Lima-Horta barce-
loní (68-46) en una final domi-
nada des del salt inicial per part
del conjunt adrianenc.

Un dels noms propis de la fi-
nal va ser la júnior Txell Alarcón,
que aquest curs ja formarà part
del primer equip, i que va tenir
l’honor de ser la màxima anota-
dora de la setena Lliga Catalana
2 de la història del club, tot i que
el premi MVP va ser per a Hele-
na López, autora de 12 punts en
una sèrie de llançaments gairebé
immaculada (només va fallar un

tir lliure). L’Snatt’s va marxar al
descans amb un +14 (35-21) i l’ú-
nic moment de la segona meitat
en el qual la distància va baixar
dels 10 punts va ser la recta final
del tercer parcial. Les d’Aneas tor-
narien a prémer l’accelerador en
el tram final per derrotar el con-
junt barceloní.

“Ha estat un partit una mica
estrany, perquè no hem aconse-
guit enllaçar dos o tres minuts se-
guits de bon joc, però sí que he de

dir que estic content perquè he
pogut recuperar jugadores que,
de cara a l’inici de la lliga, ens fa-
ran falta”, va assegurar Aneas des-
prés de la final.

ESTRENA AL RICART
La celebració, però, ha estat breu,
ja que l’equip debuta aquest ma-
teix diumenge en el grup B de la
Liga Femenina 2. Les adrianen-
ques rebran el Segle XXI al Pa-
velló Ricart a les 12 del migdia.

La capitana Cris Hurtado aixeca el trofeu. Foto: M.A. Chazo / FCBQ

La setena ja és aquí: l’Snatt’s
guanya la Lliga Catalana 2

» La júnior Txell Alarcón, màxima anotadora de la final amb 14 punts
» Les liles debuten a la lliga aquest diumenge rebent el Segle XXI

L’Industrias vol retrobar-se
amb la victòria a Paterna

Després d’un em-
pat i una derrota
en els dos partits
que l’Industrias ha

jugat de forma consecutiva a l’O-
límpic, el conjunt d’Óscar Re-
dondo viatjarà a Paterna amb la
intenció de tornar a guanyar un
partit de lliga a la pista del Le-
vante. Els blaugrana sumen qua-
tre punts, igual que l’Industrias,
i també van guanyar el seu únic
partit en la primera jornada.

Redondo ha pogut preparar el
partit sense baixes destacades
(només Roger Bermusell va que-

dar fora de l’últim matx, però per
decisió tècnica), ja que tant Álex
Verdejo com el capità David Ál-
varez van poder jugar.

MANETA EN CONTRA
El viatge a la pista del Levante,
però, ha de servir sobretot per
passar pàgina de la golejada que
l’equip va encaixar dissabte pas-
sat a Badalona contra l’Osasuna
Magna (0-5). L’equip va acusar el
0-1, encaixat pocs segons abans
del descans, i no va tenir respos-
ta per als gols que els navarresos
van marcar en el segon temps. 

Bàsquet | Victòries de Maristes i Dimonis i derrota de l’UBSA
Jornada rodona per als equips badalonins d’EBA i derrota de l’UBSA. Els Maristes segueixen
invictes en el grup C-A després d’haver derrotat el Calvià (72-69). Els Dimonis, en canvi, van
sumar el seu primer triomf a Palma (82-85), mentre que l’UBSA va perdre a Mataró (74-66).

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

“Segueixo on vull ser, a
casa meva, fent allò que
m’agrada. Hem fet moltes
coses en aquest any i mig,

però encara ens queda molt camí
per fer”. Aquesta va ser una de les
declaracions d’intencions d’un
Carles Duran que, amb un som-
riure d’orella a orella, va esceni-
ficar abans-d’ahir la renovació del
seu contracte amb el Joventut,
que ara s’allarga fins al 2022.

El tècnic va agrair la con-
fiança del president Juanan Mo-

rales i del director esportiu, Jor-
di Martí, i va dir que l’staffque ell
encapçala té “molta il·lusió, am-
bició i sabem què és la Penya. Es-
tic molt satisfet que el club comp-
ti amb mi, perquè tenim projec-
tes importants”.

Martí va dir que Duran és
“l’home ideal pel projecte ambi-
ciós que estem construint peça a
peça”, mentre que Morales va
apuntar que el vilassarenc és “un
home de la casa implicat en el
projecte i que hi creu”.

Duran va arribar al primer
equip a principis de l’any passat
per substituir Diego Ocampo en
un moment crític esportiu i ins-
titucional. Duran va aconseguir
salvar l’equip i el va tornar a la
Copa i al play-off el curs passat.  

DEBUT CONTINENTAL
Per altra banda ahir al vespre,
quan ja s’havia tancat aquesta edi-
ció de Línia Nord, els badalonins
estaven debutant en l’EuroCup vi-
sitant el Nanterre francès.

Duran, renovat fins al 2022

Sebas Corso frena una acció de Martel en l’últim partit. Foto: JC Berlanga / ISC
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MARXA4Incombustible seria
l’adjectiu que millor defineix Je-
sús Ángel García Bragado. L’at-
leta, que el dia 17 d’aquest mes
complirà 50 anys, va acabar en la
vuitena posició en la final de 50
quilòmetres marxa la nit de dis-
sabte a diumenge passat en el
Mundial d’atletisme de Doha. 

El madrileny, resident a Sant
Adrià (és regidor del PP a la ciu-
tat), va completar la prova en 4
hores, 11 minuts i 28 segons, un
temps que també li serveix per te-
nir a l’abast de la mà el bitllet per
als Jocs Olímpics que es dispu-
taran a Tòquio durant l’estiu de
l’any que ve: en qualsevol de les
proves que han de venir només
ha de fer la marca mínima per te-
nir plaça assegurada a la capital
japonesa el 2020.

Després de la final, marcada
per la intensa calor que feia en
aquest país del Golf Pèrsic, i en-
cara mentre recuperava l’alè,
Bragado va ironitzar dient que la

pitjor marca de la seva vida en
aquesta distància l’acosta als
Jocs. El veterà marxador també
va assegurar que signa obtenir la
mateixa posició en els Jocs i que
el seu pròxim gran objectiu serà
el Campionat d’Espanya (a Tor-
revella el febrer del 2020), l’últi-
ma gran cita abans de Tòquio.

13 MUNDIALS I 7 JOCS...
Bragado és una institució, un at-
leta respectadíssim a Espanya,

Europa i arreu del món... i té el rè-
cord de participacions en Cam-
pionats del Món (el que s’ha dis-
putat a Doha ha estat la seva tret-
zena cita mundialista) i en Jocs
Olímpics, amb set presències
que, molt previsiblement, l’any
que ve es convertiran en vuit.

El marxador va aconseguir el
seu primer (i únic) Mundial a
Stuttgart l’any 1993, mentre que
el seu millor resultat a uns Jocs és
la quarta plaça del 2008 a Pequín.

Bragado, vuitè en la final dels
50 quilòmetres al Mundial

L’Adrianenc rep el Sant Joan
amb la primera plaça en joc

L’Adrianenc es ju-
garà la condició de lí-
der contra un altre
dels equips que ha

sumat dues victòries en els dos
partits que s’han disputat fins ara.
Els de Lorenzo Rueda estrenaran
el segon mes de la competició
demà passat a les sis de la tarda
contra l’Handbol Sant Joan Des-
pí en un dels millors enfronta-
ments de la tercera jornada del
grup D de la Primera Estatal.

L’enfrontament contra el con-
junt baixllobregatí serà el primer
grans repte contra un rival di-
recte, i serà una prova per al
conjunt lila, que de moment s’ha
mostrat molt fiable i s’ha convertit
en el millor conjunt en la parcel·la

ofensiva, ja que presenten una
mitjana de 35 gols a favor.

FIABILITAT A DOMICILI
Els liles afrontaran el partit ha-
vent demostrat que, en aquest
tram inicial, les seves presta-
cions a domicili són molt simi-
lars a les que ofereixen a la Ver-
neda. L’equip va guanyar el pri-
mer partit lluny de casa dissab-
te passat al Pavelló Municipal
Miquel Poblet de la Salle Mont-
cada (26-33) en un enfronta-
ment que no va començar a te-
nyir-se de color lila de forma cla-
ra fins a principis del segon
temps. Alejandro Rodríguez, au-
tor de set gols, va ser el referent
ofensiu del conjunt de Sant Adrià.

Les Tucans debuten a la Liga
Élite rebent l’Espanya balear

L’espera ja s’ha aca-
bat. Després de me-
sos d’espera, aquest
diumenge a un quart

de 12 del migdia les Tucans es po-
sen en marxa en la temporada
2019-20 de la Liga Élite, la mà-
xima categoria de l’hoquei línia.
El conjunt de Sant Adrià debutarà
en un nou curs en la màxima ca-
tegoria estatal rebent la visita de
l’Espanya HC balear.

El conjunt adrianenc, de fet,
no ha volgut esperar a última
hora per confeccionar la planti-
lla, i a principis del mes passat ja
va anunciar les tres cares noves de
la primera plantilla: Maria Tor-
ras, Marta Redondo i Laia Xin,

que han de servir per donar el salt
de qualitat definitiu a una plan-
tilla que va fregar el títol de lliga
la temporada passada contra el
Tres Cantos PC.

ARRENCA LA LIGA ORO
Però el cap de setmana no només
servirà perquè el sènior femení es
posi en marxa, sinó que també ho
farà el primer equip masculí. Els
Tucans tancaran un diumenge
frenètic d’hoquei línia a la Pau
amb el partit de la primera jor-
nada de la Liga Oro (la segona ca-
tegoria) en un partit que es juga-
rà quan acabi el femení. El rival
dels Tucans també serà l’Espa-
nya, en aquest cas el filial.

» El marxador només haurà de fer la mínima per ser a Tòquio 2020
» El madrileny, resident a Sant Adrià, farà 50 anys el pròxim dia 17

El CK Badalona presentarà els
seus equips diumenge a Llefià

L’inici de la tempo-
rada de korfball és
imminent i, per això,
el CK Badalona vol

escalfar motors amb l’habitual
jornada de presentació que or-
ganitzen tots els equips. La cita
està prevista per a aquest di-
umenge al Pavelló de Llefià.

La jornada, a més, es posarà
en marxa ben aviat, a les nou del
matí amb el partit entre el júnior
de Youssef Meroune i el Miró. Tot
seguit, a dos quarts d’11, serà el
torn del filial d’Octavio Sánchez,
que jugarà contra el Vacarisses,

mentre que el primer equip de
Salva Periago i Jordi Martínez
s’enfrontarà al Castellbisbal a
partir de les 12 del migdia.

De cara a aquesta temporada
2019-20, de fet, l’entitat ha pogut
formar un equip filial, cosa que no
passava des de fa quatre cursos.
L’altra gran novetat és que el sè-
nior tornarà a competir a Primera
Divisió (competició que ha de co-
mençar el mes que ve). A banda,
el CKB seguirà participant en el
Championnat National francès,
que canvia de format, amb l’eli-
minació del play-off.

El marxador, en un moment de la prova. Foto: JA Miguélez / RFEA
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Després de dècades a l'ombra, el futbol femení està vivint
per fi el seu millor moment quant a visibilitat i popularitat. I

això és, en part, gràcies a jugadores com Megan Rapinoe.
Aquesta nord-americana de 34 anys acaba de guanyar el

premi The Best de la FIFA, que la reconeix com la millor fut-
bolista del 2019. A més de defensar els colors del Reign

FC, el seu equip des del 2013, la futbolista també ha
mostrat el seu compromís amb la lluita pels drets de

les dones i la comunitat LGBTI. És aquesta faceta
fora del terreny de joc el motiu de la seva enemis-

tat pública amb Donald Trump, que es va fer pa-
lesa quan va afirmar que no visitaria la Casa
Blanca en cas de guanyar el Mundial amb la

selecció dels Estats Units, una promesa que va
complir. Experta en dir tot el que pensa, Rapi-

noe ha reconegut recentment que té ganes
de tornar a jugar a Europa, especialment al Bar-

ça, el seu equip preferit. El club blaugrana, per la
seva part, s’ha mostrat disposat a fitxar-la.

La novel·la de Teresa Solana comença el
20 de setembre de 2017, a només onze
dies del referèndum d'autodeterminació.
En aquest context, una sotsinspectora
dels Mossos d'Esquadra haurà de fer
front a l'assassinat d'un actor retirat que
vivia sota una identitat falsa i, alhora, a la
mala maror que s'ha estès entre els seus
companys arran de la situació política.

Llibres

Octubre
Teresa Solana

Pep Pla dirigeix Míriam Iscla a Abans que
es faci fosc, un monòleg que narra i es-
cenifica el viatge d’una astrònoma cap a
la ceguesa. Es tracta de l’Anna, que tre-
balla al planetari local i es dedica a explicar
tant als visitants com a la seva filla, la Ma-
ria, els secrets que amaga l’Univers. Ara
haurà de fer front a la foscor.

Al Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Teatre

Abans que es faci fosc
Hattie Naylor

Manel torna a l’activitat tres anys després
de la publicació del seu quart àlbum. Ara,
amb Per la bona gent, la banda barcelo-
nina espera tornar a les llistes dels més es-
coltats, tal com va passar amb els seus dis-
cos anteriors. El singlehomònim, que va
ser el primer avenç del nou treball dis-
cogràfic, va comptar amb Maria del Mar
Bonet i va generar controvèrsia.

Música

Alejandro Amenábar narra el paper de
Miguel de Unamuno en l’esclat i els pri-
mers mesos de la guerra civil espanyo-
la. L’escriptor va donar suport a la suble-
vació militar, però la gravetat del conflicte
i l’empresonament d’alguns dels seus
companys el van fer dubtar sobre la
seva decisió inicial, així que va decidir vi-
sitar Franco per fer-li una petició.

Pelis i sèries

Mientras dure la guerra
Alejandro Amenábar

Per la bona gent
Manel

Festival de Sitges
El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

torna a Sitges del 3 al 13 d’octubre. En aquesta 52a edició, el
festival rendeix homenatge a Mad Maxamb motiu del seu

40è aniversari. Entre els artistes convidats d’enguany, desta-
quen noms com Nikolaj Coster-Waldau, Sam Neill o Asia Ar-

gento, així com els guanyadors del premi Màquina del
Temps, Maribel Verdú i Javier Botet. Algunes de les pel·lícules

més esperades són In the tall grass (una història escrita per
Stephen King i el seu fill que ara ha portat a la pantalla gran

Vincenzo Natali), The lighthouse, Ready or not o The Vigil.  

M E G A N  R A P I N O EQUI ÉS?
Ser la millor futbolista del 2019

Ha guanyat recentment el premi The Best de la FIFA

Famosos

Declarar-se fan del Barça
Ha dit que és el seu equip preferit i que el porta al cor

L’opinió dels culers, dividida
Alguns demanen al club que la fitxi; altres, tot el contrari

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Trine 4
Frozenbyte estrena aquest octubre Trine 4: The Nightmare Prince, la quarta entrega d’una saga superven-

des. El mag, el cavaller i la lladre es tornen a trobar per fer front a una nova aventura plena de perills. 

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIMARTS 8 D’OCTUBRE
19:00 Les veus de Conxita Jiménez i Pili Cugat

i la guitarra de Carlos Lupprian seran els pro-
tagonistes de la pròxima sessió del Poesia i
cia…2019. / Espai Betúlia.

AVUI 3 D’OCTUBRE
19:00 A les set d’aquesta tarda se celebrarà l’ac-

te de presentació del llibre Dones de ferro, de
Margarida Codina Carbonell, editada per
l’editorial Efadós. El presentarà Agustí Alco-
berro. / Pati de la llibreria Carrer Major.

DILLUNS 7 D’OCTUBRE
18:00 D’ençà que es va posar en marxa el curs

escolar, cada dilluns a la tarda es faran noves
sessions del curs Cuinem Santa Coloma per
a nois i noies que tinguin entre 12 i 16 anys.
/ Biblioteca del Fondo.

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
12:00 La temporada 2019-20 es posa en mar-

xa. Partit de bàsquet corresponent a la pri-
mera jornada de la Liga Femenina 2 entre l’S-
natt’s Sant Adrià i el Segle XXI. / Pavelló Mu-
nicipal Marina Besòs.

DIMARTS 8 D’OCTUBRE
Tarda Dimarts que ve, com cada dimarts d’a-

quest mes d’octubre, es farà una nova sessió
del taller de guitarra per a joves amb diferents
nivells d’habilitat. / Centre de producció cul-
tural i juvenil Polidor.

DISSABTE 5 D’OCTUBRE
11:00 Nova jornada en la qual els veïns podran

vetllar pel medi ambient. Entre les 11 del matí
i la 1 del migdia, el Col·lectiu Montgat Net ha
preparat una neteja col·lectiva de tota la plat-
ja de les Barques.

DIMARTS 8 D’OCTUBRE
18:00 ¡Guardias! ¡Guardias!, de Terry Pratchett

serà el títol seleccionat per a la sessió de la
setmana que ve del Club de lectura per a jo-
ves. / Espai Jove.

DEMÀ 4 D’OCTUBRE
19:00 Toni Marí, responsable del Centre de Do-

cumentació del parc de la Serralada Litoral,
coordinarà una xerrada sobre la fauna que viu
en aquest espai. / Biblioteca Can Baratau.

Gairebé dues dècades de vida. Aquest
diumenge se celebrarà la 19a edició del
concurs de paelles del poble. / Plaça
de les Mallorquines.

La vila celebra la 19a
edició del concurs de paelles

Diumenge 6 d’octubre

Ahir es va fer la inauguració de l’ex-
posició Favgram: mostra de fotos, una
repassada en imatges a 25 anys de vida
de la federació de veïns. / Biblioteca Can
Peixauet.

Un quart de segle de FAVGRAM
resumit en una exposició

Tota la setmana

L'advocat Jesús Galán s’encarregarà de
la sessió anomenada Primers auxilis en
dret, que forma part de les conferèn-
cies Timó. / Sala Albéniz.

Una sessió sobre fonaments
del drets aquesta tarda
Avui 3 d’octubre a les 18:30

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S

Lesbofòbia. Un documental i deu res-
postes explica quines situacions de vio-
lència viuen, encara avui, les lesbianes
i quines opcions tenen per afrontar-les.
/ Seu del Círcol.

‘Lesbofòbia. Un documental 
i deu respostes’, al Círcol

Dissabte 5 d’octubre a les 19:00
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