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41 hores de pur cinema. 251 vi-
sions del món en format audio-
visual.  Sensacions i emocions di-
verses que només es poden
transmetre amb l’art dels curt-
metratges. Sota el lema Drea-
ming is possible (somiar és pos-
sible), tota una institució en el
món artístic i cultural com és el
Festival Filmets desembarcarà
demà per partida triple en la seva
45a edició. 

Per primer cop, el prestigiós
cicle de curts estarà present a tres
localitats. A Badalona (Teatre
Zorrilla, Teatre Principal, Teatre
Blas Infante i Centre Cultural El
Carme) i Barcelona (Institut
Français de Barcelona) se’ls afe-

girà Sant Boi, amb els Multici-
nemes Can Castellet.

“FESTIVAL DE FESTIVALS”
“Tindrem molts curts guanya-
dors i nominats als Òscars, els
Cèsars, els Gaudí, els Goya, a
Cannes, a Sundance i a la Berli-
nale... serà un festival de festi-
vals”, explica el director de Fil-
mets, Agustí Argelich, a Línia
Nord. Argelich considera un clar
símptoma de creixement el fet
que s’hi inclogui Sant Boi, així
com l’ampliació de la progra-
mació i les hores dedicades a les
sessions. El director lamenta
que “hi ha joies que no pots in-
cloure-hi”, ja que “s’hi van ins-
criure 5.000 participants” i se
n’han seleccionat 251.

Això ha dut a una gran di-
versitat en les propostes que es
podran veure, segons explica

Argelich. “Hi haurà de tot: acció,
política, solidaritat, reivindicació,
drama, comèdia i moltes tècni-
ques visuals i efectes especials”,
comenta. Prova d’aquesta di-
versitat és que divendres a la nit
el festival obrirà amb el curt de
ciència-ficció Megan i tancarà
amb l’impactant Detainment,
que narra l’assassinat d’un infant
de dos anys a mans de dos nens.

Tot desembocarà en La Nit
de les Venus, la gala de cloenda
del festival Filmets. El 26 d’oc-
tubre al Teatre Zorrilla es viurà
una vetllada espectacular i amb
moltes sorpreses, on es pre-
miaran els millors curts amb els
guardons Venus de Badalona.
De moment, s’ha confirmat que
estarà presentada per Lídia He-
redia i comptarà amb un show
musical protagonitzat per l’ac-
triu i cantant Mone. 

Curts cada cop més grans

Alex Suárez
BADALONA

La presentació del festival, amb el director Agustí Argelich i l’alcalde Àlex Pastor. Foto: Filmets

CONVIDATS4El Regne Unit
serà el país convidat en aques-
ta edició, amb tot un seguit de
propostes relacionades amb la
cinematografia de les illes
britàniques. “El cinema del
Regne Unit ha tingut molta
presència al festival sempre.
De fet han guanyat moltes
vegades el premi a millor
pel·lícula”, explica Argelich. 

La sessió especial Genis
UK oferirà als espectadors
els curts de tres gegants d’a-
quest país: Alfred Hitchcock,
Ridley Scott i Sally Potter.
Amb aquesta mostra fora de
concurs, es presentarà el ves-

sant més desconegut dels em-
blemàtics directors diumenge
al Teatre Zorrilla. Un altre
dels plats forts continuarà
aquest cicle amb els dos curts
guanyadors a la passada edi-
ció dels premis BAFTA 2019,
els prestigiosos guardons de
l’Acadèmia Britànica de les
Arts Cinematogràfiques i de la
Televisió. 

La temàtica britànica es
combinarà amb la comunitat
LGBTI a Flare Films. Nou
curts dedicats a les experièn-
cies del col·lectiu mostraran
una de les parts més socials i
reivindicatives del festival.

El Regne Unit hi tindrà 
un paper protagonista

» El festival de curtmetratges Filmets s’expandeix i per primer cop estarà present a tres ciutats
» Més de 250 obres cinematogràfiques competiran per endur-se els premis Venus de Badalona
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Tribuna

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem

Totes les lluites, tots els drets, en perill
Avui, mentre escric aquest article, el
país, i l’estat, bullen de mobilitzacions.
I ja fa dies. D’una banda, les Marees
Pensionistes han començat a arribar a
la capital del regne d’Espanya, des-
prés de dies de caminar, des del nord i
des del sud, en defensa del dret a cobrar
una pensió digna. Badalona en forma
part. De l’altra, les Marxes per la Lli-
bertat han començat a caminar direc-
ció Barcelona des de molts punts del
Principat, per mostrar l’absolut rebuig
a la sentència contra els líders socials i
polítics independentistes i per reclamar
el dret d'autodeterminació del poble ca-
talà. Badalona hi és. Fa dies que arreu
dels Països Catalans i també a molts po-
bles de l’estat, fins i tot a Madrid, cen-
tenars d’accions de protesta
s’expressen al carrer. Con-
centracions massives. Re-
buig a la sentència també in-
ternacional. Hi ha una gran
indignació, i el convenci-
ment que si no podem atu-
rar aquesta deriva, la invo-
lució de l’estat de dret a l’estat espany-
ol entra en un punt de no retorn. 

Coincidir al calendari la Marea Pen-
sionista que arriba a Madrid i l’inici de
les Marxes per la Llibertat al Principat
de Catalunya el 16 d’octubre, dia en què
també es compleixen 2 anys de l’em-
presonament dels Jordis per organitzar
una manifestació pacífica, com a líders
socials de les entitats cíviques associa-
tives amb major nombre de socis al país
(Òmnium Cultural i Assemblea Nacio-
nal Catalana), reforça una expressió que
identifica molt bé Badalona: les lluites
compartides. Perquè tot això va de
drets i de la seva defensa, i als veïns i ve-
ïnes que vivim a Badalona, la ciutat que
acull les famílies més pobres de tot l’es-
tat (segons dades oficials de distribució
de les rendes), això ens afecta molt di-
rectament. Totes sabem que no hi ha
millores per a les classes populars i per

a qualsevol sector que pateix discrimi-
nacions sense un procés de lluita. Que
les coses no canvien, soles, cap a bé. Que
no és veritat que no existeixi democrà-
cia fora de la llei perquè és precisament
fent canviar lleis injustes que es con-
solida la democràcia. En tenim cente-
nars d’exemples. I ara, en ple segle XXI
i després d’una conquesta paulatina de
drets socials i polítics feta a base de llui-
ta, lluita i lluita, l’estat espanyol no no-
més ha posat el fre de mà i ha amino-
rat la marxa, sinó que aprofitant la cri-
si econòmica ha fet un gir que afecta el
present i el futur de les nostres vides,
fent-les molt més difícils, desiguals i in-
justes.

Per exemple, la reforma laboral, la

llei d’arrendaments urbans, la llei del sol,
la llei mordassa, la llei d’estabilitat
pressupostària, la llei de partits (pro-
moguda pels partits majoritaris amb
l’objectiu de fer callar veus discrepants)
o la modificació de la llei antiterrorista
(que serveix d’excusa per empresonar
durant més de 9 anys els joves d’Alsa-
sua) són lleis o decisions d’estat. Deci-
sions d’estat com la modificació de
l’article 135 de la constitució, en el qual
se cedeix sobirania als mercats. Amb
l’excusa de l’estabilitat pressupostària es
van iniciar les retallades, es van incre-
mentar les desigualtats més d’un 10%
i es van afavorir els bancs, que expul-
saven la gent de les seves cases. 

I ara, davant la fermesa del poble ca-
talà que persisteix en el seu dret a au-
todeterminar-se, la negativa a possibi-
litar un referèndum i la venjança amb
unes condemnes majúscules estableix

un precedent que marcarà totes les
lluites i repressions del futur: conside-
rar que una protesta sense violència és
sedició, considerar la no-violència, la re-
sistència pacífica, la desobediència o les
manifestacions de qualsevol mena un
acte de sedició que mereix penes de pre-
só altíssimes. Això afecta tothom, sigui
o no sigui independentista. És un ins-
trument del poder per esclafar l’empo-
derament de les persones, per frenar les
reivindicacions, per ignorar els drets del
poble.    

Badalona ha de recuperar aquell
sentir-se un sol poble, on les lluites pels
drets socials van de bracet amb la llui-
ta pel dret d’autodeterminació, on les re-
ivindicacions dels valors republicans, fe-

ministes, ecologistes i per l’e-
quitat i contra l’opressió de
la classe treballadora i con-
tra les discriminacions van
de bracet sense complexos
amb les reivindicacions na-
cionals del catalanisme pro-
gressista.  

Fa unes setmanes Badalona va
commemorar a la Plaça de la Vila el se-
gon aniversari de l’1 i el 3 d’octubre, re-
cordant les majors mobilitzacions que
ha viscut mai aquesta ciutat de forma
conjunta, barri a barri. Durant la
meva intervenció, en qualitat d’alcal-
dessa d’aquell moment (2017), vaig
apel·lar a no perdre la memòria d’a-
quelles mobilitzacions. Perquè ens
van fer descobrir, per una banda, la ca-
pacitat organitzativa de la gent i la for-
ça i eficàcia de la no-violència com a es-
tratègia. Per altra, la capacitat re-
pressora de l’estat no només amb la
força policial sinó amb l’aparell judi-
cial i mediàtic criminalitzador i cen-
surador de drets. Finalment, el paper
que va jugar Badalona com a ciutat
metropolitana plural i diversa com-
promesa amb la democràcia. Un paper
que ha de seguir jugant.

Si no podem aturar aquesta deriva,
la involució de l’estat de dret a l’estat 

espanyol entra en un punt de no retorn

La injustícia s'ha con-
sumat. El lliure debat

parlamentari no és de-
licte, és un dret exercir-lo i un deure
defensar-lo. No ens cansarem de dir-
ho allà on faci falta. Avui la demo-
cràcia viu un dia fosc, però ni en
moments així el derrotisme ens ha de
vèncer. Ens en sortirem!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Independientemente de
lo que cada cual piense

sobre el caso Altsasu, la
sentencia tiene una lectura peligrosa: de-
sigualdad jurídica en función del ori-
gen/lugar de los hechos. ¿A una turba
contra la Guardia Civil en Andalucía no se
le presupone componente ideológico
pero en Euskadi lo tiene obligadamente?

@SoniaAndolz

Tots els polítics, tots
els consellers, tots els

regidors, tots els direc-
tors generals, tots els càrrecs públics de
Junts per Catalunya: teniu alguna cosa
a dir de les càrregues, cops i trets dels
Mossos avui a l'aeroport contra mani-
festants i contra periodistes? Silenci? Ja
m'ho pensava.

Les investigacions dels
jutjats d'instrucció, on

s'estan confrontant agents
de policia de l'1-O amb vídeos de les se-
ves actuacions, demostren que si s'ha-
gués fet el mateix al Supremo, s'hauria
trinxat dia a dia la versió de la Fiscalia
i les acusacions. L'absolució seria obli-
gatòria.

@tonivall@ForcadellCarme @orioldebalanzo

CTT Badalona
El primer equip del CTTB va refer-se de
la derrota en la primera jornada de lliga
amb una pallissa (6-0) contra el CN Sa-
badell. Els badalonins volen aprofitar

aquest impuls per preparar i afrontar el
partit d’aquest cap de setmana a Calella. 

pàgina 20

Els semàfors

Santa Coloma
La ciutat ha rebut el premi Visión Zero
Municipal per no haver tingut cap acci-
dent de trànsit mortal a la zona urbana
durant tot l’any passat. És una de les po-

ques ciutats de més de cent mil habi-
tants a l’estat que l’ha aconseguit.

pàgina 12

Tanatori del Litoral
El Tanatori del Litoral ha anunciat que
obrirà les portes en les pròximes setma-
nes i diu que serà un motor econòmic
per a Sant Adrià. Els veïns consideren
que es tracta d’un rentat d’imatge i es
mantenen ferms en la seva oposició.

pàgina 14
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7.000 euros per al marit d’una regidora 
de Badalona per un rètol publicitari1

2 Tots ens mereixem un futur

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

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

Badalona prepara l’ampliació 
dels horaris de les terrasses

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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La lupa

En només dos dies s’han registrat
una vintena de periodistes ferits
per la Policia espanyola i els Mos-
sos d’Esquadra. Una xifra tan es-
candalosa com indignant, de-
nunciada ja per organitzacions
internacionals, que se suma a
moltes indignitats, algunes de les
quals una part gens insignificant
de la professió periodística n’és
directament responsable o col·la-
boradora.

Fa unes setmanes ja qüestio-
nava el paper de corretja de
transmissió, acrítica i dòcil, que la
majoria de mitjans espanyols –i
uns quants de catalans– feien de
les declaracions, filtracions i re-
lats criminalitzadors del movi-
ment sobiranista català. Ara ho
torno a fer. 

No soc expert en seguretat
ciutadana, però un ja fa uns
quants anys que s’afaita i n’ha vist
de tots colors. Sense por a equi-
vocar-me, les lamentables imat-
ges de dimarts van ser una suma
de diversos factors: actuacions
violentament injustificades de la
Policia espanyola (un nou capítol
del “a por ellos!”) i dels Mossos
(tenim un greu problema que un
futur Govern haurà de resoldre a
fons), accions de provocadors (cal
recordar l’agent del CNI identifi-
cat fa pocs dies pels Mossos?) i de
grupuscles amb ganes de gresca
que només es representen a ells
mateixos. I una ràbia difícilment
contenible d’alguns davant la in-
justícia, alimentada a sobre amb
les inacceptables agressions poli-
cials de dilluns, com l’assaig de
càrregues per provocar disturbis
que va fer el CNP a Via Laietana,
obrint ells mateixos un cordó po-
licial que no patia cap risc per

El periodisme davant la sentència
per Daniel Condeminas

sortir amb les porres per da-
vant. Unes càrregues per pro-
vocar, que l’endemà van mul-
tiplicar a tot el país.

Cal informar dels fets, ens
agradi o no personalment? Sí,
sempre. És professional ama-
gar segons què si no ens inte-
ressa? No, mai. Però el perio-
disme és molt més que això.
Ara, més que mai, cal respon-
sabilitat per no magnificar les
coses a canvi d’un titular crida-
ner. I responsabilitat per con-
tribuir, activament, fermament,
en el debat i el diàleg i no pas a
alimentar la repressió, com re-
clamen col·lectius professionals
com el Grup de Periodistes Ra-
mon Barnils.

El que va passar dimarts a la
nit a Barcelona –si deixem al
marge els manifestants ferits–
és una simple anècdota com-
parada amb el que hem vist du-
rant mesos protagonitzat pels
“armilles grogues” francesos. I
cap mitjà seriós dels nostres ve-
ïns del nord va criminalitzar la
protesta ciutadana de la manera
com estem veient ara en molts
diaris, digitals, televisions i rà-
dios. 

I cal fer-ser respectar. De
veritat. Ja és el segon cop que
s’ataca la seu de Catalunya Rà-
dio... i no hi ha detinguts ni res
que s’hi assembli. És il·lustra-
tiu de massa coses que l’única
protesta professional “trans-
versal” amb tot el que ha anat

passant des de l’1-O hagi estat
la que es va fer fa uns dies dins
el Parlament. Amb l’afegitó
que el context en el temps i
l’espai de la protesta, legítima!,
va servir en safata perquè di-
versos mitjans espanyols la
manipulessin a cor que vols,
presentant-la com un acte de
rebuig destinat exclusivament
als incidents patits en un parell
de concentracions indepen-
dentistes. Santa innocència…
per dir-ho suaument.

No recordo, però, cap con-
centració davant de la delegació
del govern espanyol després de
l’agressió patida per Jordi Bor-
ràs a mans d’un agent del CNP,
ni cap davant de la seu d’un par-
tit després que hagués convocat
una concentració que va acabar
amb un equip de Telemadrid
agredit… perquè es pensaven
que era de TV3! Mentrestant,
els professionals dels nostres
mitjans nacionals han de cobrir
les manifestacions unionistes
d’incògnit des de fa molt de
temps… i no “passa res”.

Així, dolorosament ho dic,
no ha d’estranyar que després
de les agressions a periodistes a
l’aeroport del Prat, surti un sin-
dicat de la Policia espanyola
amb un tuit mig enfotent-se
mig amenaçant els periodistes
per a pròximes ocasions (la piu-
lada ja està esborrada, però el
missatge no pas).

Ja triguem a fer-hi quelcom.

A les xarxes

@oscarpla_57: El Marlaska és tan espavi-
lat que acabarà descobrint en pocs dies
que darrere del Tsunami Democràtic hi
som centenars de milers de catalans.

@HiginiaRoig: Un segle per posar urnes.
99 anys i mig de condemna. La presó de
totes i tots. Omplim els carrers. #ADeso-
beir. #ThisIsTheRealSpain.

#Injustícia

@tsunami_dem: Ja som milers i estem fent
la volta al món. N'hem de ser més. Molts
més. Per cert, l'aigua sempre troba un forat
per on colar-se. #BeWaterMyFriend.

#TsunamiDemocràtic #Marlaska

Editorial

Llibertat, respecte i diàleg
per Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació

L’Associació de Mitjans d’In-
formació i Comunicació, junta-
ment amb un centenar d’entitats
catalanes, reiterem el nostre re-
buig a la judicialització d’un
conflicte que des d’un inici en-
tenem de naturalesa política i
que, com a tal, requeria i reque-
reix diàleg, negociació i pacte al
més estricte nivell polític.

La intervenció de les insti-
tucions i l’empresonament de
càrrecs escollits democràtica-
ment pels ciutadans, així com de
persones de la societat civil, en
el seu exercici de la llibertat de
pensament i d’expressió, drets
essencials d’una democràcia
amb llibertats, demostren el fra-
càs de la política, la incompren-
sió del conflicte latent i una
manca de voluntat per resoldre
la situació. Manifestem que no-
més amb llibertat, respecte i
diàleg es trobaran les solucions.

Per tant, més política, més
escolta i més diàleg per resoldre
una qüestió com la que s'està vi-

vint aquests dies. L'empara de
les legalitats i la judicialització
dels conflictes haurien de ser el
darrer recurs a emprar si hi ha
voluntat de resoldre'ls. S’ha de-
mostrat històricament que re-
córrer constantment a les lleis
per solucionar conflictes polítics
no és una via efectiva. Conside-
rem que, en una societat demo-
cràtica, les lleis són l'expressió
d'una voluntat popular i no un
element de coacció o immuta-
bilitat. Per tant, poden ser mo-
dificades i actualitzades a les
noves realitats per la via del
diàleg i del consens.

A l’AMIC, com qualsevol en-
titat que interactua i s'interrela-
ciona amb el seu entorn més
proper, som sensibles a la reali-
tat empresarial, econòmica, po-
lítica i social del país, respectem
la diversitat d’opinions i sensi-
bilitats polítiques i ens adherim
a la presentació d’aquest mani-
fest conjunt de més d’un cente-
nar d’entitats catalanes.
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Badalona

Asens visita els afectats 
per la pujada del lloguer

HABITATGE4Dies després del
crit d’alerta del grup de veïns del
barri del Progrés per l’augment
del 82% dels seus lloguers, el lí-
der d’En Comú Podem al Congrés
dels Diputats, Jaume Asens, i la
primera tinenta d’alcalde, Aïda
Llauradó, van visitar la zona per
parlar amb els inquilins afectats. 

Segons ha explicat Llauradó
a Línia Nord, va ser una troba-
da “molt positiva” amb els veïns,
que estan avançant amb l’orga-
nització i assessorant-se per ac-
tuar conjuntament contra el
fons d’inversió immobiliari pro-
pietari dels habitatges. 

Els representants dels comuns

van conèixer de primera mà la si-
tuació dels afectats. “Hi havia un
cas d’un inquilí que en quinze dies
havia de respondre al pagament”,
diu Llauradó. La presidenta de Ba-
dalona En Comú Podem explica
que “la majoria són famílies que
no reben ni necessiten ajudes so-
cials per viure i paguen de 800 a
1.200 euros de lloguer, però no po-
den fer front al fet que els apugin
el preu d’aquesta forma”.

Des de la Plataforma Sant
Roc som Badalona també valo-
ren positivament la trobada,
però esperen que no sigui “fum
preelectoral” i que l’interès es
mantingui després del 10-N.

Denuncien una agressió
homòfoba al Gorg

SOCIETAT4Un jove ha denunciat
via xarxes socials una agressió ho-
mòfoba que hauria patit la nit de
divendres passat al barri del Gorg.
Segons el denunciant, un grup de
persones van començar-lo a “in-
sultar i increpar”, així com als seus
acompanyants. Després de seguir-
los, un grup format per uns sis in-
dividus els van acorralar i van co-
mençar a agredir-los físicament
amb puntades. “Quan semblava
que tot havia passat, ens van
amenaçar amb una navalla”, re-
lata l’agredit. Després de fugir de
l’atac, van poder entrar en un bar

i demanar ajuda des d’allà, on van
trucar a la policia. “Es van limitar
a acompanyar-nos al metro”, la-
menta el jove.   

En aquest sentit, va aprofitar
la repercussió de la seva de-
núncia explicant que no van
“segurs pels carrers”. També va
demanar que la gent deixi de dir
“que les persones LGBT no pa-
teixen discriminació diària”. Ho-
res més tard, l’alcalde Àlex Pas-
tor va enviar un missatge de
suport al jove i va dir que “és la-
mentable que això continuï pas-
sant en ple segle XXI”. 

Successos | Troben morta la desapareguda a Llefià
Els Mossos d’Esquadra van comunicar dimarts que van trobar morta la dona

desapareguda a Llefià el dia anterior. La difunta tenia una discapacitat
intel·lectual del 70%. S’estan investigant els motius de la seva mort.

MOBILITZACIONS4Badalona no
ha estat una excepció. Després
que dilluns el Tribunal Suprem
fes pública la sentència del Pro-
cés, la ciutat va emprendre un se-
guit de mobilitzacions i protestes
que s’allargaran tota la setmana.
Les penes de 9 a 13 anys de pre-
só per als líders socials i polítics
independentistes condemnats
per sedició i altres delictes van en-
cendre una espurna que ben
aviat va començar a cremar.

Ahir va ser el torn de la C-31,
que va quedar tallada pels estu-
diants a la tarda. També va pas-
sar el mateix a l’avinguda Mar-
tí Pujol i a la línia R1 de Rodalies,
que va interrompre un grup de
manifestants a l’estació de Ba-
dalona. Protestes similars havien
passat en diversos indrets de la
ciutat des de principis de set-
mana, quan es van començar a
bloquejar carrers per protestar. 

La principal concentració,
però, va ser dilluns a la plaça de
la Vila, justament davant de l’A-
juntament. Allà molts badalo-
nins van cridar consignes contra
la repressió, a favor de la lliber-
tat dels presos polítics i dema-
nant la independència. S’hi van
començar a aplegar des de bon
matí i van mantenir-s’hi durant
tota la tarda sota la pluja.

REACCIONS POLÍTIQUES
Els grups polítics municipals no
van tardar a reaccionar. En un
comunicat conjunt, Guanyem,
ERC, Junts per Catalunya i Ba-
dalona En Comú Podem van
condemnar la “duríssima i in-
justa sentència contra els presos
polítics catalans empresonats
des de 2017”. També es van po-

sicionar “en defensa dels drets
democràtics, civils i polítics, de
protesta i de la llibertat ideolò-
gica, així com dels valors repu-
blicans”. Els signants van quali-
ficar de “vergonya democràtica”
la decisió judicial i demanen
“una solució política, dialogada
i democràtica del conflicte”.

Per la seva part, l’alcalde Àlex
Pastor va mostrar-se a favor “d’a-
catar la sentència”, ja que “està
emprada per un Estat de Dret
amb separació de poders”. Pastor
va fer especial èmfasi en el “res-
pecte a la llibertat d’expressió” i
va cridar a “retornar a la política”.

Xavier García Albiol, d’altra
banda, va voler donar suport
als Mossos d’Esquadra, la Poli-
cia Nacional i la Guàrdia Civil per
“defensar la llibertat dels ciuta-
dans” en les seves actuacions
contra les protestes. També va
titllar Espanya de “democràcia
exemplar” i va demanar “res-
pecte absolut” per la sentència.

Una de les primeres reac-
cions dels contraris a la sentèn-

cia va ser penjar la pancarta de
“Llibertat preses i presos polítics”
i una estelada a la façana de l’A-
juntament. De la mateixa ma-
nera, van treure la bandera es-
panyola del consistori. Aquests
símbols, però, van durar ben
poc, ja que el govern municipal
va retirar la pancarta i el mateix
Albiol es va encarregar perso-
nalment de pujar fins a la teula-
da de la casa de la vila i tornar a
hissar l’estendard espanyol. A
aquest ball de símbols se li ha de
sumar la denúncia de Ciutadans
a l’Ajuntament davant la Junta
Electoral per permetre la col·lo-
cació de “símbols partidistes”.

LA PROTESTA NO S’ATURA
Ara tot apunta a la Marxa per la
Llibertat, que passarà demà al
matí pel centre de Badalona.
Milers de manifestants que van
sortir ahir de Girona entraran
per la ciutat i continuaran per la
C-31 fins a arribar a Barcelona,
on se sumaran a la resta de
marxes de tot Catalunya. 

La ciutat s’ha omplert de mobilitzacions durant tota la setmana. Foto: ERC

Badalona s’omple de protestes
contra la sentència del Procés

» Les mobilitzacions tallen carreteres, carrers i l’estació de Rodalies
» L’Ajuntament viu un ball de símbols independentistes i unionistes
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La Badalona més petita 
obre les seves portes

EXPOSICIÓ4Deu recreacions
en miniatura perfectes realit-
zades pels alumnes d’instituts de
la ciutat, utilitzant la impressió
3D i altres tecnologies de fabri-
cació digital. Això és el que po-
den contemplar des d’ahir a la
tarda els visitants de l’exposició
temporal de les maquetes del
projecte Menuda Badalona! al
vestíbul del Màgic. Fins a finals
de novembre els aficionats de les

miniatures i de la ciutat gaudi-
ran de tota una proesa tècnica i
artística amb les figures expo-
sades. 

L’objectiu és que “l’alum-
nat dels centres educatius par-
ticipants conegui millor la seva
ciutat, l’estudiï des d’un punt de
vista matemàtic, artístic, histò-
ric i mediambiental”, segons
expliquen des de l’equip im-
pulsor del BDNLab.

POLÈMICA4Els grups munici-
pals de Guanyem, ERC i Junts
per Catalunya van demanar di-
vendres passat la convocatòria
urgent del consell d’adminis-
tració d’Engestur pel cas de les
suposades irregularitats en la
instal·lació de les antenes del
Turó d’en Caritg. Tal com va
publicar Línia Nord en la da-
rrera edició, s’estan investigant
judicialment els contractes re-
lacionats amb les antenes de te-
lefonia mòbil a l’exterior de la
seu de la Guàrdia Urbana, que
segons la Fiscalia s’haurien ins-
tal·lat sense els permisos mu-
nicipals requerits.

“Hem demanat al senyor
Àlex Pastor, com a alcalde i
president, tant del consell d'ad-
ministració com de la Junta
General de la Societat, la con-
vocatòria immediata del consell
d'administració d'Engestur per
tal que ens doni informació
del tema en qüestió”, explica el
comunicat conjunt publicat
pels grups polítics. D’altra ban-
da, també asseguren que “és
imprescindible que com més
aviat millor s’aclareixi” tot ple-
gat i demanen que se’ls infor-
mi “de la situació dels fets que
s’estan investigant per part de
la Fiscalia”.

Els fets investigats van pas-
sar durant l’etapa compresa en-
tre el 2011 i el 2015, coincidint
amb el mandat de l’exalcalde Xa-
vier García Albiol (PP). En aque-
lla època Miguel Jurado era el
delegat de Seguretat i Tomàs
Vizcaino el conseller delegat
d’Engestur. 

ACUSACIÓ PARTICULAR?
D’altra banda, l’alcalde Àlex Pas-
tor ja va anunciar la setmana
passada que el govern municipal
“està valorant personar-se com
a acusació particular en cas que

un cop finalitzada la fase d’ins-
trucció s’obri judici oral”. Segons
Pastor, “aquesta decisió serà
sotmesa a l’aprovació del Ple
municipal per tal de comptar
amb el suport de tots els grups
municipals”. 

A més, el batlle assegura
que les causes d’aquesta postu-
ra per part del seu equip són “en
defensa de l’interès públic i del
bon nom de la institució” i que
“l’Ajuntament, com no pot ser
d’una altra manera, està a dis-
posició de la justícia en aques-
ta fase d’instrucció”.

El govern local valora presentar-se com a acusació particular en el cas. Foto: Arxiu

Pressió de Guanyem, ERC i Junts
per aclarir el cas de les antenes

Mario Casas rodarà 
‘El practicante’ a Badalona

CINEMA4El conegut actor Ma-
rio Casas serà les pròximes set-
manes a Badalona per rodar
una nova pel·lícula original de
Netflix. El practicantenarrarà la
història de l’Àngel, un tècnic
d’emergències sanitàries, inter-
pretat per Casas, que pateix un
terrible accident que el deixa
en cadira de rodes. Després del
fatídic episodi, la seva vida co-
mença a trastocar-se i fer-se
cada cop més difícil. El principal
fil conductor de la trama és la
tendència del personatge a ob-
sessionar-se amb la idea que la
seva dona li està sent infidel.
Amb aquesta premissa, l’actor
encarnarà un home frustrat i

rancorós, que farà de la vida de
la seva parella tot un malson. 

FRANÇOIS, PARELLA DE CASAS
Al costat de Casas hi haurà tota
una estrella emergent del cine-
ma europeu com Deborah Fran-
çois. L’artista mostrarà el seu ta-
lent, que li ha valgut per guanyar
un premi Cèsar i ser la protago-
nista d’una cinta guardonada
amb la Palma d’Or a Cannes. Per
la seva banda, Carles Torras (di-
rector de Callback) s’encarregarà
de dirigir el film, que també es
filmarà a altres ciutats com Bar-
celona i Lleida. D’aquesta forma,
Badalona continua com a refe-
rent cinematogràfic.
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El centre biomèdic Cetir Ascires Viladomat, designat com
a centre tecnològic europeu de referència per la multi-
nacional GE Healthcare, va reunir el passat dia 11 a les se-
ves instal·lacions referents internacionals del sector de la
salut en el marc del congrés europeu de medicina nuclear
de Barcelona.

Donada la trajectòria assistencial i científica de l'equip
mèdic multidisciplinari de Cetir Ascires, i la seva expe-
riència durant aquest últim any amb la tecnologia inte-
grada PET/RM, els experts han pogut conèixer aquesta
tècnica híbrida de Diagnòstic per la Imatge. Els especia-
listes han compartit experiències, així com la interpretació
dels estudis clínics, principalment en matèria de càncer
de pròstata, que és un dels que més metàstasi genera.

Un abans i un després en el diagnòstic i tractament
del càncer de pròstata
Segons dades presentades en el passat congrés anual de
la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), que va
tenir lloc al mes de setembre a Barcelona, el càncer de
pròstata segueix sent el tumor més habitual en l'home,
amb 34.400 nous diagnòstics el 2019. La bona notícia és
que els tractaments aplicats a aquesta patologia cada ve-
gada són més satisfactoris, per la qual cosa diagnosticar
de forma precoç i amb la màxima precisió adquireix un
protagonisme especial.

Després del seu primer any de funcionament, la
PET/RM es posiciona com l'opció més avantatjosa per dia-
gnosticar el càncer de forma precoç i amb precisió. Per-

met observar, de manera no invasiva, tant la forma d'un
òrgan i la seva funció, com l'extensió de les cèl·lules can-
ceroses, fet que el converteix en el millor "rastrejador" de
la metàstasi incipient. I és que aquesta tecnologia inte-
gra, en un sol equip híbrid, les dues eines diagnòstiques

més potents de què disposem en l'actualitat per detec-
tar la propagació tumoral: la Tomografia per Emissió de
Positrons (PET) i la Ressonància Magnètica (RM) d'alt camp.

"La PET/RM és la tecnologia actual capaç d'aportar més
seguretat diagnòstica i més garantia d'èxit al tractament
del càncer", afirma el Dr. García Garzón, metge nuclear res-
ponsable del PET/ RM. A més, "permet aplicar un trac-
tament personalitzat dirigit a lesions específiques, en lloc
de planificar una cirurgia prostàtica o una teràpia «a ce-
gues», i mantenir un millor control de l'evolució del trac-
tament, tot això amb menys radiació".

L'experiència oncològica PET/RM 
reuneix experts europeus a Cetir Viladomat

Els especialistes han compartit la interpretació d’estudis clínics, principalment
en matèria de càncer de pròstata, que és un dels que més metàstasi genera

“La PET/RM permet aplicar un 
tractament personalitzat per a lesions 
específiques, en lloc de planificar una 
cirurgia prostàtica o una teràpia ‘a cegues’, i
controlar millor l'evolució del tractament”
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Santa Coloma

RECONEIXEMENT4Santa Colo-
ma és una de les poques ciutats de
l’estat que no va tenir cap accident
de tràfic mortal l’any passat. Així
ho indica el premi Visión Zero
Municipal, que ha reconegut els
“zero morts” en les vies urbanes
del municipi durant el 2018. El
guardó recull les ciutats espan-
yoles de més de cent mil habitants
que han aconseguit aquesta no-
table fita pel que fa a la seguretat
viària dels seus ciutadans.

El primer Congrés Nacional
de Mobilitat, que se celebrava la
setmana passada a IFEMA de

Madrid, va ser l’escenari on la
delegació del govern municipal

va rebre la insígnia. La tercera ti-
nenta d’alcaldessa, Lídia Mon-
tero, va ser l’encarregada de re-
collir el guardó.

Santa Coloma, però, no va ser
l’única ciutat catalana premiada
en l’esdeveniment, que a més
coincidia amb el Saló Interna-
cional de la Mobilitat Segura i

Sostenible Tràfic 2019. Lleida,
Mataró i Reus van ser les altres
tres premiades per la mateixa ca-
tegoria. Pel que fa al conjunt de
l’estat, els premiats van ser Alcalá
de Henares, Parla, Torrejón de
Ardoz i Alcobendas, a més d’Elx,
Jerez de la Frontera, Sevilla,
Burgos, Logronyo i Telde.

Montero recollint el premi al Congrés Nacional de Mobilitat. Foto: Ajuntament

Premi per no haver tingut
accidents mortals l’any passat
» Santa Coloma ha estat reconeguda amb el guardó Visión Zero 

Municipal en el primer Congrés Nacional de Mobilitat

Protesta | Santa Coloma defensa les pensions dignes
La Marea Pensionista de Santa Coloma va assistir ahir a la marxa en defensa de
les pensions dignes celebrada a Madrid. Els colomencs van formar part d’una

manifestació de persones provinents d’arreu de l’estat espanyol.

Lleida, Mataró i Reus
són les altres ciutats
catalanes premiades
amb el mateix guardó

L’Ajuntament reclama de
nou més recursos per a l’ESO

EDUCACIÓ4L’Ajuntament ha
tornat a reclamar aquesta set-
mana a la Generalitat més re-
cursos per als instituts de la ciu-
tat. Segons el consistori, es ne-
cessita més finançament, ja que
“pràcticament tots els grups de
Primer d’ESO dels instituts estan
saturats, amb una ocupació de
més de 30 alumnes per aula”.
Des de la institució municipal as-
seguren que són els mateixos
centres escolars els que informen
d’una “manca de professorat es-

pecialista en algunes matèries
com matemàtiques”. 

D’altra banda, també de-
nuncien la manca de capacitat
davant “l’augment del nombre
d’alumnes amb necessitats es-
pecials, la manca de personal
per atendre l’atenció a la diver-
sitat i a l’educació inclusiva”.
Com a conclusió, critiquen que
només s’hagin generat dos nous
grups a Primer d’ESO en lloc
dels tres que demanaven en la
planificació del curs.

ECONOMIA4L’Ateneu Coope-
ratiu del Barcelonès Nord, del
qual forma part l’Ajuntament de
Santa Coloma, entregarà aquest
diumenge el premi Besòs Coo-
peratiu al millor projecte d’eco-
nomia social i solidària de nova
creació al territori. L’esdeveni-
ment tindrà lloc a les dotze del
matí a l’Auditori Can Roig i To-
rres. Durant l’acte, també s’ex-
plicarà la tasca de sensibilització
i de foment del cooperativisme
que l’Ateneu realitza des de fa tres

anys al Barcelonès Nord. Blanca
Padrós, tinenta d’alcaldessa de l’à-
rea d’Economia, serà l’encarre-
gada de presidir l’acte. També hi
serà present la coordinadora de
l’ateneu, Anna Abellán.

PREMI VARIAT
Pel que fa als premis, la millor
entitat cooperativa de la zona re-
brà un ajut econòmic de 2.250
euros, l’allotjament gratuït du-
rant un any en un dels espais
dels centres d’empreses de San-

ta Coloma, la creació de la iden-
titat corporativa per part d’una
agència de disseny i un curs de
formació i assessorament espe-
cialitzat.

Segons expliquen els orga-
nitzadors, “cada any prop d’una
desena de cooperatives neixen al
territori”. A això se li suma el fet
que “en moren molt poques i
l’increment de la massa crítica
impulsa la creació d’un ecosis-
tema econòmic més democràtic,
social i feminista”, afirmen.

L’Ajuntament denuncia la saturació als centres. Foto: Twitter (@InstitutBastida)

Qui coopera més al Besòs?

L’acte se celebrarà a l’Auditori Can Roig i Torres. Foto: Ajuntament
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Sant Adrià
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SOCIETAT4La polèmica posada
en marxa del Tanatori del Lito-
ral arribarà “en les pròximes
setmanes”. Així ho va anunciar la
setmana passada en un comu-
nicat l’empresa encarregada d’a-
quest equipament, que inclou
un crematori. Tot i que no se sap
la data exacta, els responsables
apunten que “el centre es troba
en la fase final d’obres menors i
instal·lacions”. 

D’altra banda, els responsables
de l’espai fúnebre que s’inaugu-
rarà pròximament a Sant Adrià
han volgut defensar l’impacte
econòmic i laboral d’aquesta cons-
trucció al municipi. “Una ins-
tal·lació d’aquestes característi-
ques representa un nou motor
econòmic per a la ciutat a molts ni-
vells”, assegura la gerent del Ta-
natori del Litoral, Anna Gassió. 

A més, els responsables afir-
men que  “l’impacte econòmic
durant l’edificació ha estat d’uns
4,5 milions d’euros” i esperen

“uns 400.000 euros a l’any” en
la fase de funcionament.

“ENS PRENEN PER IMBÈCILS”
La rebuda veïnal al tanatori i, so-
bretot, al crematori continua
sembrant discòrdia. Pilar Roja,
portaveu de l’entitat Stop Cre-
matori, ha estat contundent en
declaracions a Línia Nord: “Ens
prenen per imbècils”. Roja qua-
lifica de “rentat d’imatge” la su-

posada oferta laboral. “Quin ti-
pus de llocs de feina donaran?
No ho concreten”, replica. Roja
també es mostra irònica amb la
promesa laboral del tanatori:
“A banda de cremar residus com
passa amb Tersa, ara també se-
rem referents en cremar morts”. 

Dimecres es publicarà la re-
solució judicial sobre les mesu-
res cautelars d’Stop Crematori
contra l’empresa.

L’interior del tanatori en una fase prèvia d’obres. Foto: Augusto Magaña

Recta final per a la posada 
en marxa del crematori

» El Tanatori del Litoral obrirà les portes “en les pròximes setmanes”
» Promet llocs de feina, però l’oposició veïnal es manté ferma

Reunions a Barcelona per
parlar de la incineradora

TROBADA4La coordinadora veï-
nal AireNet s’ha reunit recent-
ment amb el regidor del Distric-
te de Sant Martí de Barcelona, Da-
vid Escudé. En la trobada es van
tractar principalment temes me-
diambientals, sobretot relacio-
nats amb la incineradora Tersa. 

“Va ser molt receptiu i el va
sorprendre la situació que vam ex-
plicar-li. No coneixia el problema
mediambiental que denunciem”,
ha explicat a Línia Nord Enric
Navarro, membre de l’entitat Ai-

reNet. Era la primera trobada
entre ambdues parts, però mal-
grat la bona sintonia, Navarro no
és gaire optimista: “Ens agrada-
ria pensar que això ajudarà a
canviar les coses, però no tinc gai-
re confiança perquè no depèn
d’ell. Potser pot influir en cà-
rrecs que sí que hi estan involu-
crats”. D’altra banda, Navarro
avança que pròximament es reu-
niran amb el regidor barceloní
d'Emergència Climàtica i Tran-
sició Ecològica, Eloi Badia.

NETEJA4L’Ajuntament, amb el
suport de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona, ha iniciat recent-
ment i per primer cop una cam-
panya de neteja de pintades tant
en instal·lacions municipals com
en comunitats de veïns. Segons
expliquen des del consistori, da-
rrerament hi ha hagut “una pro-
liferació” d’aquestes pintades.
Per això, i malgrat que la neteja
dels immobles correspon als
propietaris, el govern considera
que les guixades vandàliques

“perjudiquen la imatge del mu-
nicipi”. Segons expliquen des
de l’Ajuntament, aquesta cam-
panya va dirigida “a la retirada
de pintades a peu de carrer en fa-
çanes que donin a la via pública”. 

PROVA PILOT
La iniciativa ha començat amb
una prova pilot al carrer de Sant
Oleguer i ara s’obre a tots els im-
mobles del territori la possibili-
tat de sol·licitar aquest servei de
neteja. Des del consistori ad-

verteixen que “abans d’actuar, es
visitarà l’immoble per veure el
mètode a utilitzar per procedir
amb la neteja”. 

Segons expliquen des de la
institució municipal, “si no és
possible la utilització de les eines
habituals, es podrà procedir al
cobriment amb pintura”. Tan-
mateix, també asseguren que
no s’actuarà en cas que es pugui
danyar la superfície dels edificis
en els quals s’ha demanat el
servei de neteja.

AireNet en un acte de protesta a l’Ajuntament. Foto: Twitter (@airenet2)

Contra les pintades

Cultura | Anuncien el cicle de Concerts Pedagògics
Aquesta setmana l’Ajuntament ha anunciat que el cicle de Concerts Pedagògics
començarà amb la sessió Què sonava als anys 50?. La nit del 25 d’octubre a

l’Escola de Música es podrà gaudir de l’inici del rock and roll i molt més. 
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Montgat | Tiana

MOBILITZACIONS4Cada minut
que passa hi ha noves reaccions
a la sentència del Procés que el
Tribunal Suprem va fer pública
dilluns passat, i Montgat i Tiana
no en són excepcions.

Poc abans de la una del mig-
dia de dilluns, hores després que
es coneguessin les penes de pre-
só per als líders polítics i socials
independentistes, Tiana va de-
cidir retirar les banderes d’Es-
panya i d’Europa que pengen
de la façana del consistori, dei-
xant només la Senyera hissada.
El consistori també va tornar a
penjar la pancarta en suport als
presos polítics, va celebrar una
sessió extraordinària per pre-
sentar una moció de resposta a la
sentència del Suprem i demanar
l’amnistia per a tothom, en de-
fensa del dret d’autodetermina-
ció, i va anunciar la suspensió de
l’activitat institucional fins ahir. 

Aquesta circumstància tin-
drà la seva rèplica durant el mig-
dia d’avui a Montgat. A les dues

està previst que també es posi en
marxa un Ple extraordinari (tot i
que l’agenda pública també havia
estat paralitzada des de dilluns)
per aprovar la moció presentada
per l’Associació Catalana de Mu-
nicipis (AMI) en contra de la re-
solució dels tribunals espanyols.

ELS VEÏNS SURTEN AL CARRER
I de forma gairebé paral·lela a les
reaccions de les institucions han
arribat també les dels veïns. El
vespre del mateix dilluns, con-
vocats per les seccions locals
d’Òmnium Cultural i l’ANC i pel
Comitè de Defensa de la Repú-
blica, desenes de montgatins es
van concentrar a les portes de l’A-
juntament per mostrar el seu
rebuig a la sentència i en defen-
sa del dret a l’autodeterminació.

Tiana també va ser l’escena-
ri d’un vespre de protesta, al
qual van assistir un centenar de
veïns que es van concentrar,
com cada dilluns des de fa mesos,
a la plaça de la Vila.

L’endemà, l’activitat al carrer
es va concentrar sobretot a les
grans ciutats, mentre que ahir di-
mecres al matí els estudiants de
l’INS Thalassa de Montgat van
tallar la carretera N-II a l’altura
del poble, tant en sentit Mataró
com en sentit Barcelona. Els
alumnes de l’institut van tenir el

suport del CDR durant la seva ac-
ció de protesta.

MARXA PER LA LLIBERTAT
Però més enllà del que pugui pas-
sar avui, la gran mobilització de
protesta que afectarà la zona
serà una de les Marxes per la Lli-
bertat. Concretament, la que va

sortir de Girona ahir al matí
passarà demà per Montgat cap a
quarts d’onze del matí. 

En aquest sentit, la secció
local de l’ANC ha demanat la
col·laboració de voluntaris en el
punt d’avituallament que es
col·locarà per a les persones que
vagin cap a Barcelona. 

‘No’ rotund a la sentència
» Tiana retira les banderes d’Espanya i Europa de la façana i Montgat celebra avui un Ple extraordinari

» Una de les Marxes per la Llibertat que va començar ahir a Girona passarà demà per Montgat

Tiana va retirar la bandera espanyola i va tornar a penjar la pancarta de suport als presos polítics. Foto: Twitter (@Aj_Tiana)

Montgat | Una xerrada sobre la Badalona de l’època romana
La historiadora de l’art Margarida Abras, directora del Museu de Badalona, visitarà Montgat
aquesta tarda per oferir la xerrada Baetulo, una passejada per la seva història arqueològica. 
En la conferència es parlarà de l’empremta que els romans van deixar en aquesta ciutat veïna.
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L’Snatt’s Sant Adrià canvia de dia
i d’hora de joc aquest cap de set-
mana, tot i que l’objectiu lila se-
gueix sent el mateix: sumar una
nova victòria, que seria la terce-
ra consecutiva, i que permetria
que les de César Aneas seguissin
al capdavant de la classificació del
grup B de la Liga Femenina 2. El
rival en aquesta tercera jornada,
que es jugarà demà passat a dos
quarts de 10 de la nit al Pavelló
Ricart, serà el CB Almería.

L’equip andalús afronta la
cita en una dinàmica completa-
ment oposada a la de les adria-
nenques: havent perdut els seus
dos primers partits. La base ar-
gentina Macarena d’Urso i la pi-
vot Alicia González han estat les
jugadores més destacades del
seu equip fins ara.

INCONTESTABLE
Les liles, doncs, voldran mante-
nir la seva versió més recent, in-
contestable i sòlida, que els ha
portat a guanyar els dos primers
partits i a destacar especialment
en l’aspecte defensiu.

De fet, Aneas va lloar parti-
cularment la intensitat defensiva
de l’equip durant els 40 minuts en
la victòria a los Guindos contra
l’Unicaja (44-75). De fet, el par-

tit gairebé es va quedar sense his-
tòria després del 9-24 amb el qual
es va tancar el primer període; els
dos equips van exhibir un nivell
gairebé idèntic durant el segon i
el tercer quart, mentre que un da-
rrer esprint lila en els últims 10
minuts ampliaria encara més la
distància. Mireia Vila (18 punts en
6 triples) i Miljana Dzombeta
(17 punts) van ser les principals
referents ofensives de l’Snatt’s.

Aneas dona instruccions en el debut a la lliga. Foto: Twitter (@jepi2000b)

L’Snatt’s vol sumar el tercer
triomf seguit contra l’Almería
» Les de César Aneas jugaran al Ricart dissabte a dos quarts de 10 
» Victòria incontestable a Màlaga per seguir liderant la classificació

L’Industrias juga a la pista 
del sorprenent Valdepeñas

La sisena jornada
de la lliga portarà
un Industrias San-
ta Coloma en hores

baixes a la pista de la gran sor-
presa de la categoria, l’FS Valde-
peñas de la província de Ciudad
Real. El partit es posarà en mar-
xa demà a un quart de 10 de la nit,
tot i que l’equip viatjarà cap a la
Manxa avui mateix. 

El conjunt de David Ramos
ha anat de menys a més i enca-
dena dues victòries que li han per-
mès escalar fins a la cinquena po-
sició, per darrere dels tres grans

i de l’Osasuna, i per davant de
conjunts com Palma o Jaén. Pre-
cisament un exjugador dels an-
dalusos, Chino, és el referent
ofensiu del Valdepeñas.

MILLORA INSUFICIENT
Els d’Óscar Redondo van patir la
tercera derrota seguida en aques-
ta recta inicial del curs contra el
Movistar Inter (2-5). L’equip va
pagar cara una mala primera
meitat, saldada amb un 0-4 en
contra, i malgrat millorar en el se-
gon temps no va tenir prou temps
per obtenir cap punt.

L’Adrianenc visita un
Sant Esteve en hores baixes

Partit trampa. De-
mà passat a dos
quarts de sis de la
tarda, l’Adrianenc

es posarà a prova en una pista tra-
dicionalment complicada con-
tra un gran en hores baixes, el CH
Sant Esteve Sesrovires, que no-
més ha guanyat un partit dels
quatre que s’han disputat.

Els del Baix Llobregat estan
vivint un canvi de cicle, ja que el
seu entrenador en els darrers
cursos, Dani Ariño, i un referent
sobre el parquet com Albert Fal-
guera han abandonat la discipli-

na del club (el tècnic és al Sant Vi-
cenç i el jugador s’ha retirat).

QUATRE DE QUATRE
Els de Lorenzo Rueda, doncs, vol-
dran sumar el cinquè triomf del
curs en el segon desplaçament
consecutiu després d’exhibir-se
dissabte passat a la pista del Sant
Vicenç (19-35). L’equip va deixar
el matx encarrilat als darrers mi-
nuts del primer temps gràcies a
un parcial de 3-8. Un cop més, l’a-
notació va estar molt repartida i
només Alejandro Rodríguez es va
quedar sense marcar.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Una gastritis deixa
Belmonte fora de combat

NATACIÓ4Després de començar
la temporada 2019-20 guanyant
dues medalles a Budapest fa gai-
rebé dues setmanes, estava pre-
vist que Mireia Belmonte seguís
competint i preparant els Jocs de
Tòquio el cap de setmana passat
a Berlín, però una gastritis va im-
pedir que la nedadora competís
en la cinquena cita de la FINA
World Cup.

De fet, Belmonte era una de
les convocades per Fred Verg-

noux, però dissabte passat, un
dels tres dies de competició a la
capital d’Alemanya, Belmonte
va explicar en una piulada que
aquestes molèsties estomacals li
impedirien nedar. 

La nedadora de l’UCAM ha
començat el seu procés de recu-
peració, de manera que hauria
d’estar disponible per partici-
par en la pròxima etapa de la
World Cup, que es disputarà a
Kazan d’aquí a dues setmanes.Foto: Roger Segura / ACN

Bàsquet | Crítiques pel silenci de la Penya després de la sentència
La majoria de clubs esportius del país van pronunciar-se dilluns després de la sentència del 

judici del Procés. El Joventut, en canvi, va ser una de les poques entitats de primer nivell que no va 
emetre cap comunicat, fet que van criticar polítics com Oriol Lladó o periodistes com Toni Soler.
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La segona etapa de
Manolo González al
CF Badalona va co-
mençar diumenge
passat a la Nucía,

però el gallec es reestrenarà da-
vant de l’afició aquest diumenge
a les cinc de la tarda contra l’Olot.  

El preparador gallec voldrà su-
mar els primers tres punts del curs
contra els garrotxins, que són
tretzens i que arriben a la ciutat
després de sumar dos dels últims
nou punts que han disputat.

EMPAT A DOMICILI
El retorn de González a la ban-
queta escapulada, doncs, va per-
metre afegir un punt més al ba-
lanç provisional del primer equip.
El Bada va empatar en la visita al
CF la Nucía (1-1) en un partit que
es va posar de cara per a l’equip
ben aviat, gràcies a un gol de Cris
Montes, aprofitant una assistèn-
cia de Robert Simón. L’equip, de
fet, va tenir alguna ocasió més per

ampliar aquesta diferència en el
primer temps, però l’empenta
del conjunt local després del des-
cans va acabar servint perquè s’e-
quilibressin les forces. El Bada-
lona va acabar amb 10, per l’ex-
pulsió d’Iván Malón.

DOBLE ASSEMBLEA
La setmana, però, va començar
amb un doble anunci institucio-
nal que serà clau per al futur de
l’entitat. Els dies 28 i 29 d’a-

quest mes estan convocades dues
assemblees generals.

La primera ha de servir per
aprovar els comptes del curs
passat i el pressupost d’aquest ex-
ercici, però en l’extraordinària
està previst que dimiteixi tota la
Junta Directiva i que prenguin
possessió del càrrec els membres
de la Comissió Gestora que ha
d’assumir el control durant el
procés de conversió del club en
societat anònima esportiva.

Manolo González es reestrena
al Municipal contra la UE Olot 

Victòria dels Maristes 
i derrotes d’UBSA i Dimonis

BÀSQUET4Els Maristes van ser
l’únic equip de la comarca de la
lliga EBA que va aconseguir
guanyar en la darrera jornada.
L’equip va sumar el seu tercer
triomf en el grup C-A, mentre
que l’UBSA i l’AE Badalonès van
perdre els seus respectius partits.

El conjunt vermell va refer-se
de la derrota de la setmana an-
terior a la Plana contra el Mata-
ró Parc Boet (77-66) en un en-
frontament que l’equip va do-
minar gràcies al triangle format
per Franc García, Jordi Giménez
i Quim Franch. L’equip de Lluís
García-Ubero afrontarà un dels
reptes més durs de la primera
volta aquest dissabte a la tarda,
quan visitarà el líder, l’Igualada.

En el grup C-B, en canvi,
l’UBSA va perdre a Valls (64-56)
i els Dimonis a Mataró (62-58).
Els de Sant Adrià van viure una
muntanya russa durant el partit,
però van pagar car no exhibir la
versió del segon període durant
més minuts. El Badalonès, per la
seva banda, va fregar la remun-
tada al Josep Mora, després d’un
segon parcial nefast, però la seva
remuntada no va arribar a con-
cretar-se del tot.

Els dos equips voldran tornar
a guanyar en els partits que ju-
garan a casa; els de Mario Lou-
same rebran el Olivar demà pas-
sat a les sis de la tarda, mentre
que el rival que desfilarà per la
Plana dissabte serà el CB Roser.

Gran triomf del CTT Badalona
contra el Sabadell

Victòria rotundíssi-
ma. El primer equip
del CTT Badalona ja
pot presumir d’ha-

ver aconseguit la primera victò-
ria en el seu segon partit en el
grup 2 de la Divisió d’Honor
masculina. La ‘víctima’ del CTTB
va ser el CN Sabadell (6-0).

El matx, jugat durant la tar-
da de dissabte passat, va acabar
amb els sis punts en el sarró dels
badalonins, que van esmicolar el
conjunt vallesà. Marc Clotet (que
només va cedir un set), Pere
Navarro i Adrià Fernández van
exhibir la seva millor versió con-
tra uns sabadellencs impotents
davant l’allau del conjunt blau.

D’aquesta manera, l’equip
passa pàgina, i de la millor ma-
nera, després de l’ensopegada de
la primera jornada, també a Ba-
dalona, contra l’Atlético San Se-
bastián (1-5) en l’estrena a la lli-
ga, el passat dissabte 5.

PRIMER PARTIT A DOMICILI
Així, amb un triomf i una derro-
ta en aquest tram inicial del
campionat, el CTTB afrontarà la
primera jornada de lliga a do-
micili. Els badalonins es des-
plaçaran al Maresme per jugar,
diumenge a les 11 del matí, con-
tra el Termotur Calella. Els cale-
llencs han guanyat els dos partits
que han disputat.

» El CF Badalona aconsegueix el primer punt del curs lluny de casa
» L’última setmana del mes se celebraran dues assemblees generals

Enfrontament directe: 
el Seagull rep l’Athletic Club B

El Seagull d’Ana Ju-
nyent torna al seu
escenari favorit: el
Municipal de Bada-

lona. Les gavines s’enfrontaran,
aquest diumenge al migdia, al fi-
lial de l’Athletic Club en un par-
tit entre rivals directes que serà
un dels grans cites de la sisena
jornada del campionat.

El conjunt biscaí arribarà a la
ciutat immers en una ratxa for-
ça positiva d’un empat i dues der-
rotes, que l’ha portat a escalar
fins a la quarta posició amb 10
punts, un més que el Seagull.

TRIOMF DE PRESTIGI
Les badalonines afrontaran la
visita de les blanc-i-vermelles
amb la moral pels núvols després
d’haver sumat la primera victò-
ria de la temporada a domicili, al
camp del Zaragoza CFF (1-2).

Els gols de Yosse i Irina Uri-
be, entre els minuts 26 i 29 del
primer temps, van donar una
renda suficient a un conjunt que
va jugar sense Alba Gordo. Aida
Rodríguez també va haver de
lluir-se sota pals més d’un cop, tot
i que no va poder evitar el gol d’A-
nastasia Spyrindonidou.

Un moment del darrer partit a casa contra el Mestalla. Foto: Eloy Molina
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No hi ha cap dubte que Pep Guardiola és un dels grans noms
del futbol mundial. Durant més de 15 anys, va fer carrera com
a futbolista, vinculat principalment al Barça. Si bé va viure una
de les millors èpoques del club com a jugador, com a entre-
nador va ser l’artífex d’una etapa encara millor, aconseguint
un total de 14 títols. L’any 2013, però, va deixar el Barça i va

començar a entrenar el Bayern de Munic, equip amb què va
guanyar 7 títols. Des del 2016 fins a l’actualitat, és el tècnic
del Manchester City i, de moment, ha aconseguit també 7

trofeus. Malgrat haver marxat de Catalunya, no se n’ha
desvinculat mai políticament. Arran de l’empresona-

ment dels líders independentistes el 2017, va comen-
çar a lluir un llaç groc, un gest que li va costar críti-
ques i sancions. Ara, ha fet un pas endavant en el
seu activisme polític, posant veu al comunicat de
Tsunami Democràtic –emès a la BBC, l’AFP i TV3–

denunciant la sentència del Procés i la
“deriva autoritària” de l’Estat, i demanant

suport a la comunitat internacional.

L’autora del llibre juvenil Xènia, tens un
WhatsApp fa el salt a la literatura per a
adults de la mà de l’editorial Comanegra.
A Viure perillosament, Gemma Pasqual pre-
senta un recull de contes protagonitzats
per catorze dones de totes les èpoques.
Des de Virginia Woolf fins a Caterina Albert,
l’escriptora valenciana recupera alguns
dels grans noms femenins de la història.

Llibres

Viure perillosament
Gemma Pasqual

Sota la direcció de Joel Joan, Joan Pera in-
terpreta el mestre galeter Francesc Ramon
Pujols-Pinyol. El creador de les Galetes Pu-
jols-Pinyol celebra que la seva filla Merit-
xell es casa amb el gendre perfecte, el Ber-
nat, per als quals ha organitzat un gran ca-
sament. Però tot canvia quan s’adona que
els nuvis podrien ser germans. 

Al Teatre Condal de Barcelona.

Teatre

El pare de la núvia
Joel Joan i Hèctor Claramunt

El mes d’octubre de 1999, començava a
caminar Estopa, un duo musical format
per David i José Muñoz, dos germans de
Cornellà de Llobregat. Ara, vint anys
més tard, els germans Muñoz celebren
aquest aniversari amb el seu desè disc:
Fuego. Durant els mesos previs a l’estre-
na, la banda ha publicat tres avenços: Fue-
go, El último renglón i Yo no estoy loco.

Música

En Gatsby i l’Ashleigh (interpretats per Ti-
mothée Chalamet i Elle Fanning) són dos
joves universitaris enamorats que deci-
deixen passar un cap de setmana a Nova
York. Allà, ella coneixerà un cineasta i un
actor, mentre que ell coneixerà una noia,
la Chan, interpretada per la mediàtica Se-
lena Gomez. Dia de pluja a Nova Yorkés la
cinquantena pel·lícula de Woody Allen.

Pelis i sèries

Dia de pluja a Nova York
Woody Allen

Fuego
Estopa

48h Open House Barcelona
L’Associació Cultural 48h Open House Barcelona celebra en-

guany la desena edició del seu festival d’arquitectura a la ciu-
tat. Durant el cap de setmana del 26 i el 27 d’octubre, més de
200 edificis barcelonins obriran les seves portes i permetran
l’accés gratuït al públic, que podrà descobrir la diversitat del
patrimoni arquitectònic de la capital catalana. A més, la pro-

gramació d’aquesta edició busca posar en valor i retre home-
natge a les dones arquitectes, tant a aquelles que exerceixen
la seva feina actualment com a les que, al llarg de la història,

se’ls ha impedit dedicar-s’hi per culpa del masclisme.

P E P  G U A R D I O L AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un dels millors entrenadors del món

Ha guanyat més de 25 títols com a entrenador de futbol

Famosos

Posar veu a Tsunami Democràtic
Va llegir un comunicat emès a la BBC, l’AFP i TV3 

Milers de missatges agraint-li el suport
L’independentisme aplaudeix que internacionalitzi el conflicte

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Zombieland
L’estudi High Voltage Software ha creat el videojoc Zombieland: Double Tap - Road Trip, inspirat en la saga
cinematogràfica Zombieland, que va estrenar la primera part el 2009 i n’estrena la segona aquest octubre.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DIMARTS 22 D’OCTUBRE
19:00 La veu escrita de Teresa Pàmies serà l ‘es-

pectacle que homenatjarà la figura d’a-
questa escriptora, periodista i activista. / Es-
pai Betúlia.

AVUI 17 D’OCTUBRE
20:00 Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons,

Jordi Banacolocha, Rosa Vila i Pep Planas se-
ran els protagonistes d’un assaig obert al pú-
blic de l’obra La dona del 600. / Teatre mu-
nicipal Josep Maria de Sagarra.

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE
17:00 Partit de bàsquet corresponent a la

quarta jornada de la Copa Catalunya fe-
menina entre el Bàsquet Draft Gramenet i
l’Agrupació Bàsquet Premià. / Pavelló de la
Bastida.

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
21:30 Partit de bàsquet femení corresponent a

la tercera jornada del grup B de la Liga Fe-
menina  2 entre l’Snatt’s Femení Sant Adrià
i l’ISE Club Baloncesto Almería. / Pavelló
Municipal Ricart.

DIMARTS 22 D’OCTUBRE
Tarda Com cada dimarts durant aquest mes d’oc-

tubre, es farà una nova sessió  del taller de
guitarra pensat per a alumnes, tinguin el ni-
vell que tinguin. / Centre de producció cul-
tural i juvenil Polidor.

DIMECRES 23 D’OCTUBRE
18:30 HIstòria de Catalunya 1930-1980: moments

clau serà el nom de la conferència que ani-
rà a càrrec del professor d’història Emili Mu-
ñoz. Organitzada per l’Escola d’Adults Timó.
/ Escola d’Adults Timó.

DIMECRES 23 D’OCTUBRE
19:00 Una de les propostes de la setmana que

ve serà el club de lectura en francès, que gi-
rarà al voltant de Trois jours et une vie de Pie-
rre Lemaïtre. / Biblioteca Tirant lo Blanc.

DIMARTS 22 D’OCTUBRE
Tot el matí Dimarts que ve, com cada di-

marts del mes, els veïns tindran l’oportuni-
tat de comprar en el mercat setmanal. / Parc
de l'antic camp de futbol.

Margarida Abras serà l’encarregada de
la conferència anomenada Baetulo, una
passejada per la seva història arqueo-
lògica. / Sala Pau Casals.

Una conferència sobre 
la vila romana de Baetulo
Dijous 17 d’octubre a les 18:30

Aquest dissabte al matí es farà una ses-
sió de formació sobre voluntariat que
coordinarà Conxa Porrera. Cal inscrip-
ció prèvia, places limitades. / Centre cí-
vic del Riu.

La ciutat acull una sessió 
sobre formació de voluntariat

Dissabte 19 d’octubre a les 10:00

Partit de futbol corresponent a la no-
vena jornada del grup 3 de Segona Di-
visió B entre el Club Futbol Badalona
i la Unió Esportiva Olot. / Camp Mu-
nicipal de Badalona.

El CF Badalona busca el primer
triomf a casa contra la UE Olot
Diumenge 20 d’octubre a les 17:00

A partir de dilluns i fins al pròxim dia
30, l’Ajuntament habilitarà el termi-
ni per demanar ajudes i subvencions
per al curs escolar 2019-20.

Obre el termini per
demanar ajudes escolars

A partir del 21 d’octubre

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma
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