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La ‘Columna de Girona’, una de
les cinc Marxes per la llibertat
que l’ANC va organitzar la set-
mana passada com a resposta a
la sentència del Suprem sobre el
procés independentista, va arri-
bar a Badalona divendres al
matí desbordant energia però
també indignació.

Sota el lema Autodetermi-
nació i llibertat, i amb una cap-
çalera on hi havia l’exalcaldessa
badalonina Dolors Sabater i l’ac-
tual portaveu d’Òmnium, el ba-
daloní Marcel Mauri, la marxa,
que una estona abans havia
creuat Montgat i després va pas-
sar per Sant Adrià, va ser rebu-
da per una gran quantitat de
gent. L’entrada es va fer pel ba-
rri del Manresà i va seguir per
l’autovia A-2. Al voltant de les 11
del matí la gran multitud de ma-
nifestants es va unir a la marxa
a la confluència del carrer Via Au-
gusta i l’avinguda Martí Pujol. 

Pel que fa als efectes de la vaga
general, on es van fer més visibles
va ser al centre  –principalment al
carrer del Mar–, mentre que als
barris més perifèrics pràctica-
ment no es va notar. Durant el pas
de la marxa l’efecte va ser una
mica el mateix, ja que en els
trams de més al centre de la ciu-
tat hi havia molta gent, però el su-
port s’anava apagant a mesura que
la columna passava pels trams
més perifèrics de Badalona. El que
en tot moment va ser evident va
ser la gran quantitat de gent que
hi havia a la marxa, perquè durant
dues hores hi va haver manifes-
tants creuant la ciutat. 

ATAC ULTRA
En un d’aquests barris allunyats
del centre, Sant Roc, es va viure

un episodi vergonyós quan un
grup d’ultres, al qual es van afe-
gir alguns veïns, va començar a
llançar pedres, ampolles i llaunes
contra els participants de la
marxa. Tot plegat barrejat amb
insults com “catalufos!” i “gos-
sos!” i consignes com ara “Cata-
lunya és Espanya!”. 

Després de l’incident, l’exal-
caldessa Sabater va fer referèn-
cia a unes imatges polèmiques
dels fets, on es veia una patrulla
dels Mossos d’Esquadra pas-
sant pel costat de la gent que
llançava pedres sense aturar-

se. Sabater va demanar al Síndic
de Greuges i al conseller d’Inte-
rior, Miquel Buch, que investi-
guin “per quin motiu la patrulla
va passar de llarg”. La primera ti-
nent d’alcaldia, Aïda Llauradó, va
assegurar posteriorment que la
Guàrdia Urbana i els Mossos
d’Esquadra sí que havien inter-
vingut. De fet, la policia va apar-
tar un dels homes que estava ti-
rant pedres, però no hi va haver
cap detingut.

RETIRADA DE SÍMBOLS
Els dies posteriors a la sentència
del Suprem també van deixar
una nova polèmica a Badalona.
L’endemà de la vaga general, des
d’ERC i Junts per Catalunya
van denunciar que agents de la
Guàrdia Urbana havien entrat
sense avisar a les seves depen-
dències municipals per retirar
llaços groc i una pancarta de la

finestra per ordre de la Junta
Electoral. 

Els republicans van afirmar
que es tracta d’una “irregularitat

flagrant” perquè no se’ls va avi-
sar ni des del govern municipal
ni des de la policia local, mentre
que Junts per Catalunya va ex-

plicar que estudia emprendre
mesures legals contra el govern
municipal. De fet, ambdós grups
ja han anunciat que portaran
una moció de reprovació de l’al-
calde al següent Ple municipal
per “vulnerar la privacitat”.

LLIBERTAT PER ALS PRESOS
Aquest dilluns, d’altra banda, la
plaça de la Vila de Badalona va aco-
llir l’inici i l’arribada d’una marxa
a favor de la llibertat dels presos po-
lítics. Hi van participar centenars
de persones i es va llegir un ma-
nifest firmat per set associacions ju-
venils de la ciutat, on també es va
denunciar l’actuació policial durant
les manifestacions. Unes actua-
cions policials que a qui sí que van
semblar bé va ser a Xavier García
Albiol, que el mateix dilluns es va
deixar veure a la comissaria de la
Via Laietana de Barcelona per do-
nar suport a la Policia Nacional.

Albert Ribas
BADALONA

Amb pas ferm
» Montgat, Badalona i Sant Adrià van acollir divendres el tram final d’una de les Marxes per la llibertat
» A Badalona la mobilització va ser molt gran, però es va haver de lamentar un atac des de Sant Roc

La marxa que va passar per Montgat, Badalona i Sant Adrià era la que venia de Girona. Foto: Sílvia Jardí / ACN

PRESÓ PER A 
L’AGRESSOR ULTRA

4L’ultra badaloní que di-
jous passat a Barcelona va
participar en l’agressió a un
antifeixista va ingressar a
presó diumenge. Els Mos-
sos, tal com va avançar l’A-
ra, el van detenir divendres
i està acusat d’un delicte de
lesions greus, un de desor-
dres públics i un d’odi. Per
ara hi ha dos detinguts més.

ERC i JxCat denuncien
la retirada de llaços
i una pancarta de les
seves dependències
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Tot el que està passant aquests dies a
Catalunya no ha deixat ningú indiferent.
I en referència a això, he vist una pre-
gunta recurrent que es repetia a les xar-
xes: "Hi ha algú a l’altre costat? Algú que
reaccioni?", fent referència al suposat
"immobilisme espanyol". 

És coneguda la meva posició i la del
meu partit sobre aquest tema, no cal que
hi incideixi. Però la funció d’un alcalde
és la de vetllar per la seva ciutat i pels
problemes que han d’afrontar els seus
veïns i veïnes en el seu dia a dia. I Ba-
dalona, que és una ciutat gran i més que
ho serà, té alguns problemes que enca-
ra ha de resoldre i que depenen de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

Sempre he respectat les figures ins-
titucionals del President de
la Generalitat i dels seus
consellers. Sempre que han
visitat Badalona, han estat
rebuts amb total cordialitat,
i agraeixo que així hagi es-
tat també per part seva.
Acostumo a dir que qualse-
vol persona que vingui a la ciutat a in-
vertir, encara que sigui un sol euro, em
trobarà amb els braços oberts, repre-
senti el partit o la institució que repre-
senti. Però també és la meva obligació
recordar que hi ha responsabilitats as-
solides que no es compleixen des de fa
molts anys. Potser té alguna cosa a veu-
re que no s’hagin aprovat pressupostos
des del 2017. Potser és que durant l’a-
ny 2018 només es van aprovar uns cinc
decrets llei i tres lleis. O potser és que
la immensa majoria de l’activitat par-
lamentària es va centrar en el Procés.
La Generalitat està paralitzada, no
aprova pressupostos, no tira endavant
lleis, el Govern no fa res... i encara es ve-
uen amb cor de parlar de l’immobilis-
me espanyol?

Per si algú pot pensar que aquesta
paràlisi del Parlament no l’afecta, posaré
alguns exemples dels compromisos

que la Generalitat té pendents amb la
ciutat de Badalona. 

El barri del Gorg creixerà amb més
de 2.000 famílies en els pròxims anys.
Necessitem equipaments escolars i sa-
nitaris. El CAP del Gorg hauria d’haver-
se començat a construir fa gairebé dos
anys, segons es va anunciar el 2017, però
encara no s’ha posat ni la primera pe-
dra. A més, en aquest barri, fa mesos
que vam cedir els terrenys per construir
la nova escola institut Badalona Port.
Davant la manca d’iniciativa de la Ge-
neralitat, ens hem hagut de compro-
metre per tal que sigui l’Ajuntament qui
s’encarregui de fer les obres de l’edifi-
ci amb la condició que després ens
tornin els diners. De la mateixa mane-

ra, també ens encarregarem de la cons-
trucció de l’escola Ventós Mir al solar de
l’Estrella. 

La construcció dels dos edificis
suma aproximadament 10 milions d’eu-
ros, que hauran de sortir de les arques
municipals. Són diners que podríem
destinar al manteniment de les ins-
tal·lacions esportives o a reformar car-
rers, parcs o places. Així i tot, espero que
compleixin amb aquest compromís i ens
puguin retornar els 10 milions en algun
moment, encara que tinc motius per no
ser optimista. Per exemple, la Genera-
litat ens deu l’aportació econòmica de
les escoles bressol -no només a Bada-
lona, a tots els municipis. Tal com diu
l’Estatut de Catalunya, és obligació de
la Generalitat dotar els ajuntaments dels
recursos suficients per afrontar les des-
peses derivades de l’educació infantil de
0 a 3 anys. Des de 2013, la mateixa Ge-

neralitat incompleix el seu Estatut i la
seva aportació ara recau en els ajunta-
ments. 

En matèria de seguretat, la compe-
tència és del Departament d’Interior. Els
Mossos d’Esquadra és el cos destinat a
vetllar per la seguretat de tothom a Ca-
talunya. En diverses ocasions he recla-
mat al conseller Buch reforços en se-
guretat a la ciutat que mai arriben.
Necessitem més Mossos al carrer. Men-
trestant, des de l’Ajuntament ja hem fet
els deures i s’ha fet la major convocatòria
de la història de la Guàrdia Urbana a Ba-
dalona, amb 56 agents que s’incorpo-
raran quan acabin la formació. Tant de
bo puguem dir el mateix dels Mossos
d’Esquadra.

Necessitem més impli-
cació en la protecció, for-
mació i tutela dels menors
que arriben a Catalunya
sense acompanyament. Els
ajuntaments no podem fer
front a aquest repte sense
ajudes econòmiques o sen-

se professionals que puguin supervi-
sar la inserció d’aquestes persones
quan són menors, però també una ve-
gada ja són adultes. La responsable le-
gal d’aquestes persones és la Gene-
ralitat.

Hi ha molts més exemples de com-
petències que no s’assumeixen i que re-
cauen en els municipis, des de les reta-
llades en Sanitat o la manca de profes-
sionals mèdics al CAP del Gran Sol, fins
a les solucions relacionades amb l’ha-
bitatge. 

Tots els badalonins i badalonines te-
nim molts motius per manifestar-nos
exigint respostes i solucions a la Gene-
ralitat mentre passen les hores parlant
del Procés, que de ben segur no resol-
drà cap ni un dels problemes que patim
a casa. Si us plau, posem-nos a treballar.
Senyors de la Generalitat, “hi ha algú a
l’altre costat? Algú que reaccioni?".

La Generalitat està paralitzada, no aprova
pressupostos, no tira endavant lleis... 

i encara parlen de l’immobilisme espanyol?

¿De verdad nadie le ha
dicho a Pedro Sánchez

que venir hasta aquí, vi-
sitar policías heridos pero no a ciuda-
danos heridos, tampoco al president Tor-
ra ni a la delegada del gobierno pero sí
a los mandos policiales era MALA IDEA?
Visita en clave electoral para votantes
conservadores.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Desde 1976, en las re-
uniones de los gobier-

nos de UCD, PP y PSOE
con la banda terrorista ETA, ¿pidieron a
los terroristas que condenaran el terro-
rismo o la violencia o los actos vandali-
cos?  En Catalunya se condenan pero no
les sirve, ¿qué mas quieren entonces, que
pidamos perdon por existir?

@robmanrique

Diuen que una pàgina
web és "terrorisme". En

primer lloc, és una man-
ca de respecte a la gent que ha perdut
familiars i amics per bombes i trets. En
segon lloc: és d'inútils. En tanquen
una i se n’obriran 1.000. P.D.: Un Estat
que ha de tancar webs per defensar-se,
està acabat.

En només sis dies hi
ha hagut 579 ferits,

quatre dels quals han
perdut la visió d’un ull. Una de les
persones ferides està molt greu i es tem
per la seva vida. 60 ferits són perio-
distes acreditats. Hi ha hagut 179 de-
tinguts, 18 dels quals han estat enviats
a la presó.

@jordiborras@AlbanoDante76@SoniaAndolz

per Álex Pastor, alcalde de Badalona

Algú que reaccioni
Els semàfors

Festival Filmets
El Festival Filmets torna a convertir
aquests dies Badalona en la capital

mundial dels curtmetratges. El Filmets
fa enguany un pas qualitatiu endavant
amb la incorporació d’una nova seu i

una programació de gran qualitat. 
pàgina 8

PSC Sant Adrià
El PSC va programar per a dimecres que
ve al matí un Ple extraordinari sobre la
sentència de l’1-O que ERC, Sant Adrià

en Comú i Moviment d’Esquerres havien
acordat per a avui. Finalment el debat es

farà dilluns durant el Ple ordinari. 
pàgina 14

Aj. de Santa Coloma
Les quatre biblioteques de Santa Coloma

reben més de 350.000 visites anuals i
1.300 diàries, segons dades de l’Ajunta-

ment. A més, cada any ofereixen, en total,
unes 1.500 activitats culturals que aconse-

gueixen superar els 45.000 assistents. 
pàgina 12
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Recta final per a l’obertura 
del crematori de Sant Adrià

Tiana retira la bandera d’Espanya i 
Montgat celebra avui un Ple extraordinari

Badalona s’omple de protestes 
contra la sentència del Procés

El + llegit línianord.cat

3

4

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

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

línianord.cat

Safata d’entrada

Ja s'ha dictat la sentència del ju-
dici als líders catalans que van
realitzar el referèndum d'auto-
determinació de Catalunya el
2017, desobeint a la justícia es-
panyola. Aquesta sentència, lluny
de ser un punt final, ha donat
una nova embranzida al movi-
ment independentista amb el
Tsunami Democràtic. Què és el
Tsunami? Una campanya popu-
lar, massiva i anònima que, te-
nint ben present la repressió pa-
tida fins avui dia per part
d'Espanya, innova en les mane-
res: no se sap qui ho dirigeix. Ara
estic fora de Catalunya, als EUA,
i he pogut seguir amb orgull la
desbordant resposta –i a voltes
desbordada– del meu poble. Una
nova amiga iraniana em pregun-
tava sorpresa com puc confiar en
el Tsunami si no sé qui hi ha al
darrere. Pensant-ho bé té tota la
lògica del món, però no neces-
sito saber els noms de les perso-
nes concretes que l'estan dirigint
per tenir clar que darrere hi ha
tot el meu poble amb l'anhel de
llibertat i la determinació per
bandera. Un poble que se les
pensa totes, com per exemple
aquest nou moviment que apro-
fitarà la tecnologia per poder or-
ganitzar grans mobilitzacions de
desobediència massiva i no vio-
lenta. Que l'aigua s'escoli per tots
els racons fins que tombem l'im-
mobilisme espanyol.

La reacció
per Joana Cortils

Sobre la infelicitat
per Francesc Reina

Diuen que Copèrnic va patir un
gran complex quan va orquestrar
aquell ball entre la Terra i el Sol;
sabia que l'establishment cientí-
fic, filosòfic i religiós el jutjaria.

Sobre l'origen de la infelici-
tat, una teoria explica que cen-
tenars de milions de persones
aprenen a pensar-se inferiors.
Ho paguen ben car les genera-
cions de la precarietat, també
aquelles que intenten saltar-se
els límits establerts.

De les històries explicades a la
cua de l'atur o en els centres de
col·locació, s'intueix un marc d'a-
tenció més social que psicològic,
una connexió íntima entre la vul-
nerabilitat i la política: sempre les
mateixes cauen amb la delicade-
sa tràgica, a plom sord, davant l'ex-
pedient que passa de mà en mà.
Els empleats i aturats estructurals
es culparan de la seva sort, una ex-
cusa més dels febles que no tenen
altre remei que portar-se bé.

Fa temps que el control a la
classe subordinada, a fi de no re-
bel·lar-se en la seva misèria, va
promocionar la creença que tot-
hom té la capacitat de ser allò que

vulgui.  Aquest voluntarisme mà-
gic impulsat per "experts" va re-
emplaçar el vertigen per històries
positives; un despropòsit des-
connectat del paisatge, melodra-
ma sec aferrat a la idea que no hi
ha raó per al malestar ja que cada
un respon de la seva misèria.

En el triomf de la impotència,
els bons per a res senten la seva
identitat tristament certificada i
molt lluny per prendre cons-
ciència dels seus drets. La des-
esperació i la depressió són les ca-
res d'una mateixa moneda: a
una encara no se li ha ennuvolat
l'energia, l'altra és un salt al buit,
un ramell de flors marcides.

Transformar el sofriment en
capacitat és assolir solidaritat, ab-
raçades després d'un no desno-
nament; carícies més que fe, va
dir el Papa Francesc. El cert és
que es fa difícil ocupar espais co-
muns, fer alguna cosa pel clima,
aturar el racisme, el patriarcat ...

Es pot intentar la felicitat,
canviar la desafecció per empa-
tia, tot i que no parem la guerra,
ni males finances, ni armes. Cui-
dant els barris i la seva gent.

Les millors
perles

Un nen amb paràlisi cerebral fa realitat el seu somni d'anar
amb monopatí. Ha passat a la ciutat de Curitiba, al Brasil, on
la mare del petit Joao, de només set anys, ha aconseguit

que dos fisioterapeutes i skaters creïn un monopatí especial per a
persones amb discapacitat.

Troben 39 cadàvers al contenidor d’un camió a un polí-
gon industrial d’Essex, Anglaterra. La policia ha detingut
el conductor del vehicle, un home de 25 anys d’Irlanda

del Nord, com a sospitós d’assassinat. Entre els cossos trobats,
hi havia el d’un menor. 

El reporter de TVE Àngel Pons pateix un lapsus en directe i con-
fon la dona de Francisco Franco, Carmen Polo, amb la vicepresi-
denta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo. Així, el

periodista va afirmar que “Franco descansarà juntament amb la seva
dona, Carmen Calvo”. El presentador del programa va corregir l’error.

Detenen un home que s’havia atrinxerat al Museu Ar-
queològic de Saint Raphael, al sud de França. La secretà-
ria de l’edifici va alertar la policia que la porta estava blo-

quejada per l’interior. Quan van arribar els agents, l’home ha-
via deixat un missatge a les parets: “El museu serà un infern”.

Escollir què regalar a algú que ho té tot no és fàcil. Però el ra-
per Kanye West ha aconseguit encertar amb el regal que ha
fet a la seva dona, Kim Kardashian. El cantant ha donat un mi-

lió d’euros a les ONG amb què Kardashian col·labora, que lluiten
sobretot per la reforma del codi penal als Estats Units.

A les xarxes

@JoaquimAlbalate: 1.280 euros per con-
tenidor. Violència és que els joves d’aquest
país no puguin ni somiar a cobrar l’equiva-
lent a un contenidor cada mes.

@jcuixart: Ho estem tornant a fer! Hem atu-
rat el país! No ens aturarem fins a guanyar la lli-
bertat. Al Suprem ja vam avisar: “Serenament,
però amb tota la determinació del món".

#MarxesPerLaLlibertat

@MelciorComes: He passat d’esperar que
la independència me la facin els senyors
de 50 anys als despatxos, a esperar que me
la facin els nens de 20 als carrers.

#TsunamiDemocràtic #Aldarulls
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Badalona

CULTURA4El festival Filmets  va
arrencar la seva 45a edició dis-
sabte passat i no divendres, tal
com estava previst, després que
l’organització decidís secundar
la convocatòria de la vaga gene-
ral en senyal de protesta per la
sentència del Suprem contra els
presos polítics independentistes.

A banda de la suspensió del
primer dia, el festival va seguir
amb normalitat l’endemà en una
edició que és tota una demostra-
ció del bon estat de salut del cer-
tamen, ja que ha guanyat una
nova seu (Sant Boi), programa
més curts, molts d’ells guanyadors
o nominats a diferents premis in-
ternacionals, i amplia les hores de-
dicades a les sessions. 

Així doncs, dissabte el festival
es va estrenar amb un convidat
molt especial, l’escalador de 86
anys Jordi Pons. Pons, que segueix
en actiu, ha participat en el curt
‘Un repte anomenat Mont Blanc’,
dirigit per Ramon Alaró. El vete-
rà alpinista, molt ovacionat pel pú-
blic que s’havia aplegat al Teatre
Zorrilla, va explicar als espectadors
que “les muntanyes són exacta-
ment les mateixes ara que fa 30
anys. El que ha canviat és el ma-
terial utilitzat i la filosofia amb la
qual s’escala la muntanya”.

UN CURT DE RICKY RUBIO
Un altre dels moments més des-
tacats d’aquesta edició ha estat la
presentació que es va fer dissab-
te del curtmetratge ‘Stronger To-
gether’, que explica la relació del
jove Luca de la Vega amb l’estre-
lla del bàsquet Ricky Rubio.  Luca
de la Vega, que ha superat un càn-
cer (limfoma limfoblàstic) després
d’un dur tractament mèdic que el

va deixar sense jugar a bàsquet un
any, va provocar que el Zorrilla es-
clatés en un aplaudiment unàni-
me gràcies a la seva història de su-
peració que relata el curt, que ha
estat produït per la fundació de
Rubio i dirigit per Àlex Torres.

BALANÇ MOLT POSITIU
El director del Filmets, Agustí
Argelich, explica en declaracions
a Línia Nord que el festival està
funcionant, un any més, molt bé.
“El primer dia ens vam afegir a la
vaga perquè era el que tocava fer,
però a partir de dissabte tot ha
anat molt bé”, afirma Argelich. El
director del Filmets, tot i que la
setmana passada va ser molt con-
vulsa a nivell polític, destaca la
bona resposta del públic, ja que la
majoria de projeccions han tingut
una molt bona entrada.

Argelich destaca l’oferta qua-
litativa del Filmets amb propostes
com la presentació en primícia a
Catalunya dels curts que s’han
vist aquest any als prestigiosos

premis BAFTA del Regne Unit.
Diumenge, durant  l’acte on es van
projectar aquests curts, el director
del British Council a Espanya,
Mark Howard, va destacar que “els
curts que arriben avui a Badalona
procedents dels premis BAFTA
són finestres que permetran som-
niar els espectadors i intentar en-
tendre el que passa al nostre món”.

Un altre dels moments més
destacats fins ara ha estat la pre-
sentació d’abans-d’ahir del curt de
la badalonina Carla Simón Des-
pués también, que té com a ob-
jectiu conscienciar els joves dels
riscos del virus VIH.

Aquest dissabte el Teatre Zo-
rrilla acollirà la gala de cloenda del
festival. Està previst que sigui
una festa espectacular i amb mol-
tes sorpreses i servirà per premiar
els millors curts amb els guardons
Venus de Badalona. L’acte estarà
presentat per la periodista bada-
lonina Lídia Heredia i comptarà
amb un show musical protago-
nitzat per l’actriu i cantant Mone.

El director i el protagonista del curt produït per Ricky Rubio. Foto: Filmets

Un Filmets marcat per la vaga
del 18-O arriba a la recta final

» El festival demostra el seu potencial amb projeccions de gran nivell
» La inestabilitat política no s’ha notat i les sales s’han omplert 

Els afectats per l’augment del
80% del lloguer no afluixen

HABITATGE4El grup de veïns
del barri del Progrés afectats
per l’augment del 80% dels seus
lloguers segueixen organitzant la
seva reivindicació i dimarts que
ve es manifestaran a la plaça de
la Vila durant la celebració del
Ple municipal.

Està previst que en el mateix
Ple es presenti una moció sobre
el cas després que formacions
com ERC i Guanyem hi hagin es-
tat a sobre d’ençà que va escla-
tar. Els pisos on viuen aquests
veïns, situats entre els carrers In-
dústria, Providència i Tresmall,
pertanyen a un fons d’inversió,
que ha notificat als veïns un
augment del lloguer que en al-

guns casos passaria dels 1.000
als 1.800 euros.

REALLOTJAMENTS A SANT ROC
D’altra banda, la plataforma Sant
Roc Som Badalona, que forma
part de la reivindicació dels veïns
del barri del Progrés, ha denun-
ciat que després de nou mesos de
l’incendi dels pisos de l’avinguda
Marquès de Montroig, a Sant
Roc, els afectats encara no han
pogut tornar a casa seva. Des de
la plataforma han demanat una
reunió a l’alcalde Pastor, però des
de l’Ajuntament recorden que
segueixen fent el seu paper de
mediació i que estan en contac-
te amb les famílies.

La trobada per aclarir el cas
de les antenes es fa esperar

POLÈMICA4La 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 es fa esperar.

Els grups municipals de
Guanyem, ERC i Junts per Ca-
talunya van demanar fa dues set-
manes la convocatòria del con-
sell d’administració però de mo-
ment no hi ha una data progra-
mada. Des de l’Ajuntament con-
firmen que encara no hi ha un
dia escollit però recorden que el
cas el porten els serveis jurídics

i que en algun moment es farà la
convocatòria. 

Els fets investigats van pas-
sar durant l’etapa compresa en-
tre el 2011 i el 2015, coincidint
amb el mandat de l’exalcalde
Xavier García Albiol (PP). En
aquella època Miguel Jurado
era el delegat de Seguretat i To-
màs Vizcaino el conseller dele-
gat d’Engestur. L’alcalde Pastor
va anunciar fa dues setmanes
que el govern municipal està va-
lorant si es persona com a acu-
sació particular si finalment s’o-
bre un judici oral.

Reunió | La primera pedra de Badalona Capaç, el 2020
El govern municipal, el departament de Territori de la Generalitat i Badalona Capaç es

van reunir ahir per treballar l’avantprojecte del nou edifici de la fundació. Van parlar del
calendari i van fer públic que la primera pedra es col·locarà abans de finals del 2020.
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Torna la campanya perquè
els menors no beguin alcohol
FORMACIÓ4Des d’ahir torna a
estar en marxa la campanya de
prevenció del consum d’alcohol
‘Menors ni una gota’, que té com
a objectiu conscienciar els alum-
nes d’entre primer d’ESO i Bat-
xillerat de les escoles de la ciutat
per tal que no consumeixin be-
gudes alcohòliques.

La campanya, que es porta a
terme gràcies al conveni de l’A-
juntament amb la Fundació Al-
cohol i Societat, programa dife-
rents xerrades a un total de 21
centres escolars de la ciutat. L’ob-
jectiu és que els alumnes cone-
guin els problemes associats al
consum prematur d’alcohol. Du-
rant les xerrades es tractaran di-
ferents qüestions, com ara  les
conseqüències del consum abu-
siu d’alcohol a curt i llarg termi-
ni, els efectes de l’alcohol en la

conducció, com actua l’alcohol en
l’organisme i quins són els motius
pels quals els menors d’edat hau-
rien de fer un consum zero d’al-
cohol. També es desmentiran
els mites que sovint els menors
associen al consum d’alcohol i els
seus efectes. 

PUNT D’INFORMACIÓ NOCTURN
Per altra banda, l’Ajuntament va
anunciar ahir que instal·larà un
punt d’informació nocturn per in-
formar el jovent sobre la pre-
venció del consum de drogues i al-
cohol. La carpa s’ubicarà a la
zona d’oci del polígon Can Ribó i
funcionarà un divendres de cada
mes, començant demà. 

Fins ara, els tècnics de salut
feien aquesta tasca de forma iti-
nerant, movent-se per diversos
punts d’oci nocturn de la ciutat.

ENSENYAMENT4El ple de l’A-
juntament va aprovar dilluns en
una sessió extraordinària la ces-
sió definitiva a la Generalitat de la
finca situada al carrer de Manuel
Moreno Maurici amb l’avinguda
de la Comunitat Europea, al ba-
rri de Montigalà, on s’ha de cons-
truir el nou edifici de l’institut
Ventura Gassol.

De fet, el passat 30 de juliol
ja es va aprovar la cessió del so-
lar a la Generalitat i aquest di-
lluns es va aprovar un acord
complementari que quedava
pendent. Hi van votar a favor
tots els partits del consistori
menys Junts per Catalunya, que
no va participar en la votació a
causa de la situació política que
viu Catalunya després de la sen-
tència del Suprem sobre el pro-
cés independentista. 

ESPECTISME
La construcció del nou edifici de
l’institut Ventura i Gassol és un
serial que ve de lluny. El gener
del 2016 la Generalitat va obrir
el procés per licitar la redacció
del projecte després d’anys de
reivindicacions de la comunitat
educativa. Durant aquests tres
anys, però, el projecte no ha ti-
rat endavant i tot just ara es co-
mença a desencallar. 

Per tot plegat, la reacció de la
comunitat educativa a la notícia
de l’aprovació definitiva de la
cessió del terreny és d’absolut
escepticisme. Pedro Boscovich,

president de l’Ampa Montigalà i
membre de Fampas Badalona i de
la plataforma ZEM (Zona Edu-

cativa de Montigalà), afirma en
declaracions a Línia Nord que
“arriba un moment que la gent ja
no reacciona a notícies com
aquesta perquè portem tants anys
de retard que hi ha molt d’escep-
ticisme”. Boscovich afegeix que tot
plegat arriba molt tard i recorda
que els fills de molts dels pares
que van començar les reivindica-
cions ja han acabat fa temps la se-
cundària. Sobre l’inici de les obres
i la data per veure l’edifici acabat,
Boscovich també es mostra es-
cèptic. Ara, recorden des de Fam-
pas Badalona, la pilota és a les
mans de la Generalitat.

La reclamació del nou institut Ventura Gassol fa molts anys que dura. Foto: Arxiu

Llum verda a la cessió del solar 
per a  l’institut Ventura Gassol

La comunitat educativa
fa molts anys que
reclama la construcció
del nou institut
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Santa Coloma

EQUIPAMENTS4Les quatre bi-
blioteques de Santa Coloma re-
ben, cada any, més de 350.000
visites, segons dades de l’Ajun-
tament. A més, les 1.500 pro-
postes culturals que ofereixen
anualment aquests equipaments
superen, en total, els 45.000
assistents.

Cada dia, més de 1.300 per-
sones visiten les biblioteques
Central, Can Peixauet, Singuer-
lín - Salvador Cabré i Fondo. Se-
gons el consistori, l’èxit d’assis-
tència de totes quatre no es deu
només al fons documental amb
què compten, sinó també al seu
“creixent dinamisme”, que que-
da reflectit en el nombre d’acti-
vitats que organitzen. 

Entre les iniciatives més des-
tacades que es duen a terme a les
biblioteques hi ha els anomenats
bibliolabs, unes plataformes par-
ticipatives pensades per fomen-
tar la creativitat i el coneixement
a través de l’experimentació. Un

objectiu similar és el que perse-
gueixen els laboratoris de lectu-
ra, unes propostes familiars que
parteixen de llibres i contes per
incentivar la creativitat, i que for-
men part del programa d’a-
questa tardor. A banda, cada
biblioteca compta amb accions i
programes específics que esde-

venen un tret diferencial de l’e-
quipament. En aquest sentit,
destaca la secció de llibres de
youtubers i influencersque hi ha
a Can Peixauet. 

Un altre aspecte positiu que
destaca l’Ajuntament és que
cada colomenc té una biblioteca
a menys de 15 minuts de casa.

Més de 1.300 persones visiten les biblioteques cada dia. Foto: Ajuntament

Més de 350.000 visites anuals 
a les biblioteques colomenques

» Els quatre equipaments ofereixen unes 1.500 activitats 
culturals cada any, que en total sumen més de 45.000 assistents

L’Ajuntament vol frenar l’atur
entre els més vulnerables

OCUPACIÓ4L’Ajuntament de
Santa Coloma va posar en mar-
xa, aquest dilluns 21, el ‘Santa
Coloma Ocupa’, un projecte d’o-
cupació adreçat a les persones
més vulnerables de la ciutat.
En total, se n’estan beneficiant
una trentena de veïns que es tro-
ben en situació de risc d’exclu-
sió social.

La iniciativa ofereix als par-
ticipants cursos de formació es-
pecialitzada en neteja i en lam-
pisteria. Cada curs inclou una

part d’experimentació a l’aula i
una part de pràctiques en em-
preses. A més, els alumnes re-
ben també formació en clau de
gènere i interculturalitat, així
com tècniques d’orientació la-
boral i coaching. 

Tot plegat busca millorar
l’ocupabilitat d’aquests veïns i
veïnes considerats vulnerables,
un terme que inclou, entre d’al-
tres, persones aturades de llar-
ga durada, majors de 55 anys o
amb diversitat funcional. 

CULTURA4Santa Coloma par-
ticipa, per setè any consecutiu,
en el festival d’arquitectura 48h
Open House. Durant aquest cap
de setmana, la ciutat gaudirà d’u-
na edició dedicada a les dones
arquitectes. 

Enguany, el festival proposa
una desena d’activitats i tres iti-
neraris al municipi, dels quals
dos es faran dissabte. D’una
banda, hi haurà el Santa Coloma
Violeta, un itinerari sobre urba-
nisme amb perspectiva de gè-

nere. De l’altra, es farà una ruta
nocturna a Can Franquesa, que
anirà acompanyada d’un con-
curs fotogràfic. Finalment, diu-
menge tindrà lloc l’itinerari tea-
tralitzat pel centre. 

NOGUERA, LA REPRESENTANT
L’arquitecta Blanca Noguera és
la representant de Santa Coloma
en aquesta edició del festival.

Com a membre de l’equip
d’arquitectura del Servei de Pro-
jectes i Obres de l’AMB, No-

guera ha realitzat diversos tre-
balls a la ciutat. Destaca la seva
tasca al Mercat Sagarra, el parc
de Can Zam, les pistes d’atletis-
me Antonio Amorós o la plaça
Tarragona.

Val a dir, però, que Santa Co-
loma no és l’única ciutat del
Barcelonès Nord que participa
en el festival, ja que Badalona
també s’hi ha sumat per quart
any consecutiu. En el seu cas, la
representant de la ciutat és l’ar-
quitecta Pepita Teixidor. 

El consistori ofereix cursos de neteja i lampisteria. Foto: Ajuntament

L’OpenHouse torna a la ciutat

Salut | L’Esperit Sant divulga les infeccions respiratòries
La Fundació Hospital de l'Esperit Sant va oferir dimarts la xerrada ‘Infeccions

respiratòries. Com prevenir-les?’, al Museu Torre Balldovina. Hi van participar
diversos especialistes, que van parlar sobre la grip, la pneumònia i la tuberculosi.
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POLÍTICA4ERC, Sant Adrià en
Comú i Moviment d’Esquerres
van denunciar ahir l’intent del
PSC “d’enterrar” el debat sobre
la sentència del Suprem als lí-
ders independentistes després
que els socialistes programessin
per al dia 30 al matí, i no per
avui a la tarda, el Ple extraor-
dinari que havien acordat i
sol·licitat les tres formacions
polítiques.

La decisió del PSC de pro-
gramar el Ple per al dia 30 al
matí va provocar la reacció

d’ERC, Sant Adirà en Comú i
Moviment d’Esquerres, que fi-
nalment van optar per col·locar

el debat a l’ordre del dia del Ple
ordinari que s’ha de fer dilluns.
“Havíem demanat que el Ple
extraordinari fos abans de l’or-
dinari de dilluns, però el PSC ha
demostrat que vol evitar aquest
debat”, afirma Rubén Arenas,
portaveu d’ERC a l’Ajuntament.
Tot plegat ha provocat que

aquestes tres formacions hagin
acusat el PSC “d’intentar amagar
una discussió que ara mateix
existeix a la societat catalana i
adrianenca”. Al mateix temps,
afegeixen que és “molt greu”
que el PSC “hagi abandonat,
també a nivell municipal, el dià-
leg i intenti evitar aquest debat”.

Les tres formacions, en el moment de registrar la petició. Foto: ERC Sant Adrià

Acusen el PSC de voler tapar un
debat sobre la sentència de l’1-O 
» ERC, Sant Adrià en Comú i Moviment d’Esquerres lamenten que
el PSC programés per a dimecres al matí el Ple que havien acordat

Nova jornada a la Mina per
combatre el sobrepès infantil
SALUT4El CAP de la Mina va
acollir dimarts una jornada de
treball en el marc de la imple-
mentació de la prova pilot que
impulsa la Generalitat al barri
per reduir l’obesitat infantil.

Aquesta prova pilot té com a
objectiu incidir en els hàbits ali-
mentaris, el sedentarisme i les
hores de son. Durant les troba-
des es fa formació específica
entre els equips de pediatria
dels CAP i els dels centres edu-
catius i cívics amb el suport

d’altres professionals, com ara
un dietista i nutricionista que fa
tasques de suport. 

En el cas de la Mina, el 24%
dels nens i les nenes pateixen so-
brepès. Es tracta d’una malaltia
que és més present als barris on
viuen famílies amb menys re-
cursos econòmics. El departa-
ment de Salut té com a objectiu
promoure un entorn saludable i
millorar la capacitat d’actuar
sobre aquesta problemàtica dels
equips d’atenció primària.

PLUGES4Les fortes pluges
que hi va haver la matinada de
dimarts a dimecres a gairebé
tot Catalunya també van cau-
re amb força al Barcelonès
Nord.

Una de les imatges més vi-
sibles de la forta tempesta va
ser l’espectacular crescuda del
riu Besòs, que al seu pas per
Sant Adrià va oferir una imat-
ge difícil de veure normalment.
D’altra banda, Protecció Civil de
Sant Adrià va informar a pri-

mera hora d’ahir del tanca-
ment del Parc Fluvial del Besòs,
ja que s’havia decretat la fase
d’inundació parcial.

DESTROSSES
La força del temporal també va
causar destrosses en diferents
punts de la ciutat. Especial-
ment visibles van ser les de la
Rambleta, que va quedar com-
pletament inundada. L’aigua
també va arrencar tres til·lers.
A banda de la Rambleta, altres

punts de la ciutat on hi va ha-
ver inundacions van ser l’avin-
guda Maresme amb Eduard
Maristany i les confluències
del carrer Olímpic amb Eduard
Maristany i amb l’avinguda de
la platja. 

Per últim, en tractar-se d’un
temporal de llevant, les fortes
pluges van anar acompanyades
de ventades i a la zona de la
platja hi va haver onades molt
altes que van provocar alguna
petita destrossa.

Un moment de la sessió que es va fer dimarts. Foto: Twitter (@apicsbcn)

El riu Besòs, a vessar

Mercat | Cuina saludable
El Mercat de Sant Adrià acull avui a partir de les cinc de la tarda la segona sessió
del cicle de cuina saludable que s’organitza des d’aquest equipament municipal.
La temàtica de la segona jornada serà la cuina per a les persones amb diabetis.

La pluja va modificar la imatge habitual del riu. Foto: Twitter (@jordicampos)

Finalment el debat
es farà durant el Ple
ordinari que se celebra
dilluns que ve
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Montgat | Tiana

El PSC proposa 40 mesures
per frenar el canvi climàtic

TIANA4El PSC de Tiana vol fer
front a l’emergència climàtica
amb més de quaranta mesures
per reduir la contaminació.
Aquesta tarda, a la Sala d’Expo-
sicions del Casal, el partit les pre-
sentarà totes en un document en
què també reclamarà un Pla Lo-
cal contra el canvi climàtic i un
manual de recomanacions.

Els socialistes recorden que
el municipi es va declarar en si-
tuació d’emergència climàtica
al setembre. En aquest sentit, la
Secretaria de Transició Ener-
gètica i Sostenibilitat del grup

municipal ha treballat durant
mesos en l’elaboració d’aquestes
propostes, que pretenen frenar
l’impacte del canvi climàtic al
municipi i, alhora, fer que els ciu-
tadans i les llars s’adaptin a la
nova situació.

El portaveu del PSC de Tia-
na, Albert Sales, recorda que
“el canvi climàtic no és un pro-
blema futur, sinó que ja en el
present està deixant notar les se-
ves conseqüències”. Per això,
afirma que cal “actuar amb ur-
gència i concreció” i sentencia:
“No podem perdre més temps”.

MONTGAT4L’escola Salvador
Espriu ha rebut, aquesta setmana,
una delegació de professors vin-
guts de cinc països: Eslovènia, Ho-
landa, Itàlia, Polònia i Turquia.
Aquesta visita s’emmarca en l’E-
rasmus+, un programa educatiu
europeu. En concret, el projecte en
què participa el centre montgatí es
dedica a la lluita contra l’abando-
nament escolar.

Es tracta d’una iniciativa co-
ordinada per Turquia, un país
on el percentatge d’abandona-
ment escolar és molt alt. Tal com
ha explicat la directora de l’esco-
la, Clara Yrurzun, a Línia Nord,
durant els dos anys que dura el
projecte els mestres viatgen als
centres dels altres països. L’ob-
jectiu és que els professors cone-
guin quins mecanismes es fan
servir arreu d’Europa per motivar
els nens i nenes a aprendre i evi-
tar que deixin els estudis. En
aquest sentit, Yrurzun recorda
que “hi ha coses que aquí trobem
molt normals, però a altres països
no es fan”. En el cas del col·legi Sal-
vador Espriu, destaquen “els pro-

jectes d’emprenedoria, robòtica,
transformació digital i vela”, se-
gons diu la directora. A més, afir-
ma que són els alumnes els enca-
rregats d’explicar als mestres vi-
sitants aquestes activitats. 

La recepció institucional als
docents es va fer dilluns, i hi van
participar l’alcaldessa Rosa Fun-
tané i la regidora d’Educació, Alba
Hernández. En declaracions a
aquest mitjà, l’alcaldessa ha valo-

rat positivament l’acte i ha asse-
gurat que “els intercanvis perme-
ten conèixer alternatives que ens
acaben ajudant a tots”.

El projecte va començar el
curs passat i acabarà a finals d’a-
quest. Fins ara, els professors ja
han viatjat a Holanda, Polònia i
Turquia, però encara els queden
les visites a Itàlia i a Eslovènia, que
es faran els mesos de març i
maig, respectivament.

Professors de cinc països han arribat al municipi. Foto: Ajuntament

Montgat se suma a un projecte
contra l’abandonament escolar

Tiana | El municipi estrena un radar pedagògic
L'Ajuntament de Tiana ha instal·lat un radar pedagògic a l'avinguda Isaac Al-
béniz. Es tracta d'un aparell sense funció sancionadora, que permet als con-
ductors saber a quina velocitat circulen i si estan superant el límit permès.
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Esports

Ja sense la llosa de no haver
aconseguit guanyar cap partit a
la lliga, el Joventut de Carles
Duran afrontarà, demà passat a
les sis de la tarda, el partit de la
sisena jornada de l’ACB contra
l’Herbalife Gran Canaria, un ri-
val directe, ja que el conjunt in-
sular només acumula una victò-
ria més que els verd-i-negres.

En una setmana particular-
ment exigent (l’equip va jugar la
quarta data de l’EuroCup ahir a
la tarda a la pista de l’Unics Ka-
zan quan ja s’havia tancat aques-
ta edició de Línia Nord), els ba-
dalonins voldran mantenir la
bona dinàmica que els ha portat
a derrotar, en aquest ordre, el
Brescia, el Darussafaka (amb el
triple inversemblant de Klemen
Prepelic quan faltaven dècimes de

segon per al final) i contra el
Movistar Estudiantes.

Els madrilenys, de fet, han es-
tat el primer rival que els de Du-
ran han derrotat a la lliga (78-76).
La Penya, a més, va haver de po-
sar-se el mono de feina per tirar
endavant un enfrontament que
els d’Aleksandar Dzikic van co-
mençar dominant. Els millors
moments de la Penya van arribar
durant el tercer període, saldat
amb un 28-15, gràcies al qual van

poder prendre la iniciativa en el
resultat que no deixarien escapar.

JUNTA GENERAL CONVOCADA
Institucionalment, dilluns passat
es va anunciar la convocatòria de
la Junta General Ordinària d’ac-
cionistes, prevista per al dijous 14
de novembre. En l’ordre del dia
s’acceptarà la dimissió de Mont-
serrat Escobar, i es presentaran
els números de l’anterior exerci-
ci, entre altres punts.

Albert Ventura captura un rebot contra l’Estudiantes. Foto: David Grau / CJB 

Enfrontament directe: la Penya
visita l’Herbalife Gran Canaria
» Els badalonins van sumar el primer triomf a l’ACB contra l’Estu
» Els accionistes, cridats a la Junta General el dia 14 de novembre

L’Industrias afronta l’aturada
un punt per sobre del descens

Cinc punts en sis
jornades, gràcies a
una victòria i dos
empats. L’Indus-

trias Santa Coloma afronta,
aquest cap de setmana, la pri-
mera de les aturades per selec-
cions amb un marge mínim so-
bre la zona de descens: un punt.

El conjunt d’Óscar Redondo,
però, arriba a aquest període de
descans amb sensacions positi-
ves després de trencar la seva
mala dinàmica de tres derrotes
consecutives havent empatat en
la visita al Valdepeñas (2-2) en

un enfrontament que els colo-
mencs van haver d’equilibrar en
dues ocasions després que el lo-
cal Chino marqués als minuts 2
i 17. David Álvarez, al minut 8, i
Bruno Petry, quan faltaven qua-
tre minuts per al final, van ser els
autors dels gols de l’Industrias.

Sebas Corso (convocat amb la
selecció argentina) i Pablo Vidal
i Well (que han de resoldre trà-
mits burocràtics als seus paï-
sos) seran baixa de cara a l’a-
mistós que el conjunt de Santa
Coloma jugarà demà a la Colina
contra la selecció de Lituània.

Les Tucans, a punt per rebre 
el vigent campió de lliga

El Pavelló de la Pau
acollirà, diumenge
a dos quarts d’una
del migdia, una re-

edició de la darrera final de la
Liga Élite femenina. Les Tucans,
que han guanyat els dos partits
que han jugat, rebran la visita del
Tres Cantos madrileny, les vi-
gents campiones, que arriben a
Sant Adrià amb un saldo idèntic
al del conjunt adrianenc.

Els dos equips, de fet, estan
empatats a tot, presentant el
mateix goal average (+9). Les
Tucans han estat més encertades

de cara a porteria (13 gols en dues
jornades), mentre que les de la
Comunitat de Madrid només
han encaixat un gol en els dos
partits que han jugat.

VICTÒRIA A DOMICILI
L’equip va tornar a la competició
dissabte passat després d’una
aturada d’una setmana. Les Tu-
cans van aconseguir el primer
triomf de la temporada a domi-
cili, al Carlos Taulé de Vila-real.
Aina Pascual, Nerea Álvarez,
Laia Mercadé i Carla Bascón
van remuntar el gol local (1-4).

Atletisme | La 4a edició de la Maori Race arriba a Santa Coloma
El parc de Can Zam serà l’escenari, aquest diumenge, de la 4a edició de la Maori Race, una

cursa d’obstacles que ja s’ha convertit en una referència a la comarca i a l’àrea metropolitana.
Els organitzadors han anunciat que la prova d’enguany participaran més de 2.200 corredors.

Pau Arriaga
BADALONA

El CTT Badalona guanya a
Calella i escala al tercer lloc

Segona victòria con-
secutiva del CTT Ba-
dalona que col·loca l’e-

quip en zona d’ascens a Super-
división. Els badalonins van
guanyar diumenge passat en la
seva visita a Calella (2-4), resul-
tat que els catapulta fins a la ter-
cera posició de la taula.

L’equip va haver de remuntar
el punt inicial del conjunt del Ma-
resme, i Pere Navarro, Marc
Clotet i Pau Lloret van sumar tres

punts de forma consecutiva per
situar-se a un sol punt més del
triomf. El conjunt local va posar-
li picant al partit amb el 2-3, però
Navarro va certificar la victòria
badalonina, arrodonint una mag-
nífica actuació individual.

Aquest cap de setmana,
doncs, els badalonins voldran
seguir sumant i aconseguir el ter-
cer triomf consecutiu. El CTTB
rebrà l’Irún demà passat a par-
tir de les sis de la tarda.Foto: Antonio Álvarez
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El millor partit de
la sisena jornada
del grup D de la
Primera Estatal
masculina es ju-

garà demà passat a les sis de la
tarda a la Verneda. L’Handbol
Adrianenc de Lorenzo Rueda, lí-
der intractable i invicte de la lli-
ga, rebrà un dels equips que as-
piren a destronar-lo, el filial del
Balonmano Granollers.

Els dos equips estan separats
per un sol punt (els vallesans van
empatar contra la Salle Montca-
da), de manera que se’ls ha de
considerar claríssims favorits a
lluitar per l’ascens juntament
amb el Sant Quirze i l’OAR Grà-
cia de Sabadell. Més enrere ja hi
ha conjunts com la Roca (també
a tenir en compte) o el sorpre-
nent Handbol Poblenou.

VICTÒRIA AL SANES ARENA
Però el conjunt adrianenc afron-
ta el partit amb la confiança i l’au-

toritat de les cinc victòries que ja
acumula, incloent l’aconseguida
dissabte passat a una de les pis-
tes mítiques de la categoria, el Sa-
nes Arena del CH Sant Esteve
Sesrovires (31-41).

Contra un equip en hores
baixes, els de Rueda van refer-se
d’un bon inici del conjunt local,
que va manar en el resultat fins
al minut 25 de partit. L’Adria-

nenc ja va marxar al descans
amb una petita renda (11-13)
que aniria eixamplant de mica en
mica el resultat, tot i que no va ar-
ribar a tenir una diferència de
+10 fins al darrers cinc minuts de
l’enfrontament.

Adrià Cumplido, amb 11 dia-
nes, va brillar amb llum pròpia,
sent el millor jugador del conjunt
de Sant Adrià.

Partidàs a la vista: l’Adrianenc
rep el filial del BM Granollers

L’Snatt’s vol retrobar-se amb
la victòria a la pista de l’UCAM

L’Snatt’s Sant Adrià
de César Aneas vol
passar pàgina des-
prés de la derrota de

la tercera jornada contra l’Al-
mería i tindrà l’oportunitat per-
fecta per fer-ho demà passat a la
una del migdia a Alcantarilla
(Múrcia) contra l’UCAM. 

El conjunt adrianenc es veu-
rà les cares contra un equip que
està mostrant dues cares en
aquest tram inicial de competi-
ció: ha estat incapaç de guanyar
cap dels partits que ha disputat
lluny del Fausto Vicent, però en
la seva única actuació com a lo-
cal va obtenir un triomf contun-
dent contra el Mataró (65-49).
L’exterior danesa Line Malm-

green Piechnik és la jugadora
més perillosa del bloc murcià.

SORPRESA AL RICART
Les liles, doncs, volen un triomf
que serveixi per oblidar la derrota
que van patir al Ricart dissabte
passat contra l’Almería (68-71).
Les d’Aneas van arrencar el par-
tit amb força contra el conjunt
andalús, però un col·lapse en
l’encert des de la línia de tres
punts va provocar que les visi-
tants es reenganxessin.

Els pitjors pronòstics es van
complir al darrer parcial, quan
després d’un parcial de 6-12, les
adrianenques es van veure per
darrere en el marcador, situació
que no podrien capgirar.

El CF Badalona visita 
el rei de l’empat, l’Espanyol B

Després de sumar dos
empats en els dos pri-
mers partits de Ma-
nolo González a la

banqueta, el CF Badalona visita-
rà, diumenge a les 12 del migdia,
un dels equips que més partits ha
empatat en aquest tram inicial de
la lliga, l’Espanyol B.

El conjunt que entrena José
Aurelio Gay ocupa la desena po-
sició de la taula i encara no ha
perdut cap partit jugant a la Ciu-
tat Esportiva Dani Jarque (dues
victòries i dos empats).

L’equip de Manolo González,
doncs, necessitarà més que la
solidesa que ha exhibit en els dos
darrers partits. Els escapulats

van sumar el tercer punt del curs
diumenge passat al Municipal
contra l’Olot (0-0) en un partit
disputat i sense gaires oportuni-
tats per a cap dels dos conjunts (el
més perillós dels visitant va ser
l’exescapulat Natalio amb un pa-
rell d’ocasions al primer temps).
El gallec, de fet, va destacar a la
sala de premsa el notable rendi-
ment defensiu dels seus jugadors.

SEMIFINAL DE COPA
Per altra banda, abans-d’ahir el
club va conèixer que el CE l’Hos-
pitalet serà el seu rival en la se-
mifinal de la Copa Catalunya
absoluta. El Bada, doncs, s’es-
talvia jugar la ronda dels quarts.

» Liles i vallesans només estan separats per un punt a la classificació
» Victòria de prestigi dels de Lorenzo Rueda a la pista del CH Sanes

Victòries d’UBSA i Dimonis 
i derrota del Maristes Ademar
BÀSQUET4Contràriament al que
havia passat en altres caps de set-
mana, els millors resultats dels
equips d’EBA van ser per als
conjunts del grup C-B.

L’UBSA i els Dimonis van
aconseguir sengles victòries; el
conjunt de Mario Lousame escala
fins a la quarta plaça gràcies a l’in-
contestable triomf aconseguit
contra el Olivar (97-73) en una
notable actuació col·lectiva.El
Badalonès, per la seva banda,
també es col·loca amb un balanç
de tres victòries i dos empats
gràcies al triomf del conjunt ver-

mell contra el CB Roser (89-78).
Els adrianencs visitaran el Salou
diumenge a la tarda, mentre que
els Dimonis s’enfrontaran demà
passat al Roser a Barcelona.

El pitjor resultat va ser la der-
rota del Maristes Ademar a la pis-
ta del líder, l’Igualada (74-71). L’e-
quip, de fet, va guanyar tots els pe-
ríodes menys el primer (20-12),
quedant-se molt a prop de con-
vertir-se en el primer conjunt
que derrotava els de l’Anoia. El
conjunt torna a la Plana diumenge
a un quart de sis, quan rebrà el fi-
lial del Morabanc Andorra.

La Verneda vibrarà amb aquest partidàs. Foto: Antoni Zurita

Foto: Eloy Molina
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Mario Casas (La Corunya, 1986) es va convertir en una cara
coneguda de la pantalla petita amb les sèries SMS (2006-
2007) i Los hombres de Paco (2007-2010). En poc temps, va

aconseguir guanyar-se un espai propi a l’audiovisual espan-
yol i, gràcies als seus papers a la pel·lícula Tres metros sobre
el cielo (2010) i a la sèrie El barco (2011-2013), es va conso-
lidar com un dels grans ídols adolescents de la indústria.
Amb el temps, però, va anar madurant com a actor, i el
mateix va passar amb els seus personatges. Així, va co-
mençar a desvincular-se de la imatge que l’havia acom-
panyat fins aleshores i va mostrar una cara completa-
ment diferent a films com El fotógrafo de Mauthausen
(2018). Seguint en aquesta línia, aquesta tardor està

rodant El practicante, la nova pel·lícula de Netflix dirigi-
da per Carles Torras, que narra la vida d’un tècnic d’e-
mergències sanitàries que pateix un accident i es que-
da en cadira de rodes. El rodatge s’està fent a diferents
punts de Catalunya, com Badalona, Barcelona i Lleida.

Raül Romeva presenta un recull dels es-
bossos i dibuixos que va fer durant els me-
sos del judici del Procés al Tribunal Suprem.
Així, a Des del banc dels acusats, l’excon-
seller d’Exteriors, ara empresonat a Lle-
doners, torna a fer ús del dibuix com a eina
d’expressió i mostra al món com va viu-
re aquells dies durs i tensos a Madrid, so-
vint incloent-hi fins i tot un toc d’humor.

Llibres

Des del banc dels acusats
Raül Romeva

Joan Ollé dirigeix la seva adaptació teatral
de La mort i la primavera, la novel·la pòs-
tuma de Mercè Rodoreda. La història se
centra en un poble on els desitjos sexuals
es reprimeixen amb tortures i on, cada any,
se sacrifica la vida d’un jove llançant-lo pel
riu per comprovar el bon estat del túnel
que passa per sota del municipi.
A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La mort i la primavera
Joan Ollé

Un any després de publicar el seu primer
disc, Más de ti, el grup barceloní Maruja
Limón presenta el seu segon treball dis-
cogràfic, Ante mí. Format per onze can-
çons, aquest nou àlbum manté la per-
sonalitat de l’anterior, amb la barreja de
rumba, pop i música llatina. A més, les
cinc integrants del grup aposten per
tractar temes complexos de la societat.

Música

Angelina Jolie es torna a posar a la pell
d’un dels grans personatges antagònics
de Disney: Maléfica. La trama d’aquesta
seqüela transcorre uns anys després dels
fets de la primera pel·lícula i introdueix un
nou personatge: Queen Ingrith, inter-
pretada per Michelle Pfeiffer. La relació en-
tre Maléfica i Aurora (Elle Fanning) can-
viaran amb aquesta incorporació.

Pelis i sèries

Maléfica: Maestra del mal
Joachim Rønning

Ante mí
Maruja Limón

In-Edit 2019
El Festival de Cine Documental Musical de Barcelona, l’In-

Edit, celebra la seva 17a edició del 24 d'octubre al 3 de
novembre als Aribau Multicines. Enguany, la programació
ofereix una cinquantena de films, considerats els millors
documentals musicals d’aquest 2019. Destaquen títols

com David Bowie: Finding name, de Francis Whatley, que
mostra una nova visió sobre la vida d’un dels grans artis-

tes del nostre temps, o Si me borrara el viento lo que yo
canto, de David Trueba, que retrata la interessant biogra-

fia del cantautor espanyol Chicho Sánchez Ferlosio. 

M A R I O  C A S A SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor espanyol reconegut

S’ha guanyat la fama amb sèries i pel·lícules de gran èxit

Famosos

Rodar una pel·lícula a Catalunya
Barcelona i Badalona fan d’escenari a ’El practicante’

Ganes de veure’n el resultat
Una fotografia del rodatge ha generat expectació

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Call of Duty
Aquesta tardor arriba una nova entrega de la famosa saga d’Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare. El
popular videojoc bèl·lic torna a la guerra moderna i recupera la campanya, però ofereix una història nova.

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...
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DILLUNS 28 D’OCTUBRE
19:30 El batxillerat escènic a Badalona serà el

nom de la conferència informativa que or-
ganitzarà el grup Amics del Teatre Zorrilla. /
Espai Betúlia.

AVUI 24 D’OCTUBRE
19:30 A partir de les set d’aquesta tarda es farà

l’acte de presentació del llibre La darrera car-
ta de Manuel Morón, de l’escriptor Rodolfo del
Hoyo. És una reflexió sobre la culpa i sobre el
sentiment de soledat. / Biblioteca Central.

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
20:00 La Serralada de Marina serà l’escenari ya-

lons, Jordi Banacolocha, Rosa Vila i Pep Pla-
nas seran els protagonistes d’un assaig obert
al públic de l’obra La dona del 600. / Teatre mu-
nicipal Josep Maria de Sagarra.

DEMÀ 25 D’OCTUBRE
20:30 Els anys 50 protagonitzen el primer dels

Concerts Pedagògics de l’Escola de Música.
Es recordaran els grans temes de cinema com
Cantant sota la pluja o Els senyors prefereixen
les rosses. / Escola de Música.

DEMÀ 25 D’OCTUBRE
Tarda Demà a la tarda, el Polidor acollirà una

doble proposta: per una banda hi haurà
una nova sessió del taller d’Instagram i, al-
hora, hi haurà partides de billar. / Centre de
producció cultural i juvenil Polidor.

DEMÀ 25 D’OCTUBRE
21:30 Demà a la nit, ara que falten pocs dies per

a la celebració de Halloween, es farà una pro-
jecció de cinema de terror, amb servei de bar
i crispetes inclosa. / Sala Pau Casals de la Bi-
blioteca Tirant lo Blanc.

DISSABTE 26 D’OCTUBRE
11:00Bitxos, a càrrec de companyia Patawa, serà

el nom de la proposta del cicle En lletra pe-
tita prevista per a demà passat. / Biblioteca
Tirant lo Blanc.

AVUI 24 D’OCTUBRE
17:30 Coses de la iaia, a càrrec d'UllDiscret, serà

el títol de L’hora del conte en el marc del Dia
Mundial de la Biblioteca. / Biblioteca Can Ba-
ratau.

Dilluns que ve es farà la inauguració
de la mostra Consum, com som?, que
es podrà visitar fins al 4 de novembre.
/ Mercat de Montgat.

Una mostra itinerant sobre
consum arriba a la vila
A partir del 28 d’octubre

Durant tot el dia, entre les 10 del
matí i les nou de la nit, el Banc de Sang
i Teixits instal·larà una unitat mòbil per-
què els veïns puguin fer donacions. /
Plaça de la Vila.

La plaça de la Vila acollirà una
unitat mòbil del Banc de Sang

Demà 25 d’octubre

Diumenge arribarà a la seva fi la 45a
edició del Filmets, el festival de curts
de Badalona que en aquesta ocasió ha
compartit seu amb ciutats com Bar-
celona i Sant Boi.

L’edició d’enguany del Filmets 
encara els seus últims dies

Fins al 27 d’octubre

En el marc del projecte el projecte Parcs
i biblioteques... naturalment!es farà l’ac-
tivitat El cigne que va conèixer el sol. /
Biblioteca Can Baratau.

‘El cigne que va conèixer el sol’,
una activitat infantil dissabte
Dissabte 26 d’octubre a les 11:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S



| 24

línianord.cat 24 d’octubre del 2019 Pròxima edició: 7 de novembre


