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Montgat demana a
Badalona que faci front
a l’incivisme a Can Ribó

SANT ADRIÀ pàg 14

Ecologistes elaboren un 
pla per renaturalitzar el riu

BADALONA pàg 8

7.000 euros per al marit 
d’una regidora per un rètol

BADALONA pàg 8

Imputen diversos càrrecs
de l’etapa Albiol per les
antenes del Turó d’en Caritg

pàg 10

ESPORTS pàg 20
Manolo González torna a la 
banqueta d’un CF Badalona
que necessita reaccionar

Revolta pel lloguer

PasendavantdeSantaColoma
contral’explotaciósexual

L’Ajuntament colomenc impulsa un observatori amb dades obertes sobre la prostitució i el tràfic de dones pàg 3
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100 famílies de Badalona afronten una pujada del 80%
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L’Ajuntament de Santa Coloma
vol ajudar a posar llum sobre la
realitat de la prostitució i el trà-
fic de dones. Juntament amb la
Iniciativa Barcelona Open Data,
una associació creada per pro-
mocionar les dades obertes, el
consistori colomenc ha impulsat
l’Observatori de Gènere i Dades
Obertes, el qual van presentar di-
vendres passat. 

L’objectiu d’aquest projecte
és fer una tasca de divulgació de
temes relacionats amb la igual-
tat de gènere i generar eines
que permetin a la població ac-
cedir lliurement a diverses dades
contrastades, per poder-se fer les
seves pròpies conclusions.

DADES CONTRASTADES
La primera eina que ha presen-
tat aquest observatori recopila
dades vinculades amb el feno-
men de la prostitució i el tràfic de
persones per a l’explotació se-
xual. “Es tracta d’un àmbit amb
una quantitat escassa de dades
que tenen un impacte rellevant
en totes les societats de tot el
món”, asseguren des de la Ini-
ciativa Barcelona Open Data.

Aquestes dades es mostren de
manera interactiva a la pàgina
web de l’observatori i compta
tant amb dades d’àmbit mundial,
com europeu, espanyol i català.
L’observatori, a més, creua per
primer cop les dades recollides
pel Ministeri de l’Interior, la Ge-
neralitat de Catalunya (a través
dels Mossos d’Esquadra) i la
Unió Europea; amb l’objectiu de
generar millors conclusions.

La directora de la Iniciativa
Barcelona Open Data, Lourdes
Muñoz, explica en declaracions a
TVE que amb aquesta iniciativa
volien conèixer “d’on provenen les
víctimes, que és de la pobresa i els
països pobres, quant és el per-
centatge de dones i, per tant, tenir
dades i tenir informació per trans-
formar-ho en coneixement”.

UN FENOMEN A L’OMBRA
La quantificació del fenomen de la
prostitució, especialment la rela-
cionada amb el tràfic de persones,
és una tasca molt complicada, ja
que al tractar-se d’un negoci il·le-
gal no hi ha fonts oficials i la ma-
jor part dels casos no són detectats
ni denunciats. Les dades recopi-
lades representen només els casos
reportats, però des de l’observatori
assenyalen que “la magnitud real”
és desconeguda.

La prostitució, sota la lupa
» L’Ajuntament de Santa Coloma impulsa un observatori amb dades obertes sobre explotació sexual
» El projecte creua xifres de diverses administracions amb l’objectiu de transformar-les en coneixement

Augusto Magaña
SANTA COLOMA

A l’esquerra, un moment de la presentació de l’observatori. A la dreta, una manifestació feminista recent a Santa Coloma. Fotos: Twitter (@nuriaparlon)

DADES4La Regió Policial
Metropolitana Nord (on s’in-
clouen Badalona, Sant Adrià
de Besòs, Santa Coloma,
Montgat i Tiana, entre altres)
és la zona de Catalunya on
s’han donat més casos de de-
lictes relatius a la prostitució
entre 2011 i 2018, segons les
dades dels Mossos d’Esquadra
recopilades a l’Observatori de
Gènere i Dades Obertes. 

En concret, en aquesta re-
gió policial hi ha hagut 315 de-
lictes relacionats amb la pros-
titució en els darrers set anys.
Aquests delictes fan referència
a l’ús de la força o la intimida-

ció per obligar a exercir la pros-
titució, l’explotació lucrativa
d’una altra persona i la prosti-
tució de menors d’edat o dis-
capacitats. La prostitució d’a-
dults, lliurement consentida, no
és delicte a Espanya.

Per altra banda, les dades de
l’observatori recullen també
que Almeria i Girona són les de-
marcacions on es van identifi-
car més víctimes d’explotació
sexual durant el 2018, 17 i 15,
respectivament. Pel que fa a l’o-
rigen de les dones víctimes de
tràfic de persones, el 34% pro-
cedeix de Romania, el 15% és de
Nigèria i l’11% de Paraguai.

La regió metropolitana nord
és on hi ha més delictes
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Ruego a Rivera que no
utilice el atentado de

Hipercor para atacar a
los adversarios políticos. Le recuerdo
que hace dos años de los atentados del
17-A y ni él ni nadie de Cs ha pregun-
tado en UAVAT por el estado de las más
de 200 víctimas. Por favor, sea respe-
tuoso con el dolor ajeno. No lo utilice.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El eje que lleva dos
años operando en la

política española es es-
tabilidad vs. conflicto, certezas vs.
aventuras. Y quien no se entere y no se
coloque bien en ese eje no va a salir en
la foto. El PSOE lo promueve hace rato
y el PP lo ha cogido ahora. A otros les
está costando más.

@apuente

Molts estudiants no sa-
ben que els professors

associats no cobrem les
hores de preparació, tutories o cor-
recció de treballs i exàmens. Un temps
invertit amb entusiasme quan t’agra-
da molt la docència. Un temps que no
destines a altres feines remunerades a
l’exterior.

Iván Espinosa de los
Monteros y Rocío Mo-

nasterio de VOX llevan 5
años viviendo ilegalmente en su man-
sión de 3 millones de euros. Hoy han
evitado la clausura de la vivienda,
mientras a 20 kilómetros han desahu-
ciado en Madrid a Israel y Luisa con una
niña de 7 años y un bebé de 9 meses.

@FonsiLoaiza@yeyaboya@robmanrique

La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Tots ens mereixem un futur

El 27 de setembre es va celebrar a tot el
món una vaga pel clima, ja que ens tro-
bem davant d’una situació d’emergència
global sense precedents.

No parlarem d’allò que tots hem vist
i hem escoltat en els mitjans de comuni-
cació, ni tampoc dels informes dels experts
que, des de fa molt de temps, ens adver-
teixen sobre el deteriorament global del
planeta i del perill que això suposa  per a
tots els éssers vius, encara que hi hagi di-
rigents polítics eixelebrats que ho neguen.

Vivim en un sistema que es basa en
un model de producció i consum que an-
teposa els interessos econòmics per da-
munt de la nostra supervi-
vència. I, com sempre, són els
més pobres i vulnerables del
món els que més pateixen les
greus conseqüències d’aquest
comportament irracional de
les elits depredadores que
encara no s’adonen que no te-
nim un altre planeta. 

És evident que el que passa no és la
conseqüència d’un ordre natural de les co-
ses sinó d’un model global de producció
i consum que s’anomena capitalisme. I
sense un canvi de model econòmic i tam-
bé de les nostres formes de vida, no es po-
drà acabar i pal·liar l’emergència climàti-
ca i evitar les catàstrofes.

Cal repensar el model i produir allò
que realment es necessita per garantir una
vida digna per a tothom.

A Badalona, la plaça de la Vila esta-
va plena de gom a gom de centenars d’a-
dolescents que demanaven que no podem
esperar més. I és necessari i urgent que
es prenguin mesures per reduir ràpida-

ment a zero les emissions netes de gasos
d’efecte d’hivernacle i evitar que la tem-
peratura global del planeta s’elevi per da-
munt d’1,5 °C ha de ser una prioritat de
la humanitat.

La convocatòria d’aquesta vaga mun-
dial, com a protesta per la inanició dels
mandataris dels països desenvolupats da-
vant d’una situació com ho és la pujada
del nivell del mar que afectarà centenars
de milers de persones, s’inspira en l’ac-
tivista Greta Thunberg. Es tracta d’una
adolescent sueca que el 2018 va decidir
no  assistir a classe els divendres per pro-
testar davant del parlament suec amb un

cartell que demanava mesures per evitar
el perill que suposa un canvi climàtic que,
en molts casos, ja és irreversible.

El 27 de setembre, a més de 150 pa-
ïsos, els carrers i les places s’omplien d’a-
dolescents mentre a l’ONU se celebrava
la conferència sobre el canvi climàtic.

A Badalona, la regidora de Medi
Ambient, Rosa Trenado, anunciava que
el nostre Ajuntament està treballant per
fer que la nostra ciutat sigui “més habi-
table, sostenible i saludable”, però van ser
els més joves els autèntics protagonistes
d’aquesta jornada inoblidable cridant
tots alhora i alçant les seves pancartes:
“No hi ha planeta B”.

També amb la lectura dels seus ma-

nifests que demanaven un compromís de
les autoritats per aconseguir aturar
aquesta barbàrie si es vol salvar al nos-
tre planeta.

No respondre amb suficient rapide-
sa i contundència davant el problema su-
posarà la mort de milions de persones i
l’extinció irreparable d’espècies impres-
cindibles per a la vida de la Terra.

Per això cal assumir els informes
elaborats per la comunitat científica i de-
clarar l’emergència climàtica, destinant
recursos a fer front a la crisi climàtica i la
pèrdua massiva de la biodiversitat.

És urgent abandonar l’ús dels com-
bustibles fòssils, apostant per
una energia 100% renovable,
tenint en compte que els
col·lectius més desfavorits no
poden empitjorar la seva si-
tuació, ja que els països em-
pobrits són els menys respon-
sables de la degradació del

planeta, però alhora, són els més vulnera-
bles a les conseqüències del canvi climàtic.

Cal, finalment, aplicar la llei catalana
de canvi climàtic -paralitzada des de fa
anys- i crear els mecanismes adequats de
participació i control per part de la ciu-
tadania per aconseguir que les mesures
siguin les adequades a les necessitats que
té el nostre planeta.

Com algú va dir, el capitalisme no és
verd i, si no apostem per un altre model,
no trobarem la solució, ja que a l’arrel del
problema està la pròpia naturalesa del
mateix sistema capitalista que és insa-
ciable i infinit, fet que xoca amb els límits
físics d’un planeta finit com ho és la Ter-
ra. Si no actuen ja, demà serà tard.

Sense un canvi de model econòmic i de 
les nostres formes de vida no es podrà 
acabar i pal·liar l’emergència climàtica

Els semàfors

Aj. de Santa Coloma
L’Ajuntament ha impulsat, juntament
amb la Iniciativa Barcelona Open Data,
l’Observatori de Gènere i Dades Ober-
tes, el qual buscar posar llum sobre el
fenomen de la prostitució i el tràfic de

dones per a l’explotació sexual.
pàgina 3

Ecologistes en Acció
L’entitat Ecologistes en Acció ha pre-
sentat un projecte per renaturalitzar i

recuperar la biodiversitat del riu Besòs.
La iniciativa pretén substituir la canya

que abunda al riu per un bosc de ribera.
pàgina 14

Lazora
El fons d’inversió Lazora vol apujar el
preu del lloguer en prop d’un 80% a

unes 96 famílies del barri del Progrés a
les quals se’ls acaba el contracte pròxi-
mament. Les famílies han denunciat
que es tracta d’un augment abusiu.

pàgina 10
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Badalona, campus del coneixement?1

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

Tiana aprova la composició 
del Consell Assessor d’Urbanisme

Volen un projecte per a la pacificació 
del carrer Francesc Layret de Badalona

Aragonès: “Quan diem que volem 
acollir hem de ser conseqüents”

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.
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Les claus

Avui, 1 d'octubre de 2019, fa 2
anys que hi ha tristor a Catalunya.
El naixement de l’1-O fou per can-
viar les coses a la nació catalana,
obrint l'esperit democràtic, creant
participació directa. Això no va
ser del tot possible pel veto del
govern espanyol, que ni tan sols
va fer el mínim esforç perquè el
dret a decidir fos efectiu.

Doncs bé, el camí de la re-
pressió seguí endavant en un
camí que només conduí al blo-
queig que inclogué un article 155.
Actualment, continuem estancats
sense seguir el mandat de l'1-O,
que van votar més de 2 milions de
persones. Per haver votat, van
empresonar els membres del go-
vern català i van ser jutjats injus-
tament. Ara, per sortir d'aquesta
tristor, cal anar al carrer, amb
moltes forces i sense defallir.
Aviat sortirà una sentència gens
favorable per al govern que va
impulsar el referèndum. Ens hem
de sumar a les accions pacífiques
de desobediència civil i mostrar
que som majoria i que ens en sor-
tirem, perquè la independència
només serà possible si hi ha uni-
tat i la proclamem amb una DUI. 

Aviat hi haurà eleccions a Es-
panya pel bloqueig ocasionat en
formar un govern contrari a Ca-
talunya i favorable a un nou 155.
Cal una candidatura conjunta i
de bloqueig amb un programa
electoral radicalment indepen-
dentista i antirepressiu. Malau-
radament, això no ha estat pos-
sible per un joc de cadires injust.
Cal que això es freni i que hi hagi
realment un bloqueig català amb
candidats que creguin només en
una independència real. 

1 d’octubre, ni oblit ni perdó.

2 anys de tristor
per Víctor Gutiérrez

Herba tendra
per Xavier Graset

En la Setmana del Llibre en
Català d’aquest any em vaig
encaterinar, entre molts altres
títols, de La vida i els fets d’en
Justí Tant-se-val, de Josep
Maria Folch i Torres, un títol
que aplaudiria Josep Pedrals.
És una novel·la de 1929 que
ara ha revisat i reeditat l’edi-
torial Adesiara. A la portada
hi ha la mateixa il·lustració de
Joan Junceda que apareix a
l’edició del 29. M’hi començo
a endinsar amb il·lusió i nos-
tàlgia, tothora que em remet
a les lectures d’infància amb
aquells Per les terres roges i
Les aventures d’en Pere Fi,
que em van ajudar a fer la vol-
ta al món. 

En Justí Tant-se-val és un
mosso d’hotel enamorat de
Lluïsa de Marival, amb el
pare condemnat a la guilloti-
na, en l’època de Robespier-
re, que segons l’editor ens fa
cavalcar cap al “desig imper-
torbable de justícia, cap a la
capacitat de sacrifici per as-
solir un ideal”. Té bona pinta.
El cas és que aquesta setma-
na una bona amiga m’ha re-
galat un exemplar original, el
volum IX, de les Pàgines vis-
cudes, de Folch i Torres, amb
il·lustracions de Junceda. Els
protagonistes tenen noms que
ja no surten a les llistes dels
que es posen avui dia: Ma-
rianet, Niteta, Baldiró, To-
masó, i Menció, que protago-

nitza el relat: Menció, curt de
memòria. 

Aquella herba tendra del
camp de 1917, una literatura
popular que feia camí per es-
tendre’s entre la massa de
lectors. Folch i Torres ho
aconseguia. Recordo la meva
mare com me’n parlava, d’a-
questes pàgines viscudes. De
la mateixa manera que la gent
parla de les sèries a les plata-
formes d’streaming. I penso
que, amb això de la llengua,
ara l’advocacia de l’Estat or-
dena que en les seves comu-
nicacions oficials valencians,
mallorquins i catalans facin
servir l’espanyol, menyste-
nint el sentit comú, i el crite-
ri científic universitari i filo-
lògic sobre la unitat de la
llengua. 

De fet l’advocacia de l’Es-
tat diu que aquesta unitat és
un fet acadèmic que no té
aplicació a la llei, a l’Estatut.
Caldria enviar-los un exem-
plar de la Breu història de la
llengua als Països catalans,
de Bernat Joan i Esperança
Marí, un eivissenc i una for-
menterenca, acabada d’apa-
rèixer, però potser tant se
val. Som herba tendra amb
impertorbable desig de justí-
cia, i em sembla que això
també és una pàgina viscuda
mantes vegades.

Publicat a El Punt Avui

Les millors
perles

Rescaten, després d’un mes, un gos que havia desaparegut du-
rant l’huracà Dorian. L’organització Big Dog Rescue, de Florida,
el va trobar el 7 d’octubre sota les runes d’un edifici que va

quedar destrossat a causa del desastre natural. El gos, de només un
any de vida, és conegut ara amb el nom de Miracle.

Atorguen el Premi Nobel de Medicina 2019 a tres científics
que han fet un estudi sobre com les cèl·lules detecten i s'a-
dapten a la manca d'oxigen. El descobriment ha permès

avenços en la recerca de diverses malalties, com ara el càncer. Els
premiats són William Kaelin, Peter Ratcliffe i Gregg Semenza.

L’estatunidenca Allyson Felix s’ha convertit en l’atleta amb més
medalles mundials d’or. En té 13, dues més que Usain Bolt. Felix
ha aconseguit aquesta fita en el Mundial d’Atletisme 2019, que

s’ha celebrat a Doha del 27 de setembre al 6 d’octubre, només 10
mesos després de ser mare per cesària.

Mor el futbolista argentí Ezequiel Esperón després de
caure des d’un sisè pis mentre estava de festa amb els
seus amics a Buenos Aires. El jugador només tenia 23

anys i la seva mort ha commocionat l’Argentina i el món del fut-
bol en general, especialment l’Atlante FC, el seu darrer equip.

La Policia Local de València denuncia els feixistes d’España 2000
que van boicotejar la projecció de la darrera pel·lícula d’Alejan-
dro Amenábar, Mientras dure la guerra, a una sala de cinema de

la ciutat. Els radicals d’extrema dreta van desplegar una pancarta i
van cridar "Viva España" i "Viva Cristo Rey" a l’inici del film.

A les xarxes

@Javier10Alfaro: Pablo Machín llega al
Espanyol. En la plantilla tiene miembros
suficientes para desarrollar su idea de
juego. La elección tiene sentido.

@adrisantaa: La moció de censura de
Ciutadans a Quim Torra no tira endavant.
40 vots a favor (Cs, PP), 76 en contra (JxC,
ERC, CUP i CeC) i 17 abstencions (PSC).

#MocióDeCensura

@joseantich: ATENCIÓ: El jutge d'Ins-
trucció 7 demana també identificar els
agents de la Brigada Provincial d'Infor-
mació que van requisar urnes l'1-O.

#Càrregues1-O #MachínPerico
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Badalona

Una secretària judicial es va per-
sonar a la Casa de la Vila dilluns
al matí acompanyada per tres
agents dels Mossos d’Esquadra.
L’objectiu d’aquesta visita era
demanar informació sobre les
antenes de telefonia que es van
instal·lar al parc del Turó d’en Ca-
ritg, fora de la comissaria de la
Guàrdia Urbana, l’any 2012. La
Fiscalia seguia des de l’any pas-
sat la pista dels contractes d’a-
questes antenes, les quals es van
posar durant el mandat de Xavier
García Albiol (PP) com a alcalde.

De moment, s’està investi-
gant el regidor del PP Miguel Ju-
rado (delegat de seguretat entre
el 2011 i el 2015), el gerent d’En-
gestur durant el mandat d’Albiol,
Tomàs Vizcaino; el llavors cap del
Servei Jurídic municipal, Josep
Duran Vázquez, i l’actual  gerent
d’Engestur, Christian Carneado
(PSC), segons l’acta judicial a la
qual ha tingut accés Línia Nord.

El mateix document assen-
yala que els fets que s’investiguen
tenen a veure amb el supòsit que
“la instal·lació d’aquelles antenes
de telefonia i la prestació d’aquell
serve, no resultava possible en la
forma en la qual es va fer, ni tam-
poc en el lloc en el qual es pre-
tenia realitzar”. 

L’acta judicial ressalta, també,
que el 21 de juliol de 2018 Voda-
fone, l’empresa propietària d’una
de les antenes, va “desmantellar
les instal·lacions, tot això sense que
mai no s’hagués procedit a lega-
litzar la instal·lació, sense que

s’hagi incoat cap expedient de
disciplina urbanística per part de
l’Ajuntament i sense que Vodafo-
ne hagi abonat cap import a favor
de l’Ajuntament per la utilització
privativa del domini públic”.

La secretària judicial va tornar
a personar-se a l’Ajuntament di-
marts al matí per demanar més
informació. Fonts municipals
apunten que la Fiscalia estaria
buscant documents que acreditin
els pagaments per part de les em-
preses que van instal·lar aquestes
antenes en terrenys públics.

QUEIXES DE LA POLICIA LOCAL
El Sindicat de Funcionaris de la
Policia (SFP) de la Guàrdia Ur-
bana ja va reclamar el 2014 tenir
accés als contractes d’instal·lació
de les antenes, per conèixer les
condicions de les instal·lacions, ja
que consideraven que la seva ra-
diació podia estar afectant els
agents que treballaven a la co-
missaria del Turó d’en Caritg.

El portaveu de l’SFP, Raúl Pé-
rez, va explicar, en declaracions
a Badalona Comunicació, que
en cap moment van tenir accés a
aquests contractes.

EL PP ES POSA A DISPOSICIÓ
El PP de Badalona va emetre un
comunicat en el qual asseguren
que col·laboraran totalment amb
la justícia per explicar els fets que
van tenir lloc duran el mandat
d’Albiol, però també van reiterar
que esperen que “la resta de go-
verns implicats es posin també a
disposició judicial per explicar la
situació durant les alcaldies de Do-
lors Sabater (Guanyem Badalona
en Comú) i Àlex Pastor (PSC).

CARNEADO HO VEU UN ERROR
Fonts del PSC assenyalen que la
imputació de Carneado es deu a
un error de la Fiscalia, ja que ell no
era gerent d’Engestur ni treballa-
va a l’Ajuntament quan van tenir
lloc els fets que s’investiguen. A
l’acta judicial s’assegura que Car-
neado hauria, suposadament, au-
toritzat verbalment a Telefónica
instal·lar una estació base de te-
lefonia al Turó d’en Caritg sense
tramitar cap dels permisos ne-
cessaris perquè funcionés.

Sigui com sigui, el govern de
l’alcalde Álex Pastor ja ha anunciat
que valora presentar-se en el cas
com a acusació particular.

Cartell de protesta contra les antenes el 2018. Foto: Twitter (@SFPBadalona)

Imputen diversos càrrecs per
les antenes del Turó d’en Caritg
» Miguel Jurado (PP) i Christian Carneado (PSC), entre els investigats
» La Fiscalia considera que les antenes es van instal·lar sense permís

Augusto Magaña
BADALONA

7.000 euros per al marit d’una
regidora per un rètol publicitari

POLÈMICA4El govern municipal
va pagar, per una tanca publicità-
ria, gairebé 7.000 euros a l’empresa
del marit de la regidora Teresa
González, segons va avançar El
Mundo. La beneficiada va ser En-
ter Global Events, administrada per
Iván Jesús Rodríguez, parella de la
regidora socialista i també admi-
nistrador del Diari de Badalona.

La publicitat formava part de
la campanya nadalenca del con-
sistori i es va posar a la pista de gel
que muntava l’empresa de Ro-
dríguez. Al darrer Ple abans de l’a-
gost es va aprovar el pagament d’a-
questa factura. González hi va vo-
tar a favor, tot i que segons la nor-

mativa sembla que hauria d’haver
abandonat la sala, ja que l’as-
sumpte l’afectava per parentiu.

El PP ha demanat a l’alcalde
Pastor que doni explicacions si no
vol convertir-se en “còmplice ne-
cessari d’aquest escàndol”. Guan-
yem Badalona ha anunciat que es-
tudien prendre accions legals si hi
ha hagut frau. ERC ha posat en
qüestió la justificació d’aquesta
publicitat i Badalona en Comú Po-
dem diu que la regidora González
s’hauria d’haver absentat en la vo-
tació al Ple. Des del PSC, en canvi,
diuen que es va seguir el procedi-
ment legal habitual i que la inver-
sió publicitària estava justificada.

Un pas més per a les obres
d’enderroc de la Mobba

URBANISME4L’Ajuntament ja
ha tret a licitació les obres per en-
derrocar l’antiga fàbrica de la
Mobba, tal com va avançar el Tot
Badalona. Les empreses que
estiguin interessades a adjudi-
car-se aquest projecte poden
presentar les seves propostes
fins al 29 d’octubre. Les obres
d’enderroc tindran un pressu-
post de 350.000 euros.

La previsió del consistori és
que els treballs triguin prop de 8
mesos i s’espera que puguin co-
mençar al març. El solar està
destinat a zona verda, però el

projecte sobre el què es farà al te-
rreny encara està per definir.

A la Mobba hi treballen ac-
tualment una vintena d’artistes i
creadors de la ciutat, entre ells el
constructor del Dimoni, Ramón
de los Heros. Línia Nord va par-
lar amb alguns d’aquests artistes
a principis de setembre, per co-
nèixer les seves demandes pel que
fa a espais de creació. Tots van
coincidir en la necessitat de tro-
bar un espai on poder mantenir
les sinergies que ja existeixen a la
Mobba i poder seguir funcio-
nant com una fàbrica de creació.

Terrorisme | Condemna pel “Grup de Badalona”
L’Audiència Nacional va confirmar dissabte les condemnes de quatre i cinc anys de presó
que va imposar a dos homes per adoctrinament en jihadisme radical, com va avançar la

SER. Pertanyien a l’anomenat “Grup de Badalona”, que buscava joves per combatre a Síria. 

L’empresa de la parella de Teresa González va ser la beneficiada. Foto: Guanyem
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EL PROGRÉS4Unes 96 famílies
del barri del Progrés podrien
veure’s afectades per una puja-
da del 80% del preu que paguen
pel lloguer. Així ho ha comuni-
cat el fons d’inversió immobiliari
Lazora a alguns veïns d’un bloc
de pisos situat entre els carrers
Indústria, Providència i Tres-
mall, als quals aviat els caduca el
contracte de lloguer. Aquest cen-
tenar de pisos eren propietat de
l’empresa Solvia, del Banc Sa-
badell, la qual els va vendre al ju-
liol a aquest fons.

Els veïns i veïnes afectats es
van posar en contacte amb la
Plataforma Sant Roc Som Ba-
dalona (PSRSB) i amb el Sindi-
cat de Llogaters, per tal de rebre
assessorament i preparar mobi-
litzacions de denúncia. De mo-
ment, bona part dels veïns ja han
penjat pancartes reivindicatives
als seus balcons. 

Des de la PSRSB expliquen
que la situació de totes les famí-
lies d’aquest bloc és molt diver-
sa: no a totes els ha arribat en-
cara el burofax avisant-les de la
pujada del lloguer, només aque-
lles a les quals se’ls acaba el
contracte pròximament. Però sí
que assenyalen des de l’entitat
que la resta de famílies rebran,
tard o d’hora, aquest avís.

Segons la plataforma, algu-
nes de les persones que viuen en
aquest bloc de pisos podrien
passar de pagar al voltant de
1.000 euros a pagar-ne més de
1.800. Algunes famílies, de fet, ja
han hagut de marxar per no po-
der fer front al pagament. 

“Això marcarà una línia i pot
haver-hi un increment genera-
litzat dels lloguers al barri i a la
ciutat”, avisen des de la PSRSB.

RESPOSTA POLÍTICA
Mentre es feia el tancament d’a-
questa edició, els veïns i veïnes

afectats celebraven una assem-
blea per decidir els passos a se-
guir. De moment, però, ja han
deixat clar que es manifestaran a
la plaça de la Vila el dia del prò-
xim Ple municipal (29 d’octubre).

Els grups municipals de Guan-
yem Badalona en Comú, ERC i
Badalona en Comú Podem ja han
avisat també que presentaran una
moció per reprovar la decisió del
fons d’inversió. Guanyem, a més,
ha demanat la convocatòria urgent
del Consell de l’Habitatge de la ciu-
tat per aprovar mesures per aten-
dre l’emergència habitacional.

Una de les pancartes de protesta dels veïns. Foto: Twitter (@llogaters_bdn)

Unes 100 famílies s’enfronten a
una pujada del lloguer del 80% 

Llum verda del Govern a la
nova seu de Badalona Capaç
SOCIETAT4La Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de l’Àmbit
Metropolità de la Generalitat de
Catalunya va aprovar definitiva-
ment fa una setmana el planeja-
ment per fer possible la cons-
trucció de la nova seu de la Fun-
dació Badalona Capaç, així com
la gran operació d’habitatge de
lloguer que l’acompanyarà.

Fa gairebé un any, el Ple va
aprovar per unanimitat el con-

veni de cessió dels terrenys de
l’Incasòl al barri de Pomar, que
és on es construirà el centre
ocupacional de la fundació.

La promoció d’habitatge pro-
tegit i de lloguer social, en can-
vi, es farà a l’actual seu de Ba-
dalona Capaç al barri de Sant
Roc. En el moment de l’aprova-
ció al Ple, la previsió de l’Ajun-
tament era que la nova seu de la
fundació s’acabés el 2021.

Un dels blocs per a reallotjats
de l’Estrella, més a prop

HABITATGE4La Junta de Go-
vern de Badalona va aprovar
dilluns el pla de millora urbana
del passatge Pintor Fortuny.
Aquest és el primer pas per a la
construcció del primer bloc
d’habitatges per a les persones
afectades pel projecte de l’Àrea
Residencial Estratègica (ARE)
de l’Estrella i Sant Crist que han
de ser reallotjades.

El gerent del Consorci Ur-
banístic pel Desenvolupament
de l’ARE de l’Estrella i Sant
Crist, Francesc López Guardio-
la, va explicar que aquest ins-
trument urbanístic el que fa és
definir els paràmetres de cons-
trucció de l’edifici.

En total seran 24 habitatges,
la majoria de tres habitacions,
construïts sobre una superfície de
1.700 metres quadrats. El con-
sorci està preparant també la
construcció d’un segon edifici, al
carrer de la Selva, ja que en total
són una seixantena de famílies les
que han de ser reallotjades. 

Paral·lelament a tot aquest
procés, López Guardiola assenyala
que l’Incasòl té a punt d’adjudicar
la redacció del projecte executiu de
l’edifici del passatge Pintor For-
tuny que permetrà la construcció
dels habitatges. El consorci tam-
bé està intentant adquirir les pro-
pietats d’aquelles persones que no
han de ser reallotjades.
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COMERÇ4El govern municipal
prepara una nova normativa per
a les terrasses dels bars i restau-
rants de la ciutat. El regidor de
Comerç, Jordi Subirana, va ex-
plicar divendres passat, en de-
claracions a Badalona Matí, que
“en unes setmanes” presenta-
rian aquest nou ordenament
d’horaris que no només afectarà
els negocis del passeig de la Ram-
bla, sinó també “alguns locals fora
de la platja que estan aïllats i tam-
bé volen tancar més tard”.

Fonts municipals han con-
firmat a Línia Nord que aques-
ta normativa s’està treballant
des de fa mesos i que l’objectiu
és ampliar l’horari de les terras-
ses, a petició dels restauradors.
Segons detallen aquestes ma-
teixes fonts, el que demanaven
els comerciants era poder man-
tenir obertes les terrasses una
hora més durant l’estiu i mitja
hora més a l’hivern.

“No pot ser que l’Espiral de la
Rambla obri a les 23 hores i hagi
de tancar la terrassa a les 23:30
hores. El 25 de setembre, amb la
calor que fa, no pot ser que en-
tri en vigor l’horari d’hivern de
terrasses”, va subratllar el pro-
pietari del restaurant Mexclat,
Ferran Llibre, en declaracions a
Badalona Matí.

MÉS HORARI D’ESTIU
Precisament, una de les peticions
de l’entitat de restauradors For-
quilla Badalona és que, a més
d’ampliar els horaris, també
s’ampliïn els mesos considerats
d’estiu i en els quals es permet
mantenir les terrasses obertes
durant més hores. 

Des de Forquilla Badalona ex-
pliquen a Línia Nord que fa un
any van començar les reunions
amb el govern municipal per trac-
tar aquest tema, ja que l’estiu de
2018 van tenir moltes inspec-
cions i es van aixecar moltes actes.

L’entitat de restauradors re-
corda que l’Ajuntament ha de
publicar cada any els horaris de les
terrasses, un fet que asseguren que
no s’ha complert darrerament.
Assenyalen, però, que els nous ho-
raris ja estan acordats amb el go-
vern i que ja han obtingut el vis-
tiplau del Consell Econòmic i So-
cial de la ciutat. 

Des de Forquilla consideren
que l’ampliació d’horaris no afec-
tarà el descans dels veïns, ja que
les queixes venen, sobretot, per ac-
tes incívics que tenen lloc quan les
terrasses ja estan tancades.

La mesura afectarà a totes les terrasses. Foto: Twitter (@ImmobilitatBDN)

El consistori prepara l’ampliació
dels horaris de les terrasses

Arrenca la comissió per
modernitzar l’Ajuntament

POLÍTICA4Demà es posa en
marxa la Comissió d’Estudi per
la Modernització i Descentralit-
zació Municipal. La creació d’a-
quest organisme va ser la con-
dició que van posar els grups
municipals de Guanyem Bada-
lona en Comú (Guanyem), ERC
i Junts per Catalunya (JxCat) per
aprovar el cartipàs del govern so-
cialista, el 15 de juliol passat.

L’objectiu d’aquesta comissió
és impulsar les mesures de pro-
fessionalització que es van pro-
gramar en el mandat anterior
fruit de l’informe de Carles Ra-
mió. Aquest document, elaborat
el 2016, alertava que la institu-
ció estava envellida i tenia una
manca greu de tecnificació.

Guanyem, ERC i JxCat ja
han anunciat les mesures que
proposaran a la primera reunió

d’aquesta comissió. Avançar cap
a la descentralització i descon-
centració municipal, agilitzar i
simplificar els tràmits a través
d’una organització més trans-
versal, la creació de l’observato-
ri de la ciutat i un pla de recur-
sos humans per ajustar l’orga-
nigrama municipal són algunes
de les propostes que fan els
grups de l’oposició.

L’ESTAT DE LES BIBLIOTEQUES
Per altra banda, la regidora de Cul-
tura, Helena Bayo, va assegurar a
Badalona Matí que ja està adju-
dicat el contracte de climatització
de la Biblioteca Can Casacuberta,
on s’invertiran 70.000 euros. A
l’estiu es van haver de tancar les bi-
blioteques per manca de climatit-
zació. Ara mateix només la de Sant
Roc funciona amb normalitat.

L’objectiu de la comissió és professionalitzar l’Ajuntament. Foto: ACN / Jordi Pujolar
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Santa Coloma

URBANISME4L’Ajuntament de
Santa Coloma nega que estigui en
converses amb el fons d’inversió
Oaktree. ElMirall.netva publicar
a la seva darrera edició en paper
una notícia en la qual s’assegura-
va que el govern municipal man-
tenia reunions amb aquest fons
per “desencallar el projecte de la
part del PERI Santa Coloma Ve-
lla 2 que té a veure amb l’edifici
fantasma i la remodelació de la
plaça de la Vila”.

No obstant això, fonts mu-
nicipals han explicat a Línia
Nord que l’Ajuntament només
ha mantingut reunions amb la
immobiliària del Banc Sabadell,
Solvia, que fins ara era la pro-
pietària de l’edifici de 13 plantes
que s’està construint a la rambla
San Sebastià. A l’agost, diversos
mitjans van informar de la notí-
cia que el Banc Sabadell va ven-
dre la seva promotora immobi-
liària i diversos terrenys al fons
estatunidenc Oaktree.

Des de l’Ajuntament, però,
apunten que, pel que fa a l’edi-
fici de la rambla San Sebastià, es
farà un conveni entre Oaktree i
Solvia, el qual encara està pen-
dent de formalitzar-se.

Una informació semblant és
la que té la Plataforma Salvem la
Ciutat Vella (la principal detrac-
tora de les reformes del PERI),
que subratlla a Línia Nordque el
canvi de propietat de l’edifici de
13 plantes “encara no s’ha for-
malitzat”. Segons la plataforma,
aquest fet suposa “un factor d’es-

tancament important” per a les
obres al centre de la ciutat.

A més, des de Salvem la Ciu-
tat Vella assenyalen que “fa por”
que l’edifici passi a mans del que
anomenen com un “fons voltor”,
ja que “l’únic que vol és especu-
lar” i “és un pas més en la de-
gradació de la zona”.

Fonts municipals afirmen que
encara no hi ha data per repren-
dre les obres. Des de la platafor-
ma consideren que les converses
amb l’Ajuntament per modificar
el projecte estan en punt mort.

El gratacel està inclòs en les reformes del centre. Foto: Twitter (@sosciutatvella)

L’Ajuntament nega que tingui
converses amb el fons Oaktree
» El gratacel del centre estaria pendent de passar a mans del fons
» Fonts municipals asseguren que només s’han reunit amb Solvia

Santa Coloma ret homenatge
a l’activista Salvador Bolancé

CULTURA4Santa Coloma va re-
tre homenatge a una de les fi-
gures més emblemàtiques del
seu moviment social i polític
durant el darrer mig segle, Sal-
vador Bolancé Dugo. Divendres
passat es va presentar a la bi-
blioteca Singuerlín el llibre El
Salva, escrit per Marcelo Ló-
pez, el qual recull l’experiència de
vida d’aquest sindicalista i acti-
vista social de la ciutat.

A la presentació del llibre
van ser-hi presents el mateix
Bolancé i l’autor, així com l’ex-
diputada de la CUP, Gabriela Se-

rra, i l’escriptor colomenc Lluís
Tarrasón. L’acte va ser presen-
tat per l’editor del llibre, José
Membrive.

Bolancé va néixer a Còrdova
(Andalusia) i va arribar a Santa
Coloma el 1964. Va ser candidat
del Moviment Comunista de Ca-
talunya a les eleccions municipals
de 1983 i va ser un dels impulsors
del cooperativisme a Catalunya,
sobretot a partir de la reactivació
per part dels treballadors de
l’empresa metal·lúrgica Mol Ma-
tric, el 1981, després que l’amo
marxés sense pagar els salaris.

Els Mossos detecten tres casos
de simulació de delictes

SEGURETAT4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut aquesta
setmana una persona i n’han de-
nunciat dues més per simular
delictes comesos des del juliol
fins al setembre d’enguany i de-
nunciar-los falsament. 

En un comunicat, la policia ex-
plica que aquestes denúncies fal-
ses es posaven per tal de rebre in-
demnitzacions de les assegura-
dores, ja que la majoria de pòlis-
ses només cobreixen els béns si
han estat sostrets amb violència o
amb força. Des del Mossos alerten
que en els darrers mesos s’han de-

tectat diversos casos de falses de-
núncies a la comissaria de Santa
Coloma de Gramenet. 

El primer fet investigat va ser
el d’un jove que va denunciar ser
víctima d’un robatori violent d’un
telèfon al festival Sónar, quan ha-
via estat un furt a Santa Coloma.
Una altra presumpta víctima va
denunciar que els lladres l’ha-
vien agafat i intentat ofegar dins
d’una porteria i li havien sostret el
mòbil, però les contradiccions en
el relat van portar els investigadors
a sospitar que els fets mai no ha-
vien passat, com es va comprovar.

Comencen les obres 
de la plaça d’Alfons Comín

URBANISME4La setmana pas-
sada van començar les obres
d’urbanització de la fase 1 de la
plaça d’Alfons Comín, en el tram
comprès entre els carrers d’en
Joan Valentí i Escalas, Bruc i Te-
rrassa. Els treballs tenen una du-
rada prevista de cinc mesos i es
preveu que finalitzin al febrer de
2020. Les obres han estat adju-
dicades per 381.149,99 euros.

El començament de la fase 1
permetrà realitzar la plaça nord,

urbanitzar el carrer de Terrassa
i un tram del carrer del Bruc, així
com el vial que travessa el tram
entre els mateixos carrers. En to-
tal, la superfície d’actuació és de
1.777 metres quadrats.

Aquesta plaça disposarà de
zones enjardinades, jocs infan-
tils i àrees de descans. Els tre-
balls d’urbanització també per-
metran renovar tot l’enllumenat,
així com la xarxa de recollida
d’aigues pluvials.

Cultura | Blues contra el càncer al Sagarra
El Rotary Club organitza avui el seu concert solidari anual amb l’actuació de
la Barcelona Big Blues Band d’Ivan Kovacevic. L’esdeveniment es farà al Te-
atre Sagarra i l’objectiu és recaptar fons per a l’Institut Català d’Oncologia.

Divendres es va presentar un llibre sobre la seva vida. Foto: Twitter (@aitorblanc)



13 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 10 d’octubre del 2019



línianord.cat 10 d’octubre del 2019

Sant Adrià

| 14

MEDI AMBIENT4Treure les can-
yes i recuperar el bosc de ribera és
una de les propostes que fan des
d’Ecologistes en Acció per rena-
turalitzar el riu Besòs. L’entitat va
presentar divendres passat el seu
projecte per restaurar ambiental-
ment el riu en el seu últim tram de
nou quilòmetres, des de Montca-
da i Reixac i fins a la seva desem-
bocadura a Sant Adrià de Besòs.
Segons Ecologistes, aquest pla és
necessari, ja que el Besòs “ha pa-
tit un progressiu deteriorament”.

Un dels portaveus de l’orga-
nització, Quim Pérez, explica a
Línia Nordque “el parc fluvial té
mancances importants respecte
de la conservació de la natura”.
En aquest sentit, treure les can-
yes, una espècie invasiva que no
permet que hi hagi una vegeta-
ció autòctona, permetria recu-
perar el bosc de ribera.

Segons Pérez, els beneficis de
tenir un bosc de ribera (a més de
les paisatgístiques) és que es

tracta d’una vegetació que “arre-
la molt fort a terra” i, per tant, és
molt difícil que una riuada l’a-
rrenqui si hi ha una inundació.
El bosc de ribera també poten-
cia la biodiversitat.

“UN PLA REALISTA I VIABLE”
El projecte plantejat per Ecolo-
gistes en Acció contempla, entre
altres accions, la neteja dels re-
sidus, la revegetació de la zona

amb espècies autòctones i la
implantació de pals amb caixa de
nidificació per a aus.

L’entitat assegura que es trac-
ta d’un pla realista i viable. Fins i
tot ja han pressupostat en un mi-
lió dos-cents mil euros tot el cost
de les obres. Pérez, però, creu
que el principal problema és que
hi ha prop de nou administracions
que s’hi haurien d’implicar, un fet
que complica que es porti a terme.  

El projecte vol millorar els 9 quilòmetres de parc fluvial. Foto: Arxiu

Ecologistes elaboren un pla 
per renatularitzar el riu Besòs

» L’entitat proposa treure les canyes i substituir-les per bosc de ribera
» L’objectiu és fer front al deteriorament i recuperar la biodiversitat

Èxit de la lluita contra 
el fracàs escolar a la Mina

EDUCACIÓ4L'Institut Escola
La Mina ha aconseguit garantir,
per primer cop, el pas de tots els
seus alumnes de primària a se-
cundària. Això vol dir que,
aquest mes de setembre, han co-
mençat 1r d'ESO el 100% dels es-
tudiants que van acabar 6è el
juny passat. Aquest era, de fet,
l’objectiu principal que es volia
aconseguir amb la fusió de l’es-
cola Mediterrània i l’institut Fò-
rum 2004, que es va materialit-
zar fa 3 anys.

La directora del centre, Mar-
ta del Campo, va anunciar

aquesta fita a principis de mes
en una entrevista a Catalunya
Ràdio. Del Campo també va
aprofitar els micròfons de l'e-
missora per explicar el descens
de l'absentisme i el fracàs esco-
lar, així com la millora dels re-
sultats i l'ampliació de l'oferta de
cicles formatius. Segons la di-
rectora, la incorporació de nous
cicles ha estat un incentiu per-
què alguns alumnes hagin vol-
gut emprendre estudis posto-
bligatoris. En la mateixa línia, al-
guns exestudiants han decidit
reprendre els seus estudis.

Sospites sobre la temperatura
de cremació de Tersa 

MEDI AMBIENT4La coordina-
dora veïnal AireNet sospita que
la incineradora Tersa podria es-
tar incomplint les temperatures
mínimes que estableix la llei
per a la cremació de residus.
L’entitat ha tingut accés a l’in-
forme de producció d’agost de la
incineradora, en el qual es veu
una reducció del 43% en el con-
sum de gas de la planta en-
guany respecte de l’any passat.
Línia Nordha pogut comprovar
aquesta informació de l’informe.

Segons AireNet, aquesta bai-
xada en el consum de gas només

es pot deure al fet que “estan cre-
mant a una temperatura menor
que l’any passat”. Des de l’entitat
recorden que aquesta va ser una
de les raons per la qual van de-
nunciar l’activitat de Tersa.

AireNet critica que a l’audito-
ria que s’ha fet de la incineradora
(de la qual encara no han tingut
notícies) no es va voler investigar
el càlcul que fa servir l’empresa per
mesurar les temperatures a les
quals cremen els residus. L’entitat
denuncia que des de fa sis mesos
l’Ajuntament de Barcelona no
respon les seves peticions.

En marxa els tallers de rap 
per fomentar l’ús del català

CULTURA4La Plataforma per la
Llengua ha engegat a Sant Adrià
uns tallers per fomentar l’ús del
català entre els joves a través del
rap. La primera sessió es va fer
el passat divendres 4 d’octubre
al Casal Cívic de la Mina.

Amb aquesta proposta lúdi-
ca i educativa, l’organització vol
normalitzar la llengua catalana
en el rap, un dels gèneres musi-
cals amb més influència entre el
públic jove. Per això, el raper

Nel·lo C, que escriu les seves can-
çons en català, és qui dinamitza
els tallers junt amb el músic
Rafalito Salazar. 

Les sessions tenen una part
teòrica i una part pràctica. En
primer lloc, els participants
descobreixen i analitzen exem-
ples de rap en català. Tot seguit,
tenen l’oportunitat de crear les
seves pròpies lletres per després
poder-les rapejar sobre una
base instrumental.

Mobilitat | Molta satisfacció amb el TRAM
Les persones usuàries del Trambesòs han valorat el servei que fa amb una

nota de 8,31 punts sobre deu, segons recull l’Estudi de Satisfacció de Viatgers
del TRAM. En global, el servei de tramvia va rebre una nota de 8,5 punts.
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Montgat | Tiana

MONTGAT4L’Ajuntament de
Montgat busca la complicitat del
consistori de Badalona per fer
front a l’incivisme als voltants de
la zona d’oci nocturn de Can Ribó.
L’alcaldessa de Montgat, Rosa
Funtané, es va reunir dilluns amb
el seu homòleg badaloní, el so-
cialista Álex Pastor, per tractar di-
versos temes que afecten les dues
localitats. Funtané va transme-
tre a Pastor la seva preocupació
per les situacions d’incivisme que
es produeixen en el trajecte entre
l’estació de trens de Montgat i la
zona de Can Ribó (dins el terme
municipal badaloní).

L’alcaldessa de Montgat ha
explicat a Línia Nord que fa
temps que sobretot els veïns i veï-
nes de Les Mallorquines es quei-
xen que hi ha joves que fan soroll
i botellóna la zona. Fins i tot hi ha
hagut casos de vidres de cotxes
trencats, assegura Funtané.

Segons l’alcaldessa, ara ma-
teix els dos ajuntaments estan tre-
ballant des de les seves respecti-
ves policies locals i coordinant-se
amb els Mossos d’Esquadra per

saber què s’ha de fer i començar
a plantejar una actuació conjun-
ta per fer front al problema.

PLATAFORMA LITORAL I FÒRUM
A la reunió entre els dos alcaldes
també es van tractar altres te-
mes, com la necessitat dels mu-
nicipis propers al Fòrum de Bar-
celona d’unir-se per demanar
que hi hagi més limitació en el
nivell de so dels concerts que es

fan en aquest indret, ja que mo-
lesten també els veïns de les lo-
calitats properes.

Funtané també va apuntar a
l’alcalde badaloní que la platafor-
ma litoral, que està previst que es
faci al solar de l’antiga fàbrica de
lleixiu El Conejo, ha de ser “un
passeig amigable i familiar” on no
hi hagi grans infraestructures ni
blocs de pisos. Una petició que
hauran de traslladar a l’AMB.

L’alcaldessa es va reunir amb el seu homòleg a Badalona. Foto: Ajuntament

Funtané demana a Pastor 
fer front a l’incivisme a Can Ribó

El carrer de Sant Bru 
manté viva la seva tradició

TIANA4El carrer de Sant Bru va
celebrar, el 6 d’octubre, la festa
del sant que li dona nom, i ho va
fer de la manera més tradicional.
Veïns i veïnes van sortir al carrer,
hi van col·locar cadires i, tots
junts, van resar el rosari. 

Es tracta d’una festivitat cen-
tenària que el carrer ha aconse-
guit mantenir ben viva. L’acte,
que va comptar amb la partici-
pació de l’Església, va anar seguit
d’una rifa i un berenar.

L’alcaldessa de Tiana, Marta
Martorell, va compartir fotos
de l’esdeveniment a les seves

xarxes socials i va posar en relleu
que una veïna, Maria Dolors
Romeu, va donar un impuls a la
festa l’any 2005. A més, també
va recordar que, antigament, la
celebració era diferent: resaven
en grups petits amb el mossèn a
l’interior de les cases.

A banda, el regidor de Junts
per Tiana, Isaac Salvatierra, va
afirmar via xarxes socials que “el
res del rosari del carrer Sant Bru
és patrimoni cultural de Tiana”
perquè, independentment de la
religió, “expressa la manera de
ser d’una època, d’un poble”. 

Un moment del rosari. Foto: Twitter (@_martamartorell)

Montgat | Acció Feminista organitza una Nit de bruixes
La primera Nit de Bruixes se celebrarà el pròxim 31 d’octubre a l’Espai Jove de

Montgat. L’activitat té com a objectiu homenatjar les bruixes cremades al llarg de
la història pel patriarcat com a dones poderoses que transmetien saviesa i força. 
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Primera victòria del curs en el re-
torn de les competicions euro-
pees a l’Olímpic. La Penya de
Carles Duran va derrotar el Bres-
cia abans-d’ahir (81-68) en la mi-
llor actuació defensiva de la tem-
porada, un aspecte en el qual el
tècnic ha incidit molt en algunes
de les seves rodes de premsa.

I aquesta concentració de-
fensiva sumada a l’encert de cara
a cistella de noms com Nikos Zi-
sis van permetre que els verd-i-
negres dominessin el matx des
del salt inicial. Els visitants van re-
tallar el desavantatge al final del
primer període i, de fet, marxa-
rien al descans manant (35-36).

La Penya tornaria a prémer
l’accelerador després de tornar
dels vestidors i, després d’un ter-
cer quart extraordinari, aconse-

guirien un +13 (58-45) que el con-
junt lombard, novament, escur-
çaria. El Joventut encara hauria
de resistir un darrer estira-i-ar-
ronsa abans de poder cantar vic-
tòria. Klemen Prepelic, amb 24
punts, va ser el màxim anotador
dels badalonins i del matx. 

REPTE MAJÚSCUL A L’ACB
La setmana, però, no ha acabat
per als verd-i-negres. Igual que la

passada, demà passat l’equip
haurà d’afrontar una nova jor-
nada de lliga, competició en la
qual la Penya és l’únic equip que
encara no ha guanyat. Els verd-
i-negres visitaran un dels esce-
naris clàssics de l’ACB, el Martín
Carpena de Màlaga, per jugar
contra l’Unicaja, que només ha
pogut guanyat un dels seus tres
partits (77-78 la setmana passa-
da contra Baskonia).

Una espectacular esmaixada de Conor Morgan. Foto: David Grau / CJB

Un Joventut solvent suma 
el primer triomf continental
» Els de Carles Duran van guanyar abans-d’ahir contra el Brescia

» L’equip visitarà l’Unicaja demà passat al José María Martín Carpena

L’Industrias rep l’Inter 
immers en una mala ratxa

L’Industrias Santa
Coloma vol reac-
cionar després
d’enllaçar dues

derrotes (la darrera a la pista del
Levante) i aconseguir la primera
victòria del curs a l’Olímpic...
però per fer-ho haurà de derro-
tar un dels equips més poderosos
de la lliga. Els d’Óscar Redondo
rebran, demà passat a la una del
migdia, el Movistar Inter de Tino
Pérez-Moreno, un dels dos equi-
ps (juntament amb el Barça) que
presenta un ple de victòries.

Miquel Feixas ha estat una de
les veus del vestidor que ha par-
lat abans de la prèvia. El porter
ha mostrat autocrítica amb el seu
rendiment recent (“és un esport
d’equip, però jo com a porter as-
sumeixo gran part de la culpa”)
i ha apuntat que la visita del con-
junt de Torrejón de Ardoz serà
un al·licient per a la plantilla i
també per a l’afició (“a nosaltres
ens agrada jugar contra Movis-
tar Inter. Esperem que vingui
molta gent i que hi hagi un am-
bient per sumar 3 punts”).

Bàsquet | Jornada rodona per als equips del grup C-B de l’EBA
El triomf de l’UBSA contra el Roser (82-51) i el segon consecutiu del Badalonès (76-64 contra
el Mollet) van servir perquè els dos equips del grup C-B de l’EBA tanquessin una magnífica

tercera jornada. En canvi, els Maristes van perdre el seu primer matx al C-A (87-71 a l’Aragó).

Pau Arriaga
BADALONA

Tres partits saldats
amb tres victòries i
sent el conjunt més
efectiu i també el

més sòlid en defensa. L’Handbol
Adrianenc de Lorenzo Rueda se-
gueix ferm al capdavant del grup
D de la Primera Estatal, junta-
ment amb l’Handbol Sant Quir-
ze i el filial del Balonmano Gra-
nollers, els tres conjunts que en-
cara romanen invictes.

El conjunt lila voldrà mante-
nir la seva condició d’invicte una

jornada més en la seva visita al
poliesportiu municipal Sant Jo-
sep, la pista de l’Handbol Sant Vi-
cenç, un dels conjunts de la zona
baixa de la classificació.

EXHIBICIÓ A LA VERNEDA
Els de Sant Adrià segueixen co-
mandant la taula de la Primera
Estatal gràcies a la segona exhi-
bició de la temporada a la Ver-
neda, dissabte passat contra un
dels equips que també havia ar-
rencat el curs amb bon peu (i que

havia guanyat els seus dos par-
tits), el Sant Joan Despí (34-20).

L’equip de Rueda no va voler
donar cap mena d’opció al con-
junt del Baix Llobregat i ja gau-
dia d’una renda de set gols quan
tot just s’arribava al minut 10 de
partit (8-1). Aquesta diferència
s’aniria ampliant i escurçant (no
va baixar de sis) fins al +14 defi-
nitiu al minut 60 de partit. En el
partit van aconseguir marcar tots
els jugadors de camp de l’Adria-
nenc menys Sergi Laliga.

L’Adrianenc segueix imparable

Gonzalo Romero, en una acció del darrer partit. Foto: Antoni Zorita
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Durant la tarda de
dilluns passat  el
CF Badalona anun-
ciava la decisió que
bona part de l’afició

li demanava. La junta directiva
comunicava que rescindia el con-
tracte de Juanma Pons quan fal-
taven sis minuts per a les set de
la tarda (després que l’equip no-
més hagi sumat un punt sota les
ordres del madrileny), i dos mi-
nuts després anunciava l’arri-
bada, o millor dit el retorn, de
Manolo González.

El de Folgoso de Courel sig-
na fins a final de curs i comença
la seva segona etapa al CFB des-
prés de ser el màxim responsa-
ble del primer equip entre les
temporades 2014-15 i 2017-18 (és
l’entrenador que més partits ha
dirigit el club, amb un total de
151). El seu retorn s’ha gestat de
forma fugaç, ja que el preparador
gallec estava sense equip després
d’haver digirit el CD Ebro durant

el curs passat (l’equip de Sara-
gossa va acabar la temporada en
la novena plaça amb 52 punts,
quatre menys que el Bada, en-
trenat en primera instància per
Ramon Maria Calderé i poste-
riorment per Juanjo García).

L’empremta de González,
doncs, s’ha de començar a notar
aquest mateix diumenge en un

desplaçament que es preveu du-
ríssim a l’Estadi Camilo Cano, es-
cenari on els alacantins no han
perdut cap partit. A la banqueta
d’aquest equip, que va ascendir
del grup valencià de Tercera, hi
seu un ex tècnic de Primera Di-
visió, César Ferrando, que va di-
rigir el Nàstic, l’Atlético de Madrid
o l’Albacete, entre altres.

González, segona part: el gallec
torna a la banqueta del Bada

L’Snatt’s Sant Adrià es posa 
a prova a la pista de l’Unicaja

L’Snatt’s Sant Adrià
de César Aneas afron-
ta, aquest cap de set-
mana, un dels des-

plaçaments més llargs del curs. El
conjunt lila haurà de recórrer
més de 900 quilòmetres per ar-
ribar fins a Màlaga, on demà
passat a les sis de la tarda es veu-
rà les cares contra l’Unicaja al Pa-
bellón de los Guindos.

L’equip de Sant Adrià, que va
aconseguir el segon triomf més
contundent en el seu retorn a la
Liga Femenina 2, s’enfrontarà a
un conjunt, dirigit per Lorena
Aranda, que va perdre en la seva
estrena a la pista del Lima-Hor-
ta Barcelona (64-57). La base
Conchi Satorre i l’aler-pivot Ve-

rónica Matoso van ser les dues
millors jugadores del seu equip.

TRIOMF CONVINCENT AL RICART
I és que obtenir el triomf a la ca-
pital de la Costa del Sol serà més
fàcil si les d’Aneas tornen a ofe-
rir el rendiment mostrat en el se-
gon quart del matx de diumenge
passat contra el Segle XXI al Pa-
velló Ricart (75-58).

Després de tancar el primer
període amb 21-21, el 21-7 a favor
de les liles en els 10 minuts an-
teriors al descans van convertir la
segona meitat en un mer tràmit.
Helena López, Maimouna Diar-
ra i Minata Keita, amb 15 punts
cadascuna, van liderar l’ofensiva
de les de Sant Adrià.

Belmonte enceta la preparació
per a Tòquio amb dos metalls

NATACIÓ4Ja es pot dir que ha
començat, de forma oficial, el
compte enrere i la preparació per
als Jocs Olímpics de Tòquio de
l’estiu de l’any que ve. I un cop
més, la badalonina Mireia Bel-
monte serà una de les grans ar-
mes de la delegació espanyola en
la cita a la capital nipona.

La de l’UCAM Fuensanta va
donar el tret de sortida a la tem-
porada 2019-20 penjant-se dues
medalles, una d’or i una altra de
bronze, en la quarta cita de la
World Cup de la FINA, una com-
petició que es va disputar entre
divendres i diumenge de la set-
mana passada a Budapest. La ne-
dadora va aconseguir la tercera

posició en la final de 400 metres
estils (l’or i la plata van ser per a
les locals Katinka Hosszù i Zsuz-
sanna Jakabos, respectivament).
El campionat en la capital hon-
garesa, però, tindria un episodi
final immillorable per a Bel-
monte, que va guanyar la final
dels 800 metres lliures amb una
marca de 8 minuts, 31 segons i 42
centèsimes.

Belmonte ha estat recupe-
rant-se de l’esforç durant la set-
mana, però és una de les convo-
cades per Fred Vergnoux per a la
cinquena jornada d’aquesta
World Cup, que es disputarà en-
tre demà i diumenge a l’Euro-
pasportpark de Berlín.

» El canvi a la banqueta es va fer oficial durant la tarda de dilluns
» L’equip, cuer, visitarà el camp del sorprenent CF la Nucía alacantí

Cara i creu per als Tucans 
en els partits contra l’Espanya

Una de freda i una
de calenta. L’estrena
dels sèniors dels Tu-
cans diumenge pas-

sat a la Pau va acabar amb una
victòria clara per al sènior femení
(8-2) i una derrota igualment
contundent del primer equip
masculí (2-7).

Les actuals subcampiones
van estrenar-se golejant el con-
junt balear. La meitat dels gols
van registrar-se abans del des-
cans, obra de les germanes A-
brisqueta, Irene Recio i Aina
Pascual. Les visitants retallarien

un gol abans del descans, però la
segona meitat va seguir el mateix
guió. L’equip no jugarà fins al dis-
sabte de la setmana que ve, quan
visitarà el CP Vila-real.

Pitjor, en canvi, va ser l’estre-
na del masculí, que va caure de
forma clara contra el filial del con-
junt de Palma. Els Tucans no
aconseguirien veure porteria fins
a la recta final de la primer part i
no van tenir opcions de remuntar
després de passar pels vestidors.
L’equip visitarà l’illa de Tenerife
demà passat, on s’enfrontarà con-
tra els Guanches HC.

González, durant la seva primera etapa al CF Badalona. Foto: Eloy Molina

Foto: FINA
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Escrit a dues mans, Qué comer en Japón.
Hay vida más allá del sushiés el resultat dels
múltiples viatges que Berta Bonet i Jesús
Bardolet han fet al país del sol naixent. El
llibre esdevé un manual per conèixer en
detall la cuina nipona, amb totes les se-
ves tipologies i varietats. També inclou
més de 300 imatges i recomanacions per
als viatgers que vulguin visitar el Japó.

Llibres

Qué comer en Japón
Berta Bonet i Jesús Bardolet

La Rambla de les Flors és l’escenari per on
passegen cada dia totes les cares de la so-
cietat barcelonina. La parada de l’Antò-
nia, situada al carrer més emblemàtic de
la ciutat, és testimoni de les agitacions po-
lítiques que hi transcorren. Jordi Prat i Coll
dirigeix aquest clàssic del teatre català es-
crit el 1935, encara vigent 80 anys després.
Al TNC, a Barcelona.

Teatre

La Rambla de les Floristes
Josep Maria de Sagarra

Amb l’estrena del single Univers, el pas-
sat 13 de setembre, Ferran Palau va ofe-
rir al públic un petit tast del seu nou disc,
que veurà la llum el 18 d’octubre. Sota el
títol de Kevin (Hidden Track, 2019), el mú-
sic collbatoní aplegarà cançons que se-
guiran la línia del seu darrer treball,
Blanc (Halley Records, 2018), publicat fa
menys de dos anys.

Música

1981. Gotham City. La passió d’Arthur Fleck
és fer riure la gent i, per això, treballa com
a pallasso, però pateix una malaltia men-
tal que fa que la gent el margini. Todd Phi-
llips explica els orígens de l’antagonista de
Batman i els motius que el porten a con-
vertir-se en Joker. El film, que va guanyar
el Lleó d’Or al Festival de Venècia, desta-
ca per la interpretació de Joaquin Phoenix.

Pelis i sèries

Joker
Todd Phillips

Kevin
Ferran Palau

Munt de Mots
Del 14 al 26 d’octubre, torna el Festival de Narració Oral de

Barcelona, el Munt de Mots, que enguany celebra la seva des-
ena edició i dura més que altres anys. Es tracta d’una propos-
ta cultural que omple una trentena de biblioteques, centres
cívics i llibreries de Barcelona i, a més, compta amb subseus a
Cardedeu i Gavà. Hi participen contacontes d’arreu del món,
des de Catalunya fins a Camerun, Xile i Romania, entre altres
nacionalitats. Lluny de ser un esdeveniment adreçat exclusi-

vament a nens, el Munt de Mots està pensat per arribar 
a tots els públics, també a adults de qualsevol edat.

Ona Carbonell (Barcelona, 1990), doble medallista
olímpica, va tornar a fer història el passat mes de juliol.
Les dues plates i el bronze que va aconseguir al Cam-
pionat del Món de Natació 2019 la van convertir en la
nedadora amb més medalles mundials de la història,
23 en total. Però a finals de setembre, va sorprendre
amb un comunicat que anunciava la seva retirada
temporal de la competició per qüestions relaciona-
des amb la seva família. De seguida, els mitjans van
començar a parlar d’un possible embaràs, un rumor
que la nedadora ja s’ha encarregat de desmentir.

Ho va fer el dia 3 d’octubre, quan va inaugurar l’Ok-
toberfest de Barcelona com a padrina d’aquesta
edició. Carbonell va explicar que el motiu pel qual
es perdrà els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 és que
vol dedicar-se a un ésser estimat que passa per un
problema de salut. Tot i això, va admetre que sí
que s’ha plantejat ser mare i que és un factor que
ha tingut en compte a l’hora de prendre la decisió.

O N A  C A R B O N E L L
Ser nedadora de natació sincronitzada
És la dona amb més medalles mundials de natació

Famosos

Parlar de la seva retirada temporal
Ho va fer en la inauguració de l’Oktoberfest de Barcelona

Ànims i admiració
Els seguidors aplaudeixen la seva sinceritat i li mostren suport

QUÈ HA FET?

| GRID
GRID, inspirat en la saga homònima original, és un nou videojoc de carreres creat per Codemasters, que
ofereix diverses modalitats i que, des d’aquest octubre, es podrà jugar a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La fitxa
QUI ÉS?
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DIMARTS 15 D’OCTUBRE
19:00 Este torcido amor, de Txus García, serà el

llibre que es presentarà en la jornada literà-
ria de dimarts que ve. Vanesa Blanco pre-
sentarà la sessió. / Espai Betúlia.

AVUI 10 D’OCTUBRE
19:00 El Rotary Club organitza el seu concert so-

lidari  amb la Barcelona Big Blues Band d'I-
van Kovacevic. Vol recaptar fons per instal·lar
un sistema de comunicació de videoconfe-
rència avançat. / Teatre Sagarra.

DILLUNS 14 D’OCTUBRE
18:00 Des de finals del mes passat, cada dilluns

a la tarda es duen a terme noves sessions del
curs Cuinem Santa Coloma per a nois i noies
que tinguin entre 12 i 16 anys. / Biblioteca del
Fondo.

AVUI 10 D’OCTUBRE
17:00 Aquesta tarda, Sant Adrià celebrarà una

jornada en el marc del Dia Mundial de la Sa-
lut Mental. A dos quarts de set es farà un con-
cert inclusiu a càrrec de la Coral Bètula i d'ar-
tistes locals. / Plaça de la Vila.

DILLUNS 14 D’OCTUBRE
Tarda Dilluns que ve, com cada dilluns durant

aquest mes d’octubre, es farà una nova ses-
sió  de videojocs pensat per poder jugar als
millor títols del moment. / Centre de producció
cultural i juvenil Polidor.

DILLUNS 14 D’OCTUBRE
18:00 Barraqueta de tardor, amb Elena Codó, serà

el nom Pratchett serà el títol de l’Hora del Con-
te per a nens i nenes majors de quatre anys.
Es prega puntualitat als assistents. / Biblio-
teca Tirant lo Blanc.

DIMECRES 16 D’OCTUBRE
18:30 Eduard Ràfols serà l’encarregat de co-

mentar l’audició musical dels alumnes de
l’escolta per a adults Timó. / Escola per a
adults Timó.

DISSABTE 12 D’OCTUBRE
16:00 Partit de futbol corresponent a la sisena

jornada del grup 4 de Tercera Catalana entre
el CCE Tiana i el CE Vilassar de Dalt. / Camp de
futbol municipal.

La llibreria, de Penelope Fitzgerald, pro-
tagonitzarà la pròxima sessió del Club
de lectura del poble. / Biblioteca Tirant
lo Blanc.

‘La llibreria’, de Penelope
Fitzgerald, al Club de lectura
Dimecres 16 d’octubre a les 19:00

Avui i demà seran els darrers dos dies
en els quals es podrà visitar l’exposi-
ció que a Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana ha dedicat a
Pere Calders. / Biblioteca Central.

Darrers dos dies per visitar
la mostra sobre Pere Calders

Avui i demà

La pròxima sessió del Clàssics de la Na-
rrativa i del Cinema tindrà com a pro-
tagonista el llibre Jane Eyre, de Char-
lotte Brontë, i les seves adaptacions ci-
nematogràfiques. / Espai Betúlia.

‘Jane Eyre’, un clàssic de la
literatura a l’Espai Betúlia
Dimarts 15 d’octubre a les 21:00

Parades de roba, calçat, fruita, for-
matges, rostits, pesca salada, adobats,
pa i bolleria es podran trobar al Mer-
cat setmanal. / Antic camp de futbol.

Torna el mercat a 
l’antic camp de futbol

Dimarts 15 d’octubre

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma
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