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BADALONA pàg 10

Quirónsalud construirà
un nou hospital privat 
que s’estrenarà l’any 2021

ENTREVISTA pàg 12
Juan Pastor (PAHV Gramenet):
“Un Mosso d’Esquadra em 
va dir que anirien a per mi”

SANT ADRIÀ pàg 14
AireNet acusa l’auditoria
de la incineradora 
Tersa de ser “parcial”

TIANA pàg 16

El poble elimina els
plàstics dels edificis i de
les activitats municipals

ESPORTS pàg 18

Cris Hurtado (Snatt’s)
reapareix després
de 19 mesos de lesió

Inacceptable
4L’enderroc de l’edifici del barri de la Salut
afegeix una nova emergència d’habitatge

4El bloc Venus, de la Mina, denuncia les administracions, 
mentre que Santa Coloma enderrocarà Cal Coronel pàgs 2 i 3
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“Ningú ha de pagar el preu de ser
pobre, i aquí l’estem pagant”,  as-
segura la portaveu de l’edifici Ve-
nus de la Mina, Paqui Jiménez. Per
aquest motiu, al juliol un grup de
veïns i veïnes d’aquest bloc de pi-
sos van denunciar el Consorci de
la Mina per danys i perjudicis pel
retard de gairebé deu anys de
l’enderroc de la finca i el reallotja-
ment de les famílies. Aquesta set-
mana els afectats han presentat
una campanya de micromecenat-
ge per recaptar els més de 9.000
euros que necessiten per fer front
als costos de tot el procés judicial.

En total són 54 veïns i veïnes
els que reclamen a l’administració
una compensació de 100.000 eu-

ros per família. La cooperativa
d’advocats Col·lectiu Ronda és
qui està assessorant els afectats per
tirar endavant la demanda, que
ara mateix es troba en la seva pri-
mera fase. L’objectiu mínim que
s’han marcat amb la recollida de
fons és de 12.800 euros: 9.000 per
pagar els advocats i 3.800 per a les
despeses de la campanya, que
porta per nom Objectiu Venus.

Jiménez explica que aquesta és
la segona demanda que presenten.
La primera va ser el 2016, però no
va resultar favorable i l’han reco-
rregut al TSJC. “Encara esperem
que ens contestin. Com que no ho
tenim gens clar amb la primera,
hem presentat aquesta altra”, as-
senyala la portaveu dels veïns. 

PAGAR PER SER REALLOTJATS
El 2009, el Consorci de la Mina va
començar a impulsar el pla de re-

allotjament dels veïns i veïnes de
l’edifici Venus. Aquest procés,
però, implicava que les famílies
que volguessin anar a viure a un
altre pis al barri havien de pagar
prop de 34.000 euros en condició
de préstec hipotecari. 

Jiménez apunta que només
una trentena de famílies de l’edi-
fici es van reallotjar en aquestes
condicions. Però al bloc Venus hi
ha 243 pisos, on la majoria dels
veïns i veïnes tenen edats entre els
55 i els 60 anys i viuen en molts ca-
sos d’ajudes socials, pensions no
contributives o del que poden. A
més, alguns d’ells ni tan sols tenen
dret al reallotjament.

“Per justícia social, i perquè
ho diu la llei, s’hauria de donar
pis per pis i que la gent pugui ser
reallotjada sense pagar res o
amb el cost mínim i amb el mà-
xim d’ajudes”, exigeix Jiménez. 

MENTRESTANT, MALVIVINT
Paco Hernández fa més de 40
anys que viu al Venus, com bona
part dels veïns del bloc. Tots els
mesos paga més de vint euros de
despeses de comunitat a Pla de Be-
sòs, l’empresa municipal que ges-
tiona l’edifici, però explica que nin-
gú es fa càrrec del manteniment. 

A les escales molts cops no hi
ha llum i els fa por fer servir els as-
censors perquè de vegades es ta-
lla la llum quan estan a dins.
També destaca que quan plou es

filtra l’aigua als comptadors i que
cada cop que venen els tècnics a
arreglar-ho han de pagar prop de
90 euros per reconnectar la llum.

“L’administració n’és la res-
ponsable, perquè si en el primer
moment s’haguessin posat les piles
no hauríem arribat fins aquí”, su-
bratlla Hernández. Jiménez també
creu que és la inacció dels polítics la
que els fa “malviure” a un edifici
construït el 1973 i que té necessitats
urgents de reforma i manteniment.
La portaveu dels veïns ressalta
també els greus efectes psicològics
que genera aquesta situació en les
persones que viuen al bloc.

A l’octubre el Parlament va
aprovar una nova resolució de
compromís amb l’enderroc del
bloc Venus. Ara el Consorci ha de
proposar un full de ruta per fer efec-
tiva aquesta resolució. Els veïns,
mentrestant, esperen i lluiten.

L’enderroc que no arribamai
» Els veïns del bloc Venus reclamen 100.000 euros de compensació per l’endarreriment de l’enderroc
» Enceten una campanya de micromecenatge per pagar la demanda judicial contra l’administració

Els veïns de l’edifici Venus fa més de deu anys que haurien d’haver sigut reallotjats. Foto: Augusto Magaña

Augusto Magaña
SANT ADRIÀ

9.000
euros és el que
necessiten els veïns per
pagar els advocats que
porten la demanda
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BADALONA4Més d’un cente-
nar de veïns i veïnes del barri de
la Salut encara no poden tornar a
casa seva pel perill que suposa l’en-
derroc de l’edifici del Passatge de
la Torre afectat per aluminosi.
Les obres per tirar a terra aquest
bloc de pisos han començat aquest
dimarts, però des del govern mu-
nicipal diuen que la previsió és que
els treballs d’enderroc s’allarguin
setmanes i no descarten, fins i tot,
que s’acabin per Nadal. 

Els veïns i veïnes que viuen a
prop de l’edifici afectat podran
tornar a les seves llars quan els
tècnics declarin que ja no hi ha
perill, però les deu famílies que vi-
vien al bloc de pisos que s’està en-
derrocant no podran ni tan sols
tornar-hi a buscar les seves per-
tinences. De moment, set d’a-
questes deu famílies estan allot-
jades a pensions o apartaments
que els ha proporcionat l’Ajun-
tament, però el consistori ja els ha
dit que han de buscar-se una al-
ternativa de lloguer. La regidora
de Serveis Socials, Aïda Llauradó,
va afirmar a Badalona Matíque
estan treballant per allargar l’a-
juda i l’habitatge a les persones
afectades més enllà de les dues
setmanes que tenen assegurades.

Fonts municipals asseguren
que estan estudiant cas per cas,
que se’ls farà acompanyament
des de l’Oficina Local d’Habitat-
ge i que aquelles famílies que es
trobin en una situació vulnerable
seran derivades a Serveis So-
cials. Ara bé, l’Ajuntament re-
corda que el municipi no té un
parc públic d’habitatges.

ESFONDRAMENT ANUNCIAT
La Generalitat va alertar ahir que
l’edifici del Passatge de la Torre
no havia passat la Inspecció
Tècnica d’Edificis (ITE), tot i
que li havia requerit cinc vega-
des. El Govern, a més, recorda
que “les competències sobre

manteniment dels edificis la te-
nen els ajuntaments” i assenya-
la que, a Badalona, només el
48% dels edificis que hi estan
obligats han presentat la ITE.

La sensació entre els veïns de
l’edifici que s’està enderrocant és
que el que ha passat era “una
mort anunciada”, com va afirmar
la portaveu dels afectats, Chaima
Tahiri, en declaracions a Bada-
lona Matí. “Alguns veïns han
dormit en un cotxe prop de casa
seva perquè no se’n volien anar
lluny”, va afegir.

ALBIOL VOL QUE S’ATURI
El líder del PP a Badalona, Xavier
García Albiol, ha presentat una
petició al consistori perquè s’aturi
l’enderroc de l’edifici, ja que as-
segura que l’immoble va patir una
gran esquerda per culpa d’unes
obres il·legals que s’estaven fent
a la planta baixa i que haurien
afectat la paret mestra de l’im-
moble. El PP ha demanat a l’A-
juntament que s’iniciï una in-
vestigació per aclarir els fets.

L’alcalde de Badalona, però,
ha negat que la causa de la gran es-
querda a l’edifici hagin sigut les
obres que s’estaven fent als baixos.
Albiol ha acusat el govern muni-
cipal de tenir constància d’aquests
treballs i no haver fet res per evi-
tar-los, però Pastor ha assegurat
que el consistori va paralitzar-los
quan en van tenir coneixement, ja
que no tenien permisos.

Un desastre que portarà cua
» L’enderroc de l’edifici del barri de la Salut afegeix una nova emergència d’habitatge a Badalona
» Les deu famílies que vivien al bloc hauran de buscar-se una alternativa al mercat de lloguer

L’enderroc de l’edifici ha sacsejat el barri de la Salut. Foto: Estefania Escolà / ACN
SANTA COLOMA4L’edifici
abandonat conegut com a
Cal Coronel serà enderrocat.
Així ho ha decidit aquesta set-
mana l’Ajuntament de Santa
Coloma, després que un in-
forme elaborat pels serveis
tècnics municipals determi-
nés que l’edifici es troba en
un estat molt avançat de de-
gradació.

Les fortes pluges de la set-
mana passada van causar un
esfondrament sobtat d’una part
del teulat. Des del consistori as-
senyalen que totes les restes de
la coberta han caigut dintre de
l’edifici i han sobrecarregat el
forjat intermedi, el qual podria
col·lapsar i provocar la caiguda
de les parets exteriors si cau la
resta de la coberta (un fet molt
probable, ja que les encavalla-
des estan podrides).

Cal Coronel és una cons-
trucció que data de la dècada

dels 40 i està ubicada en una
parcel·la de propietat municipal
al barri del Centre. L’edifici està
en desús des de fa més de 30
anys i l’Ajuntament reconeix
que el seu estat de conservació
ha estat molt deficient.

La Plataforma Salvem La
Ciutat Vella ha sol·licitat una
reunió urgent amb el govern
municipal per estudiar al-
ternatives a la pèrdua del
que ells consideren com un
edifici històric de la ciutat.
L’entitat creu que la culpa de
l’esfondrament ha estat la
manca de manteniment per
part de l’Ajuntament i criti-
quen que el consistori no
tingués catalogat Cal Coronel
com a patrimoni.

La plataforma ja ha convo-
cat una concentració aquest
dissabte als jardins de Can Sis-
teré (al costat de l’edifici) per
exigir que s’aturi l’enderroc.

L’Ajuntament de Santa Coloma
tirarà a terra Cal Coronel

La Generalitat alerta 
que l’edifici no havia
passat la Inspecció
Tècnica d’Edificis
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Debat electoral amb
Catalunya com a tema

estrella, però sense cap
representant de partits catalans. Aques-
ta és la política a Espanya. Polítics que
parlen de coses que desconeixen, i el
més greu: acabaran creient-se les seves
mentides i decidint sobre aquesta
base.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Rivera explica, con
acierto, que uno de los

problemas de la despo-
blación es que por tu pueblo no pase
el autobús o tener lejos el médico.
Ante eso propone bajar los impuestos
en el medio rural. Y ya cada cual que se
compre su autobús, su médico o lo que
más ilusión le haga.

@apuente

Que dicen los jueces
en la sentencia de la

violacion grupal de Man-
resa que el hombre que se masturba-
ba mientras permitía que otros cuatro
violasen a una menor no cometió nin-
gún delito, que el pobre no dijo que pa-
rasen porque eso le colocaba a él en
una mala situación.

Si tothom està ja d'a-
cord que el discurs de

Pedro Sánchez no és en
cap cas d'esquerres, ni tampoc la tra-
jectòria política ni històrica ni recent del
PSOE... Per què no abandonem, apro-
fitant que arriben eleccions, la inèrcia
de comptar els socialistes en cap bloc
d'esquerres?

@AlbertLloreta@SoniaVivasRive3@DG34JVR

Aire fresc

per Estanis Alcover i Martí

Carrers de vianants i semàfors

Fa temps que a Badalona s’aposta per una
dèbil política de vianitzacions a l'ametlla
central de la ciutat. Baixa la contamina-
ció i s’esvaeix bona part del soroll darre-
re d'una mobilitat més sostenible. És una
política europea iniciada fa 40 anys que
no complau a tothom, per raons diverses.
Malgrat tot, a parer meu, re-
servar els carrers als vianants
de manera racional aporta
qualitat de vida, millora la tra-
ma urbana, converteix la
zona en un punt d'atracció, fa
guanyar dinamisme comer-
cial i aconsegueix reduir els
nivells de contaminació.

I si es fa de manera irracional? Qua-
si sempre, igual que en els canvis de di-
recció, les accions es realitzen per satisfer
l’ego d’un polític o d’un alt funcionari.
Mirin si no, per posar un parell d’e-
xemples, convertir el carrer de la Lluna
en zona de vianants. Des de Martí Pu-
jol no es pot girar a l’esquerra per acce-

dir a Can Casacoberta fins al carrer de
Sagunt: el gir deixa enrere sis cantona-
des! Al carrer de la Lluna, però, hi viu un
alt funcionari. D’acord que fomentar la
convivència en els nuclis urbans passa
per la seva vianització, però no com a
dogma egocentrista.

Segon exemple, convertir Martí Pu-
jol en una àrea d’intercanvi de transport
públic. La cruïlla amb Enric Borràs és tot
un poema: fins al carrer d’Anton Romeu
és de dues direccions, manllevant una pila
d’aparcaments; Sant Isidre i Anton Ro-
meu tenen la mateixa direcció; anar
amb maletes fins a Renfe des de la parada
del bus t’obliga a caminar dues canto-

nades. L’enrevessada i dramàtica decisió
neix quan un personatge públic se’n va a
viure al carrer de Sant Isidre... Dos ex-
emples d’una colla que n’hi ha. 

I els semàfors? Amb una inversió im-
portant, es van canviar de cop els semà-
fors amb bombetes de la ciutat per se-

màfors amb làmpades led.
Havia de ser la inversió del se-
gle. El led dura tota la vida?
La veritat és que, sent rigo-
rosos, les lluminàries de led
no es fonen. Almenys no en
el sentit en què ens tenen
acostumats les bombetes de

filament, però amb el pas del temps
emeten menys llum de forma gradual i,
a més, es van apagant un a un dificultant
la visió. Resultat: també necessiten man-
teniment. Cada disc de semàfor conté 120
leds. Ara fa falta una partida copiosa per
substituir centenars de semàfors amb mi-
lers de làmpades led. Els diners no hi són
i estem pitjor que abans de l’invent.

Quasi sempre, les accions (de vianització) 
es realitzen per satisfer l’ego 

d’un polític o d’un alt funcionari

Els semàfors

Aj. de Badalona 
Les entitats que organitzen les activi-

tats de cultura popular de les Festes de
Maig encara no han cobrat la subven-
ció que els atorga l’Ajuntament per fer

front a les despeses. Denuncien la 
ineficàcia tècnica del consistori.

pàgina 8

Aj. de Tiana
L’Ajuntament de Tiana deixarà d’utilit-
zar plàstics d’un sol ús als seus equipa-

ments i serveis municipals, així com a les
activitats que organitzi el consistori o en
les quals col·labori. La moció va ser im-

pulsada pel grup municipal del PSC.
pàgina 16

Aj. de Barcelona
La plataforma veïnal AireNet ha criticat

l’auditoria que va presentar l’Ajunta-
ment de Barcelona sobre la incineradora
del Besòs, Tersa, perquè considera que

es tracta d’un estudi “parcial”. El consis-
tori defensa que l’empresa treballa bé.

pàgina 14
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Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com7 de novembre del 2019

Reproven l’alcalde Pastor per 
l’entrada als despatxos d’ERC i JxCAT1

2
L’enderroc del bloc de la Salut afectat 
per aluminosi començarà demà

Un mort i tres ferits en una baralla al Gorg

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

Una de les Marxes per la llibertat 
creua Montgat, Badalona i Sant Adrià

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

Molts espanyols estan engrei-
xant el relat terrorista que s’ha
inventat el Gobierno, amb la in-
estimable ajuda dels mitjans
afins i de Vox i Ciutadans:
aquesta és la millor maniobra de
totes les efectuades perquè, un
cop estiguem catalogats com a
terroristes, el Gobierno no haurà
de donar cap explicació a qual-
sevol repressió o violència que
usin, ja que tot estarà justificat.

Si no desmuntem el fals re-
lat terrorista de cara al món,
estem perduts. Perquè, gràcies
a l’aparell propagandístic, ja
ningú demanarà explicacions
a l'Estat pels seus actes vio-
lents-franquistes. I això no ho
podem permetre.

El fals relat 
per Dolors Miquel

Les millors
perles

La princesa Leonor sorprèn a la gala dels Premis Princesa de
Girona 2019 amb un discurs en català. Amb un nivell de pro-
núncia molt superior al que havia demostrat el seu pare an-

teriorment, la nena va fer que les xarxes socials s'omplissin de co-
mentaris sobre les seves vocals neutres i esses sonores.

El jugador de l’NBA Kevin Durant voldria acabar la seva car-
rera al Barça. L’estrella estatunidenca, que actualment for-
ma part de la plantilla dels Brooklyn Nets, ho ha reconegut

en una entrevista amb el també jugador de bàsquet Serge Iba-
ka. El club ja ha fet una samarreta amb el seu nom i dorsal.

Pablo Iglesias pateix un lapsus i parla de “mamades” en lloc
de manades. Va passar durant el debat electoral del 4 de no-
vembre. De seguida, Twitter es va omplir de mems i acudits

sobre la situació. L’endemà, el líder d’Unides Podem es va sumar a
les bromes i va comentar l’enginy i el sarcasme de la gent.

El Nadal ja és aquí. Ho ha anunciat la cantant Mariah Ca-
rey, considerada la reina d'aquesta època de l'any, amb
un divertit vídeo en què simula que rep una trucada tele-

fònica del Pare Noel. Carey, vestida amb un pijama nadalenc,
agafa el telèfon de seguida i afirma: "És l'hora".

Els periodistes catalans que van seguir l'Extremadura-Girona van
rebre crítiques dels periodistes extremenys per preguntar en
català durant la roda de premsa posterior al partit. Per sort, el

club local va fer un comunicat condemnant aquestes actituds i, tot i
haver perdut, van enviar un amable missatge en català al Girona.

A les xarxes

@jordialapreso: Benvinguda sia l’acam-
pada, fem-la créixer aquest cap de set-
mana. Gràcies #generació14O per plantar-
vos contra els que retallen drets i llibertats. 

#Acampada

@aleixrenye: El món a l'inrevés. A Catalu-
nya ara és el rei d'Espanya qui entra clan-
destinament i amaga on anirà a dormir.
Abans ho fèiem els independentistes.

#NoTenimRei

@gebelque: Igual de esta se aprende la dife-
rencia entre democracia de calidad (revolu-
ción liberal triunfó en el XVII) y democracia au-
toriaria (nunca triunfó una revolución liberal).

#PonsatíNoEsMou

Electricitat còsmica
per Mari Carmen Lozano

Nit de lluna plena al cel. Les es-
trelles es vesteixen de gala i sur-
ten a divertir-se. Titus. Un
nom molt popular a Badalona,
lligat al precursor de l’oci noc-
turn: Ramon Fonollà. Han pas-
sat molts anys des que Titus
Badalona, l’emblemàtic edifici
blanc, es va consolidar com
un centre social de referència a
la ciutat. Un lloc que al llarg
dels anys ha acompanyat a di-
ferents generacions de joves
amb bona música i un am-
bient acurat. Després de l’en-
derrocament de Titus Platja,
per l’aplicació de la llei de cos-
tes, va néixer la Carpa de Titus
a Can Ribó, que en poc temps
es va refermar com l’espai neu-
ràlgic de l’oci a Badalona. Des-
prés d’aquesta carrera de
triomfs professionals en el món
de l’oci nocturn, el passat di-
vendres 25 d’octubre, Ramon
ens va presentar un nou cel:
“Espai Titus”, ubicat al carrer
Ramon Martí i Alsina 44 de la
nostra ciutat.

Miro cap al cel. La cua és
llarga. Dues palmeres sobre-
surten a l’entrada del local. A
l’interior, una gran sala central;
la cabina del DJ com punt de
partida de la pista de ball; l’ar-
quitectura del local convida a
la màgia, a la llibertat, a la mú-
sica, a la diversió. Reservats
amb zones amples de sofàs
per poder seure i conversar.
Ressalta l’efecte de les llums

damunt les barres; al final de
la sala, l’escenari, on vàrem
gaudir de la magnífica actuació
del cantant i compositor David
Ros. Un univers totalment re-
definit des de la perspectiva
que només ell sap albergar per
a una discoteca que mantindrà
la seva identitat corporativa.
Un disseny modern de línies
rectes i geomètriques, amb
predomini del color blanc i
fusta per donar vida a un am-
bient sublim i celestial.

Una atmosfera interessant
que torna a deixar constància
que Ramon Fonollà ha estat al
llarg de la seva vida un home
emprenedor, que conjunta-
ment amb la seva companya i
tot el seu equip de treballadors
i col·laboradors (porters, gu-
àrdies de seguretat, cambrers,
cambreres, discjòqueis, pro-
fessors de ball...) han sabut
crear un univers on el bon
gust és un punt extra; espais
on la música fa olor de nit; on
les idees escriuen partitures al
cel i els àngels ballen a la ter-
ra. L’èxit mai ha superat el Ra-
mon, que sempre ha sabut
posar la seva creativitat i la
seva emprenedoria al servei
de Badalona. Moltes felici-
tats Ramon! Perquè de ben se-
gur que aquest nou projecte
lligarà les misterioses forces
que electritzen els efectes del
cel a la terra fent-nos sonar el
cor i ballar l’ànima.
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POLÈMICA4Les entitats que or-
ganitzen les activitats de cultu-
ra popular de les Festes de Maig
encara no han cobrat la subven-
ció que els atorga l’Ajuntament.
Fonts municipals apunten que
s’està treballant perquè els ajuts
es puguin aprovar a la pròxima
Junta de govern, que es farà
d’aquí a dues setmanes.

Les principals afectades són
la Coordinadora d’Entitats Ba-
dalonines de Cultura Tradicio-
nal i Popular Catalana i la Colla
de Geganters de Badalona. En
total són prop de 40.000 euros
els que l’Ajuntament té pen-
dents de pagar, segons les as-
sociacions. 

Aquestes entitats apunten
que, normalment, el 50% d’a-
questa subvenció la rebien en
acabar les Festes de Maig. En-
guany,  ja han passat més de cinc
mesos des de les festes i encara no
han rebut el pagament, un fet que
ha obligat moltes entitats a posar

diners de la seva butxaca per fer
front a la despesa que els suposa
la festa major de la ciutat. 

Fonts municipals argumenten
que l’endarreriment en l’entrega
de la subvenció d’enguany es
deu al fet que la convocatòria es
va presentar més tard de l’habi-
tual i als tècnics municipals se’ls
va acumular la feina. Des de les
entitats, però, assenyalen que el
problema va ser una “ineficiència
tècnica”, ja que la persona que
acostumava a gestionar aquestes

subvencions estava de baixa en el
moment de la seva tramitació.

El Ple va aprovar per unani-
mitat a la sessió d’octubre una
moció que insta el govern a pagar
immediatament el 50% de la
subvenció i la resta abans que
acabi l’any. Fonts municipals su-
bratllen que de cara a l’any vinent
volen agilitzar la paperassa, so-
bretot perquè les entitats puguin
cobrar la meitat dels diners abans
de les Festes de Maig, ja que fan
un “desemborsament important”.

Protesta de les entitats davant de l’Ajuntament. Foto: Twitter (@coenbacu)

Les entitats que fan les Festes 
de Maig encara no han cobrat
» L’Ajuntament espera aprovar els ajuts a la pròxima Junta de govern
» Les entitats creuen que el retard es deu a la ineficàcia dels tècnics

Els veïns afectats per Lazora
es reuneixen amb Torrent

HABITATGE4Els veïns i veïnes
afectats per la pujada del preu del
lloguer per part del fons d’inver-
sió Lazora es van reunir amb el
president del Parlament de Cata-
lunya, Roger Torrent, fa una set-
mana. Els afectats van explicar al
president parlamentari la seva
situació i Torrent es va compro-
metre a escriure a Lazora per fer-
los arribar les seves demandes.

El fons d’inversió va comprar
al juliol un complex d’habitatges
al carrer Indústria, al barri del Pro-
grés, el qual era propietat de Sol-
via, la immobiliària del Banc Sa-

badell. A l’edifici hi viuen 100 fa-
mílies en lloguer, a les quals se’ls
hi ha notificat que un cop hagin de
renovar el seu contracte s’en-
frontaran a un augment de prop
del 80% del preu del lloguer.

El Ple de Badalona va aprovar
per unanimitat a finals d’octubre
una moció en defensa de les per-
sones afectades, contra l’especu-
lació immobiliària i la pujada
abusiva dels preus dels lloguers a
Badalona. Des d’entitats com la
Plataforma Sant Roc Som Bada-
lona i el Sindicat de Llogaters
s’està assessorant els veïns i veïnes.

Les administracions busquen
solucions per a la C-31

MOBILITAT4Generalitat i Ajun-
tament de Badalona busquen
solucions per a l’autopista C-31 al
seu pas per la ciutat. El conseller
Damià Calvet i l’alcalde Álex Pas-
tor, juntament amb els seus
equips de treball, es van reunir fa
una setmana a Badalona per va-
lorar les diverses possibilitats
que contempla el Pla Director Ur-
banístic (PDU) per trencar la
barrera física i social que l’auto-
pista suposa al municipi.

La Generalitat i l’Ajunta-
ment s’han compromès a fer
reunions tècniques un cop al

mes i trobades de contingut po-
lític cada tres mesos per tal que
les diverses propostes puguin ser
quantificades i tramitades. 

“Tot i tractar-se d’un projec-
te amb un calendari de llarga du-
rada, es treballa amb la màxima
ambició i la voluntat de dotar
aquest PDU de solucions urba-
nístiques, ambientals i de mo-
bilitat per a tota la ciutat”, in-
formen des de l’Ajuntament.

A la reunió també es van
tractar altres temes, com la
transformació de Sant Crist i la
situació de Marina Badalona.

Recullen firmes per salvar
l’antiga fàbrica de La Mobba
CULTURA4Els col·lectius d’ar-
tistes que conviuen a l’antiga fà-
brica de La Mobba volen salvar
aquest espai de creació. Per
aquest motiu han encetat una
campanya de recollida de firmes
a Change.orgper demanar a l’A-
juntament que es converteixi
aquest edifici en patrimoni de la
ciutat, amb l’objectiu que pugui
continuar com un espai d’ús
comú per a artistes del munici-
pi de totes les disciplines.

El 2016, l’Ajuntament es va
comprometre a enderrocar La
Mobba i reurbanitzar-ne l’en-
torn. L’actual govern ha mostrat
la seva voluntat de desallotjar l’e-
difici i enderrocar-lo abans del
2020. Tot i això, els artistes que te-
nen a dins els seus tallers reivin-
diquen que l’espai continua fun-
cionant com una fàbrica de crea-
ció i ja han demanat en reiterades
ocasions l’ajuda del consistori
per trobar un altre espai.

Successos | Investiguen 12 joves per vandalisme
La Guàrdia Urbana va identificar el cap de setmana passat una dotzena de joves que han
quedat investigats per la seva presumpta implicació en una sèrie d’actes vandàlics pro-

duïts al Passeig Marítim i al carrer Eduard Maristany. Han danyat mobiliari urbà.
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LABORAL4Els sindicats CCOO
i PSU de l’Ajuntament de Bada-
lona es troben enmig d’una ba-
ralla judicial pel sistema de con-
tractació del consistori. Tot sor-
geix d’una demanda que va fer
CCOO contra l’Ajuntament per-
què aquest estava fent servir el
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) per cobrir places vacants,
un servei que s’havia acordat
que s’utilitzaria només per a ur-
gències, com prejubilacions o
baixes per malalties, segons ha
explicat el sindicat a Línia Nord.

La demanda presentada per
CCOO només demanava a l’A-
juntament un compromís de no
tornar a fer servir el SOC per a co-
brir places vacants. Des del sin-
dicat, però, assenyalen que mai
no van rebre resposta per part de
l’administració i llavors aquesta
demanda es va transformar en
un contenciós administratiu, que
té la seva vista pública progra-
mada el febrer de 2020.

En total es van cobrir onze pla-
ces vacants a través del SOC des de
l’any 2016. La PSU destaca a Lí-
nia Nord que van oferir els seus
serveis judicials a aquests onze tre-
balladors, després que l’Ajunta-
ment els donés la possibilitat de
personar-se en el procés judicial.
“El jutge pot resoldre que aques-

tes persones es queden sense fei-
na”, apunten des de la PSU.

CCOO, però, assenyala que
“mai no s’ha posat en dubte la
vàlua personal d’aquests treba-
lladors, sinó la forma en la qual
es va fer la contractació”, ja que
consideren que el sistema a tra-
vés del SOC “estava pervertint
l’estatut de l’empleat públic”.
La PSU ha demanat en reitera-
des ocasions a CCOO que retirin
la denúncia, ja que no volen que
ningú es quedi sense feina.

Des de CCOO asseguren que
dijous passat es van reunir amb la

regidora de Recursos Humans,
Teresa González, la qual els va as-
segurar que aquest govern mai no
ha fet servir aquest sistema de con-
tractació (les onze places vacants
es van cobrir en el mandat de l’an-
terior govern municipal) i que es
comprometran per escrit a no
fer-lo servir. El sindicat afirma ara
que amb aquest compromís per
escrit ja seria suficient per retirar
la demanda i que aquesta setma-
na s’han reunit amb els treballa-
dors afectats per comunicar-los
que en cap moment han volgut po-
sar en perill la seva feina.

CCOO denuncia onze contractacions que titlla d’irregulars. Foto: Arxiu

Els sindicats es barallen per les
contractacions de l’Ajuntament

Reproven Pastor per l’entrada
als despatxos d’ERC i JxCat

POLÈMICA4L’alcalde Álex Pas-
tor es va trobar un front comú
contra ell al Ple municipal cele-
brat dimarts de la setmana pas-
sada. Els grups d’ERC i JxCat
van presentar una moció per
reprovar-lo per l’entrada als des-
patxos d’aquests partits per part
d’una assessora i una tècnica del
govern amb l’objectiu de treure
els símbols independentistes si-
tuats a les finestres de les es-
tances. Guanyem i el PP van vo-
tar a favor de la moció, mentre
que el PSC i Badalona En Comú
Podem van votar-hi en contra.

Segons els partits afectats, es
va “vulnerar la privacitat” fent
que càrrecs municipals entressin

a les dependències de les dues
formacions “sense previ avís”.
Aquesta actuació “estableix un
precedent que permet violar els
despatxos dels grups munici-
pals on hi ha documentació con-
fidencial i sensible”, denuncien.

Per la seva part, Pastor es va
defensar assegurant que va ac-
tuar per “mantenir la neutralitat
institucional” i “complir la llei”
dictada per la Junta Electoral. A
més, va aprofitar per criticar el
PP per haver-se sumat a la re-
provació impulsada pels grups
independentistes. Els populars,
però, van respondre-li que estan
en contra d’entrar als despatxos
dels partits sense permís.

Un moment del Ple de la reprovació. Foto: Ajuntament
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EQUIPAMENTS4Badalona tin-
drà un nou hospital privat a
partir del 2021. Així ho ha anun-
ciat recentment el grup Qui-
rónsalud, que començarà a cons-
truir aviat l’equipament en un
terreny d’uns 14.000 metres
quadrats, ubicat a l’avinguda
Navarra. L’edifici tindrà un cen-
tenar de llits d’hospitalització i
permetrà donar feina a unes
300 persones.

El futur centre, que requeri-
rà una inversió inicial de més de
35 milions d’euros, oferirà aten-
ció en totes les especialitats mè-
diques i comptarà amb unitats
multidisciplinàries. A més, tre-
ballarà en xarxa tant amb els al-

tres hospitals que té la com-
panyia a Barcelona, com amb els
centres mèdics Quirónsalud Dí-
gest de Badalona. Amb tot, l’ob-
jectiu del grup és “reforçar l’o-

ferta assistencial a la zona d’in-
fluència de Badalona i la co-
marca del Maresme”, tal com ha
manifestat en un comunicat.
D’aquesta manera, evitarà que
molts dels seus pacients es vegin
obligats a desplaçar-se als hos-
pitals de Barcelona, una situació
que ara es dona perquè no hi ha
“alternativa privada a la zona”,
diu el mateix text.

UBICACIÓ ESTRATÈGICA
El terreny escollit per edificar el
futur hospital es troba en una
ubicació rellevant per a la ciutat.
Concretament, l’equipament es
construirà a l’avinguda Navarra,
entre els carrers de Ramón Ru-
bial i La Seu d’Urgell. 

En aquest sentit, el grup va-
lora positivament, d’una banda,
la proximitat amb l’avinguda del
President Companys, una de
les vies més transitades del mu-
nicipi. De l’altra, com que el te-
rreny també és a prop de la ca-
rretera N-2, la companyia con-
sidera que els usuaris tindran
més facilitats a l’hora de des-
plaçar-se al centre hospitalari
des de Barcelona i les pobla-
cions del Maresme.

Un nou hospital per al 2021
» Quirónsalud construirà l’equipament en un terreny de 14.000 metres quadrats de l’avinguda Navarra

» El futur hospital privat comptarà amb un centenar de llits i donarà feina a 300 persones

El nou centre
hospitalari oferirà 
atenció en totes les
especialitats mèdiques 

Els terrenys on s’ubicarà el futur hospital, a l’avinguda Navarra. Fotos: Quirónsalud
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Què va passar d’estrany
aquell dia al passatge Ir-
landa perquè hi hagués

tants problemes?
L’única cosa estranya va ser que la ma-
joria del dispositiu policial va marxar.
Després del desnonament vam anar
a l’Ajuntament i ens vam trobar a la
plaça de la Vila un fort desplegament
de Mossos, a conseqüència del que
havia passat al passatge Irlanda, els
quals de mala manera van agafar tres
joves i els van identificar. 

Joves que havien participat en
l’aturada del desnonament?
Sí. Però això va ser una hora després
del desnonament. Érem menys
persones, unes vint. 

A vostè l’identifiquen aquell dia?
El policia que comandava el dispo-
sitiu es va adreçar directament a
mi –això està gravat en un vídeo–
i em va dir: “Juan Pastor, sabem qui
ets i anirem a per tu”. Així m’ho va dir.
Però la PAHV som tots, no només jo.
I li vaig dir que no tenia res a ama-
gar, que només érem allà per de-
fensar el dret de la gent.

Creu que això està relacionat
amb el fet que dotze dies des-
prés el detinguessin?
El que és incomprensible és que  l’a-
testat policial el van fer el dia del des-
nonament, però em van detenir
dotze dies després, a les quatre de
la tarda mentre anava a buscar la
meva neta a l’escola. Normalment,
si hi ha un fet concret s’actua d’im-
mediat, no després d’uns dies. Els
vaig insistir que com podia ser que
em tinguessin detingut a la comis-
saria durant tota una nit, però el
meu advocat em va dir que al dia se-
güent segurament em deixarien lliu-
re. Jo no tenia cap problema a de-
clarar, davant de qui sigui. No tenien
motius per retenir-me. 

I en el moment que el detenen li
expliquen per què ho fan?
Per disturbis i atemptat contra l’au-
toritat. Jo els vaig dir que això era
una mentida i que s’ho havien in-
ventat. Quin atemptat? A l’atestat
posa que hi va haver cops al pit i for-
cejaments. L’únic que va passar és
que un agent tenia agafat pel coll
un noi i el vam alliberar. Es va treu-
re la cinta que hi havia, perquè eren
dos Mossos i érem 250 persones.
Però després tot es va calmar. No-
saltres teníem el bloc ocupat amb
unes trenta persones i al cap de mit-
ja hora ens va trucar la mediadora
per dir-nos que s’havia suspès el
desnonament. Sigui com sigui, a mi
em van donar un paper amb els de-
lictes pels quals se m’acusava, però
no em van donar l’atestat. 

Què va passar la nit que va dor-
mir a la comissaria?
Em van agafar les empremtes, em
van fer fotos... El que no m’espera-
va va ser tota la gent que va anar
a la comissaria, va ser una solida-
ritat impressionant. Hi havia més de
200 persones i va haver-hi una
mica de tensió perquè alguns van
intentar entrar a la comissaria. La
gent va anar després al Ple i es van
quedar a la plaça de la Vila fins a la
una de la matinada.

Va declarar l’endemà al jutjat?
No vaig declarar, perquè  intentarem
preparar bé la declaració quan sigui
ja el judici. L’advocat està pendent
a veure quan arriba la citació.

Els càrrecs segueixen sent per
disturbis i atemptat a l’autoritat?
Sí. És incomprensible. Si només vam
tallar el carrer durant vint minuts i
vam sobrepassar el cordó policial.

Creu que amb la seva detenció es
vol enviar un missatge a la gent
que s’oposa als desnonaments?
Això amb tota seguretat. Perquè es-
tem en un moment polític molt re-
gressiu, reaccionari i repressiu. Està
quedant demostrat amb els set xa-
vals dels CDRs i amb els que han pi-
llat darrerament a les manifesta-
cions a Barcelona. El que estan in-
tentant és generar por perquè la
gent no intenti lluitar pels drets fo-
namentals i per buscar una socie-
tat millor. Nosaltres som activistes
perquè aquesta societat i aquest
sistema és tan corrupte que et fa
comprometre’t fins al final.

Seguirà amb la lluita, per tant.
És clar! La solidaritat que he rebut
m’ha fet pujar la moral. Dimecres
vinent ja tenim programats dos
desnonaments amb presència dels
Mossos d’Esquadra i ja veurem
com ho plantegem. Estem pres-
sionant els titulars de l’habitatge
perquè els suspenguin, però amb
tota seguretat aquestes famílies no
dormiran al carrer. I si l’Ajunta-
ment no els dona cap alternativa,
li donarem nosaltres.

Com s’ho faran per donar-los
una alternativa?
El que pretenem és que tots els ha-
bitatges dels bancs i fons voltors se
socialitzin. Pressionarem l’admi-
nistració, al Govern i les compan-
yies perquè aquests habitatges
passin a ser públics i socials. L’e-
mergència tan evident que hi ha en
aquest país, a Catalunya i a l’Estat,
és una vergonya. S’omplen la boca
amb l’Estat de dret, quan no es
compleix ni en matèria d’habitat-
ge, ni pel que fa a la feina o a les
pensions dignes. És vergonyós.

Què han de fer els moviments
socials per fer-hi front?
Nosaltres el 16 i 17 de novembre fa-
rem el primer Congrés d’Habitatge
de Catalunya. Hi anirem tots els
col·lectius catalans pel dret a l’ha-
bitatge i esperem que d’aquesta ini-

ciativa surti una resposta important
i contundent de forma global, per-
què des del 2009 les administra-
cions no han fet ni una sola llei que
beneficiï la classe treballadora i les
persones més vulnerables. 

S’ha aprovat la Llei 24/2015 per
a l’emergència de l’habitatge...
Però això ho va fer la societat civil or-
ganitzada, la PAH. La vam fer no-
saltres aquesta llei! Els representants
polítics no han fet res. La llei hipo-
tecària d’aquest país és una ver-
gonya, perquè no només et treuen
l’habitatge, encara que n’hagis pa-
gat més de la meitat, sinó que en-
cara has de pagar un deute del 40%
del preu. I el banc es queda amb
l’habitatge per intentar vendre’l en
el mercat. És increïble. Crec que els
col·lectius no hem tingut la capa-
citat de mobilització suficient per a
generar consciència. El problema de
l’habitatge és global i es necessita
el suport de la major part de la so-
cietat i de tots els partits polítics. 

Concretament a Santa Coloma,
quina és la situació ara mateix en
matèria d’habitatge?
Ara la majoria de desnonaments, un
60%, són de lloguer. A més, la pro-
blemàtica de l’ocupació té un vo-
lum impressionant. Aquí a Santa
Coloma la taula d’emergència té
prop de 170 famílies!

Famílies en espera?
En espera i, a més, amb l’expedient
aprovat! I algunes fa prop de dos
anys que esperen un lloguer social.

La solució és que hi hagi més ha-
bitatge públic?
Per descomptat. Després del Congrés
d’Habitatge presentarem una moció
al Ple en aquest sentit, perquè aquí
tot l’habitatge de patrimoni muni-
cipal està ocupat. Tot. S’han fet prop
de 6.000 habitatges públics de pro-
tecció que, al cap dels anys, s’han ve-
nut i ara són privats. Però aquests ha-
bitatges es van fer ja fa vint o vint-i-
cinc anys. Ara només queden uns
300 o 400 habitatges públics.

Què s’hauria de fer per aug-
mentar el parc públic?
Va haver-hi una línia de finançament
pel tema del tempteig i retracte i no
sé ni tan sols si ho han demanat. No-
saltres vam insistir l’Ajuntament
que ho demanessin. Perquè si no,
quina alternativa donaran a la tau-
la d’emergència? Una pensió per a
quatre dies? Que se’n vagin a un al-
tre municipi? Això és el que fan ara
els serveis socials. Aquí estan des-
nonant de l’habitatge i estan des-
nonant la gent de la ciutat, perquè
a Santa Coloma pràcticament no hi
ha oferta de lloguer i la que hi ha dis-
ponible ha augmentat el doble de
preu els darrers dos anys.  

“Volen generar por
perquè la gent no lluiti
per una societat millor”
Juan Pastor / Activista de la PAHV Gramenet

Nascut en un poble de Jaén el 1995, Juan Pastor va arribar a Santa Coloma fa 54
anys. Des de llavors s’ha involucrat en diverses causes socials, sobretot en la lluita pel
dret a l’habitatge.  Dilluns de la setmana passada la policia el va detenir i va passar
una nit a la comissaria per haver ajudat a aturar un desnonament al passatge Irlanda.

Augusto Magaña
SANTA COLOMA

Foto: Augusto Magaña

Santa Coloma Habitatge | La PAH creu que l’arrest de Pastor va ser irregular
La PAH va aprofitar la presentació del Congrés de l’Habitatge de Catalunya per criticar

l’actuació policial durant la detenció de l’activista de Santa Coloma Juan Pastor. 
L’entitat va definir l’arrest d’irregular i ha denunciat que no li lliuressin l’atestat. 

“No tenia cap problema
a declarar, davant de
qui sigui. No tenien
motius per retenir-me”
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MEDI AMBIENT4La platafor-
ma veïnal AireNet considera
que l’auditoria de la incineradora
Tersa presentada per l’Ajunta-
ment de Barcelona és “parcial”.
L’entitat assenyala que la plan-
ta de tractament de residus del
Besòs incompleix la normativa
de contaminació ambiental,
mentre que l’auditoria del con-
sistori barceloní assegura que la
planta “no té afectació ambien-
tal”, segons ha recollit l’ACN.

AireNet considera que Tersa
incompleix el decret llei 512/2017
de la Generalitat, que diu que no-
més es poden cremar els residus
amb una energia mínima de
2.760 quilocalories per quilo-
gram, mentre que la mitjana de
la incineradora és de 2.500. Per
altra banda, segons la plataforma,
la incineradora també incom-
pleix el Reial Decret 815 del 2013,
ja que Tersa no sap concretar
com es mesura la temperatura i
tampoc descarrega “de forma
estanca” les cendres.

L’entitat veïnal acusa la plan-
ta de tractament de residus d’en-

ganyar la ciutadania, ja que uns
filtres que van prometre el 2016
no s’instal·laran fins al 2020 o el
2021. A més, la incineradora ha
augmentat un 74,6% el consum
de carbó actiu per minimitzar les
emissions. Tot i això, segons
l’auditoria, la planta utilitza
menys carbó actiu del recoma-
nat per la Unió Europea. 

El 2017, l’últim any amb da-
des disponibles, Tersa va emetre
331.000 tones de CO2, 406 de
diòxid de nitrogen, el 13% del
trànsit de Barcelona; 24,2 quilos
de crom; 16 quilos de níquel;

16.700 quilos de compostos clo-
rats; 10.482 de partícules i 5.378
de compostos orgànics volàtils.

Aquests resultats contras-
ten amb les conclusions de l’au-
ditoria que l’Ajuntament de Bar-
celona va encarregar al Col·legi
d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya (CEIC). Segons aquest
estudi, l’impacte de la incinera-
dora a l’entorn “no és relle-
vant”. El document reitera que
la planta compleix amb les pres-
cripcions i que el nivell d’emis-
sions és “deu vegades inferior”
al nivell exigit de mitjana.

L’entitat acusa la incineradora del Besòs d’incomplir la llei. Foto: Laura Fíguls / ACN

AireNet acusa l’auditoria 
de Tersa de ser “parcial”

Les obres de la Rambleta se
suspenen: troben plom al sòl
URBANISME4Les sospites dels
veïns de Sant Adrià han resultat
ser certes. L’Ajuntament de Sant
Adrià ha anunciat aquesta set-
mana que se suspenen tempo-
ralment les obres de remodela-
ció del passeig de la Rambleta, ja
que el sòl està contaminat.

Un estudi encarregat pel con-
sistori i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) a una empre-
sa homologada ha determinat
que al passeig hi ha una capa, es-
treta, amb una concentració de
metalls pesants per sobre dels lí-
mits fixats per la legislació.

Els primers resultats de les ca-
les efectuades a l’espai de l’obra

han determinat, sobretot, la pre-
sència de plom. Davant d’això, l’A-
juntament i l’AMB han decidit am-
pliar el mostreig per fer una ins-
pecció de tota la zona de l’obra. Els
treballs de remodelació s’han sus-
pès de forma indefinida i la seva
durada dependrà del protocol a se-
guir segons el que indiqui l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya. 

L’estudi del sòl va ser una de
les demandes de la plataforma veï-
nal Marea Verde, arran de la sos-
pita a través del testimoni d’alguns
veïns que asseguraven que fa més
de 40 anys, a les obres inicials de
la Rambleta, es podria haver abo-
cat terres contaminades.

Societat | Unió d’esforços per a la inserció laboral
La Fundació Formació i Treball i la Fundació Llegat Roca i Pi han signat un acord de
col·laboració per tal d’augmentar les iniciatives socials al Barcelonès Nord. Formació
i Treball assumeix la gestió de l’empresa d’inserció laboral impulsada per Roca i Pi.
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Montgat | Tiana

PLE4Tiana es converteix en una
vila sense plàstic. El Ple munici-
pal ha aprovat aquesta setmana
una moció presentada pel PSC
per eliminar els plàstics d’un sol
dels edificis municipals i a les se-
ves activitats públiques, tal com
va recollir La Local. La moció es
va aprovar per unanimitat a la
sessió plenària de dimarts.

El text contempla, entre altres
mesures, que es faci servir vai-
xella reutilitzable sempre que es
pugui o, en tot cas, biodegrada-
ble a les dependències i serveis
municipals, així com en esdeve-
niments organitzats o en els
quals col·labori l’Ajuntament.

A més, també es fa una crida
a evitar l’aigua envasada i elimi-
nar els gots de plàstic d’un sol ús,
promovent l’ús dels gots i les ge-
rres de vidre de forma priorità-
ria. La moció apunta que aques-
ta iniciativa s’ha de promoure
també entre els comerços, am-
bulatoris, escoles i altres serveis
públics. Així mateix, el docu-
ment proposa a les entitats que
incorporin aquestes mesures.

SENSE TÈCNIC DE MEDI AMBIENT
El govern municipal tenia previst
aprovar la regularització d’un
tècnic municipal de Medi Am-
bient, però finalment va acabar
retirant el punt. Junts per Tiana
i el PSC van qüestionar el pro-
cediment seguit i van demanar
una memòria més elaborada que
justifiqués la contractació d’a-

quest tècnic especialitzat en ges-
tió de residus.

DECLARACIÓ DE COLÒNIA
Per altra banda, el Ple va aprovar
també l’adhesió de l’Ajuntament
a la Declaració d’Alcaldes i Alcal-
desses de Colònia amb motiu del
30è aniversari de la Convenció so-
bre els Drets de l’Infant d’UNICEF.

La moció es va aprovar al Ple de dimarts. Foto: Twitter (@JuntsTiana)

Tiana elimina els plàstics dels
edificis i activitats municipals

Rodalies renovarà l’ascensor
de l’estació de Montgat Nord
MOBILITAT4Rodalies de Cata-
lunya renovarà completament
l’ascensor de l’estació de Mont-
gat Nord que de moment es tro-
ba fora de servei, com va avan-
çar Tot Badalona. Ara mateix, el
tràmit per començar les obres es
troba en licitació pública. Les
empreses van poder presentar
les seves ofertes fins a finals del
mes d’octubre.

Un cop s’acabin les obres

començaran els treballs per ins-
tal·lar el nou ascensor i s’espera
que tot plegat duri sis mesos.

A l’ascensor de l’estació de
Montgat, en canvi, els tècnics re-
pararan les plaques electròniques
i altres mecanismes que necessi-
ten manteniment. El deteriora-
ment s’ha produït per avaries,
però també per accions vandàli-
ques que fan que no es puguin uti-
litzar normalment.

Arrenca la nova fira 
del comerç local de Tiana

TIANA4A partir d’aquest mes,
Tiana tindrà una fira comercial
cada dissabte. El 2 de novem-
bre passat es va donar el tret
de sortida a la primera jorna-
da d’aquesta nova fira comer-
cial als carrers Sant Cebrià,
Lola Anglada i al carrer del
Centre.

Durant la fira es va tancar
l’accés als cotxes als carrers on es
van muntar les paradetes que
oferien productes dels comerços

locals. L’oferta va ser molt va-
riada, des de menjar fins a roba,
i també va haver-hi tallers i mú-
sica en directe.

NOVES SUBVENCIONS
Per altra banda, aquesta setma-
na l’Ajuntament de Tiana ha
anunciat una nova convocatòria
de les subvencions per al fo-
ment del comerç i els serveis lo-
cals. El període de sol·licitud fi-
nalitza el 29 de novembre.

Montgat |Tallen el carrer Tiana per obres al clavegueram
L’Ajuntament de Montgat ha reordenat el trànsit i es podrà circular en doble sentit pel
passatge Tiana mentre durin les obres del clavegueram del carrer Tiana, que està pre-
vist que durin entre quatre i cinc mesos. També estarà prohibit estacionar-se al carrer.
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La quarta victòria de l’Snatt’s
Sant Adrià (67-38 diumenge pas-
sat contra el GEiEG) va ser més
dolça que cap altra per a Cris Hur-
tado; i és que després de 19 me-
sos fora de les pistes per una le-
sió al genoll, la capitana lila va po-
der tornar a fer el que més li agra-
da: jugar a bàsquet. 

“Fins a aquest dia, els partits
es feien estranys. Va ser una tar-
da molt especial, perquè és el ter-
cer cop que m’he hagut de recu-
perar després d’una lesió així, i
molts cops havia pensat que no
tornaria a jugar”, explica Hurta-
do a Línia Nord. La capitana,
però, admet que ha tornat a sen-
tir-se jugadora, però que encara
li queda molta feina per endavant
per tornar a estar al 100%.

La càrrega emocional del
matx, però, no va limitar-se al re-
torn a la competició de la juga-
dora de Blanes; abans del partit

es va guardar un minut de silen-
ci en record de José Aneas, pare
del president i de l’entrenador lila,
que va morir el dia 30 d’octubre. 

Amb el partit ja en marxa, les
adrianenques van voler imprimir
un ritme alt des del començament
i en primera instància van acon-
seguir-ho, amb un parcial de 9-2.
La reacció visitant equilibraria les
forces, tot i que l’empenta lila fa-
ria que es tanqués el primer quart

amb un 20-14 i que el resultat al
descans fos de 37-25.

El retorn de l’Snatt’s al par-
quet del Marina Besòs va coinci-
dir amb la reaparició d’Hurtado.
L’aler pivot va tenir temps, en els
gairebé vuit minuts de joc que va
disputar, d’anotar un dels dos tri-
ples que va llançar i de capturar
cinc rebots, tots ells defensius.
L’actuació de la capitana, doncs,

va contribuir a una victòria (els
parcials de 17-6 i 13-7 en el tercer
i el quart període van acabar
convertint el matx en un monò-
leg de l’equip de Sant Adrià) en la
qual van brillar de forma especial
dues companyes del joc interior
del conjunt de César Aneas: Mai-
mouna Diarra (18 punts i 11 re-
bots) i Bojana Kovacevic (12
punts i 9 rebots). 

Aquesta diferència en les cap-
tures (52 liles per 28 del conjunt
visitant) afegida a la intensitat de-
fensiva adrianenca van ser dos
dels aspectes clau per entendre la
diferència final en el marcador.

EL VIATGE MÉS LLARG DEL CURS
Aquest nou triomf de l’Snatt’s (el
quart) serveix perquè l’equip es
mantingui a una sola victòria de
l’únic conjunt que, fins ara, ha fet
un cinc de cinc, el Lima-Horta. 

La persecució del conjunt de
Sant Adrià viurà un nou episodi
aquest diumenge a les quatre de
la tarda, quan el conjunt d’Ane-
as jugarà a las Palmas de Gran
Canaria contra el Magec Tías.
Aquest desplaçament significa
el viatge més llarg del curs.

Hurtado va jugar gairebé vuit minuts i va anotar un triple. Foto: FSA

Cris Hurtado torna a les pistes
després de 19 mesos de lesió

» “Vaig arribar a pensar que no tornaria a jugar”, admet a Línia Nord
» Les de César Aneas visitaran el cuer, el Magec Tías de las Palmas

L’Industrias vol seguir
sumant contra el Peñíscola

Enfrontament con-
tra un rival directe.
L’Industrias Santa
Coloma visitarà,

demà passat a les sis de la tarda,
la pista del Peñíscola, escenari en
el qual intentarà sumar el segon
triomf consecutiu, aprofitant la
inèrcia positiva que l’equip pugui
arrossegar de la victòria de l’úl-
tim partit contra ElPozo (3-2). 

De cara a aquest partit, Óscar
Redondo podria recuperar Vidal
i Khalid (convocat amb la sub21
espanyola, igual que el capità Da-
vid Álvarez), que no van formar

part de la llista del tècnic per al
matx contra el conjunt murcià.

EMOCIÓ I TRIOMF A L’OLÍMPIC
El viatge a la província de Cas-
telló arriba una setmana després
de la primera victòria de la tem-
porada a casa, diumenge passat.

Bruno Petry i Well, abans del
descans, van equilibrar forces
abans del descans després que
Álex i Andresito avancessin els de
Diego Giustozzi per partida doble.
Petry tornaria a ser decisiu, ja que
va anotar el 3-2 colomenc 40 se-
gons abans del final del matx.

El CF Badalona rep un Nàstic
de Tarragona en hores baixes

Partit d’equips ne-
cessitats de punts. El
CF Badalona, que va
perdre el primer par-

tit amb Manolo González a la
banqueta diumenge passat a Sa-
badell (1-0) rebrà diumenge a la
tarda un altre equip en hores bai-
xes, el Nàstic de Tarragona.

El conjunt grana s’ha mostrat
més eficaç de cara a porteria
que el Bada en les primeres jor-
nades (el veterà davanter gallec
Jonathan Pereira és una de les
referències ofensives dels de
Xavi Bartolo, on hi juga també

Carlos Albarrán), tot i que els es-
capulats poden presumir d’una
major solidesa defensiva (si es
parla de gols encaixats) que el seu
pròxim contrincant.

AMB LES MANS BUIDES
Els escapulats es van quedar
sense marcar, un partit més, en
la visita a la Nova Creu Alta de
Sabadell (1-0). En un partit amb
poques ocasions, un gol d’Aitor
Pascual al minut 15  del segon
temps va servir per deixar els tres
punts al Vallès i perquè el Bada
tornés a casa sense puntuar.

Hoquei línia | Les Tucans visiten la pista de les Panteras
Després d’un cap de setmana de descans, el sènior femení de les Tucans torna a la

Liga Élite amb un desplaçament a Valladolid per jugar contra el CPLV las Panteras.
Les adrianenques han aconseguit guanyar en dos dels seus tres primers partits.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Abans del partit es va
recordar la figura de
José Aneas, pare del
tècnic i del president
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El passat, el pre-
sent i el futur del
Seagull es van tro-
bar dijous passat
al teatre Zorrilla

de Badalona, que es va convertir
en l’escenari de la celebració del
25è aniversari del Seagull. A la ce-
lebració tampoc hi van faltar re-
presentants polítics de la ciutat
(com l’exalcaldessa Dolors Sa-
bater o l’actual batlle, Álex Pas-
tor), entitats com l’Associació
Dona i Cultura Badalona o altres
clubs com la Fundació Esportiva
Montgat, amb qui les gavines
tenen un acord de filiació signat.

Durant la seva intervenció,
Pastor va lloar un club que és “re-
ferent a nivell nacional pels seus
valors com la humiltat i l’esforç”
i va assegurar que l’entitat és
com una gran família. 

El club va néixer a finals de
1993 per brindar la possibilitat a
joves atletes de la ciutat, i no se-
ria fins el 1997 quan, després

d’una molt bona temporada, al-
gunes de les integrants van deci-
dir jugar un amistós. Aquest par-
tit històric seria la llavor del que
actualment és l’entitat.

URIBE, CLAU
La setmana de celebracions, a
més, va tenir com a cirereta el
triomf del primer equip contra el
CF Pozuelo (1-0). Un gol d’Irina
Uribe va servir perquè les d’Ana

Junyent sumin tres punts que te-
nen un millor regust encara des-
prés que tres dels quatre equips
que les gavines tenen per sobre
(Alavés, Athletic Club i Eibar) no-
més empatessin.

El partit de la desena jornada
del grup nord del Reto Iberdro-
la (ara mateix, el darrer abans de
la convocatòria de vaga) es juga-
rà aquest diumenge a dos quarts
d’una del migdia a Eibar.

Un quart de segle de futbol: 
el Seagull celebra l’aniversari

Victòria del CK Badalona 
en la seva reestrena a Primera

Després de set tem-
porades sense estar
a la màxima catego-
ria de casa nostra, el

CK Badalona va debutar amb
una victòria diumenge passat a la
Zona Esportiva Centre, la pista
del CK Montcada (16-21).

Com indica el resultat final, el
conjunt de Jordi Martínez i Sal-
va Periago va haver de suar de
valent per aconseguir els dos
primers punts de la temporada.
Els badalonins van poder marxar
al descans amb un avantatge de
dos punts (7-9) que podrien am-
pliar en una segona meitat ten-
sa i igualada en la qual els visi-
tants van queixar-se d’algunes
decisions dels àrbitres. Una de les

claus del triomf dels badalonins,
però, va ser mantenir sempre un
mínim de dues cistelles sobre els
montcadencs.

Octavio Sánchez, amb cinc
punts, i Youssef Merouné, autor
de quatre més, van ser els millors
jugadors de l’equip de Martínez
i Periago, que va reestrenar-se en
la Primera Divisió amb un re-
sultat magnífic.

L’equip tindrà temps per pre-
parar el partit de la segona jorna-
da, que significarà també l’estre-
na a casa. El partit, que enfronta-
rà els badalonins contra el CK Cas-
tellbisbal (que va perdre en la
primera jornada per 18-20 contra
el CK Barcelona) es jugarà di-
umenge de la setmana que ve.

Triomfs de Badalonès i UBSA
i tercera derrota dels Maristes
BÀSQUET4Un cop més, els mi-
llors resultats de la lliga EBA
són dels equips del grup C-B.
L’UBSA i els Dimonis van gua-
nyar, respectivament, el seu cin-
què i quart partit contra el JAC
Sants (57-60) i el Olivar (77-60). 

Els de Mario Lousame van
aconseguir el tercer triomf segu-
it a la pista d’un JAC molt bata-
llador, un resultat que els serveix
per seguir a una sola victòria de
l’invicte CB Tarragona. Més con-
tundent, en canvi, va ser el re-
sultat a favor del Badalonès, que
no va donar cap opció al seu rival
de Saragossa. Aquest cap de set-
mana l’UBSA rebrà el Cornellà i
els Dimonis visitaran Salou.

Els Maristes, en canvi, van
perdre de forma clara a Esparre-
guera (82-58) i demà passat re-
bran la difícil visita del CB Quart,
el tercer del grup C-A.

CLAM DEL SANT JOSEP
Un esglaó més avall, el CB Sant
Josep va publicar un comunicat
diumenge passat en el qual de-
manava al cardenal Juan José
Omella i a l’alcalde de Badalona,
Álex Pastor, una reunió per “tro-
bar una solució a la difícil situa-
ció en la qual ens trobem”.

El conjunt parroquial va ha-
ver de renunciar a la seva plaça
d’EBA i és desè al grup 1 de la
Copa Catalunya masculina.

» El club va fer una gran festa dijous passat al teatre Zorrilla
» Setmana rodona amb la victòria del sènior contra el CF Pozuelo

Partidàs a la vista: l’Adrianenc
rep l’Handbol Esplugues

El millor partit de la
vuitena jornada de la
Primera Estatal es
jugarà demà passat a

les sis de la tarda a la Verneda i
farà que l’Adrianenc rebi una de
les grans sorpreses de la lliga,
l’Handbol Esplugues.

El conjunt de Lorenzo Rue-
da, que ha guanyat tots els par-
tits que ha disputat, tindrà un
nou test de nivell contra els
baixllobregatins, que són cin-
quens després d’haver cedit no-
més dues derrotes en aquest
primer tram de competició.

SOLVÈNCIA A SANT CUGAT
Aquest enfrontament arriba des-
prés que els de Sant Adrià acon-
seguissin un nou triomf a la pis-
ta del Sant Cugat (25-38). Aques-
ta diferència contundent, però,
no va arribar fins a la segona mei-
tat, ja que al final dels primers 30
minuts l’Adrianenc només gua-
nyava per tres gols (12-15).

Després del descans, però,
els de Rueda van exhibir la seva
versió més demolidora i, després
d’una nova exhibició ofensiva,
van trencar el matx en poc més
de 10 minuts.

Les jugadores del primer equip no es van perdre la celebració. Foto: CES
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Alegría és l’obra amb què l’escriptor
Manuel Vilas ha estat finalista del Premi
Planeta 2019. Aquesta ha arribat després
de l’èxit d’Ordesa (2018) i, de fet, n’és una
conseqüència.  Es tracta d’una novel·la
“escrita des del cor de la memòria”, que
parteix dels records del passat, de ve-
gades dolorosos, i mira cap al futur
amb l’esperança de trobar això, l’alegria. 

Llibres

Alegría
Manuel Vilas

En Tomàs, un vidu de més de 70 anys, viu
sol i sense fer res. Un dia, la seva filla Mont-
se li regala la maqueta d’un Seat 600, que
li portarà records del cotxe que van tenir
a casa durant molts anys, quan la Carme,
la seva dona, encara vivia. Aquesta obra
escrita i dirigida per Pere Riera s’ha con-
vertit ja en un dels èxits de la temporada.

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

La dona del 600
Pere Riera

Flashy Ice Cream ha estrenat el seu pri-
mer treball discogràfic: Brillar o morir. Pol
Giancana, Sneaky i DAAX són els tres sa-
badellencs que formen aquest grup
de trap en català, que presenten un re-
cull de cançons inèdites i d’altres ja
publicades. Un dels atractius del disc és
la col·laboració amb altres artistes del
mateix estil, com Lildami o 31 Fam.

Música

Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Go-
enaga, directors de l’exitosa Handia, han
tornat a treballar conjuntament amb La
trinchera inifinita. Protagonitzat per An-
tonio de la Torre i Belén Cuesta, que sor-
prèn allunyant-se de la seva faceta còmica,
aquest film tracta sobre la Guerra Civil des
del punt de vista dels talps que es van ha-
ver d’amagar durant la dictadura.

Pelis i sèries

La trinchera infinita
Garaño, Arregi i Goenaga

Brillar o morir
Flashy Ice Cream

Exposició sobre Papanek
L’exposició ‘Victor Papanek: la política del disseny’ s’ha

instal·lat al Museu del Disseny de Barcelona, on serà fins
al 2 de gener. Es tracta de la primera retrospectiva que
s’ha fet d’aquest dissenyador, autor i activista austríac,
nascut l’any 1923 i mort el 1998. La mostra s’estructura
en diversos temes i parteix de l’obra de Papanek i altres
artistes contemporanis, com ara Catherine Sarah Young
o Jim Chuchu. Aquesta proposta neix de la col·laboració

entre el museu barceloní, el Vitra Design Museum 
d’Alemanya i la Fundació Victor J. Papanek.

Isabel Allende és una d’aquelles persones que no ne-
cessiten presentació. L’escriptora xilena va publicar la

seva primera novel·la, La casa de los espíritus, l’any
1982 i, des d’aleshores, el seu èxit no ha deixat de

créixer. Títols com Eva Luna (1987) o Retrato en sepia
(2000) formen part d’una rica i guardonada biblio-

grafia, que ha convertit Allende en l’autora viva més
llegida en llengua espanyola. El darrer reconeixe-
ment que ha rebut ha estat el Premi Internacional

Barcino de Novel·la Històrica, que li ha atorgat aquest
mes de novembre l’Ajuntament de Barcelona en el
marc de la 7a edició del festival Barcelona Novel·la
Històrica. L’autora de Largo pétalo de mar (2019) va

recollir el guardó el dia 4 al Saló de Cent, on va parlar
sobre les protestes civils que s’estan produint tant al
seu país com a Catalunya o a Hong Kong. En aquest
sentit, va dir que aquests moviments “generaran can-

vis socials positius molt importants”.

I S A B E L  A L L E N D EQUI ÉS?
Ser una escriptora d’èxit mundial

És l’autora viva més llegida en llengua espanyola

Famosos

Recollir un guardó a Barcelona
Ha guanyat el Premi Barcino de Novel·la Històrica

Aplaudeixen el seu discurs en rebre el premi
Va parlar de les protestes civils d’arreu del món

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Mario & Sonic
Aquest mes arriba ‘Mario & Sonic En Los Juegos Olímpicos: Tokio 2020’,
l’esperat videojoc per a Nintendo Switch que oferirà més de 60 proves.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DEMÀ 8 DE NOVEMBRE
18:00 Núria González arriba a la ciutat per pre-

sentar el llibre Vientres de alquiler. Activitat
organitzada per l’Associació Dona i Cultura Ba-
dalona. / Centre Cívic la Salut.

AVUI 7 DE NOVEMBRE
Tot el dia Avui serà el darrer dia en el qual es

podrà visitar la mostra Mira'm, dona a conèixer
testimonis de vida de set joves extutelats, nois
i noies que han viscut sota el sistema de pro-
tecció d'infància. / Biblioteca Central.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
Tot el dia La 23a edició del Correllengua es de-

dica enguany a Pere Calders, un dels escrip-
tors més llegits de la literatura catalana. A San-
ta Coloma es faran dos actes, una obra de te-
atre i propostes al CNL l’Heura.

DEMÀ 8 DE NOVEMBRE
18:00 Demà a la tarda el Polidor serà l’escena-

ri d’una sèrie de partides d’un dels jocs de car-
tes més populars dels darrers anys: l’UNO, en
les seves diferents modalitats. / Centre de pro-
ducció cultural i juvenil Polidor.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
18:00 Partit de bàsquet masculí corresponent

a la vuitena jornada del grup C-B de la lliga
EBA B entre l’OIC Penta Unió Bàsquet Sant
Adrià i el Club Bàsquet Cornellà. / Pavelló Mu-
nicipal Ricart.

8 I 9 DE NOVEMBRE
Matí-Tarda Demà i dissabte se celebrarà una

nova edició de l’Aplec de Sant Martí. Demà
a la nit es triarà la pubilla de la Sardana, men-
tre que el gruix dels actes es concentraran du-
rant el matí de dissabte.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
18:30Partit de futbol de la desena jornada del

grup 4 de Tercera Catalana entre la Fundació
Esportiva Montgat i la UD Mataronesa. /
Camp de futbol de Montgat.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Durant tota la setmana i fins al di-

vendres de la que ve romandrà obert el pe-
ríode d’inscripcions per participar en la Fira
de segona mà del pròxim diumenge 24.

Una revolución brutal,de Louise Penny,
serà el títol seleccionat per a la sessió
de la setmana que ve del Club de lec-
tura. / Biblioteca Tirant lo Blanc.

‘Una revolución brutal’,
proposta del Club de lectura
Dimecres 13 de novembre a les 19:00

Com cada divendres, demà a la tarda
hi haurà una nova sessió perquè pe-
tits i grans puguin compartir una es-
tona de jocs. / Centre de Recursos per
a Joves Rellotge XXI.

Una nova tarda de joc a la 
Ludoteca del Rellotge XXI
Demà 8 de novembre a les 17:00

Partit de futbol corresponent a la
dotzena jornada del grup 5 de Sego-
na Divisió B entre el Club Futbol Ba-
dalona i el Gimnàstic de Tarragona. /
Municipal de Badalona.

El CF Badalona rep un clàssic 
del futbol català, el Nàstic

Diumenge 10 de novembre a les 17:00

Com passa molts diumenges al matí,
la Jugatecambiental serà un espai de
lleure per als més menuts del poble.
/ Parc del Tramvia.

El parc del Tramvia acollirà
la Jugatecambiental setmanal
Diumenge 10 de novembre a les 11:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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