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El PSC repeteix victòria al Barcelonès Nord, però perd més de 10.000 vots respecte del 28A
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El PSC ha tornat a guanyar clara-
ment unes eleccions generals al
Barcelonès Nord. Diumenge, els
socialistes van obtenir el 28% dels
vots al territori i es mantenen
com a primera força, però han per-
dut més de 10.000 vots aquest
10N. En només sis mesos, el PSC
ha passat dels 63.715 vots que va
aconseguir el 28A als 53.102 de
diumenge. Tot i això, el socialisme
es manté com la primera opció de
la suma dels veïns i veïnes de Ba-
dalona, Santa Coloma, Sant Adrià
de Besòs, Montgat i Tiana, gaire-
bé deu punts per sobre de la se-
gona força, En Comú Podem.

Els comuns han perdut més de
4.500 vots respecte del 28A, però

han aconseguit quedar de nou
com el segon partit més votat al
Barcelonès Nord, amb més de
34.500 vots, el 18% del total. ERC
també s’ha mantingut a la matei-
xa posició que a les darreres elec-
cions generals, tercera, amb el
mateix percentatge que va obtenir

fa sis mesos: el 16%, tot i haver per-
dut gairebé 3.000 vots.

LA DRETA ES RECONFIGURA
Mentre que els partits d’esquerres
han mantingut tots les mateixes

posicions que van aconseguir a les
darreres eleccions generals al
Barcelonès Nord, la dreta ha ex-
perimentat una reconfiguració
important aquest 10N.

El PP ha pujat tres punts i ha
guanyat més de 4.000 vots res-
pecte del 28A. Els populars han
passat a ser la quarta força al te-
rritori, amb gairebé 17.000 vots,
cosa que representa un 9% del
total.

Però el partit que més vots
ha guanyat en comparació amb
fa set mesos ha sigut Vox, que
ha pràcticament doblat el nom-
bre de persones que han apos-
tat pel seu programa. Els d’ul-
tra dreta s’han endut més de
15.000 vots, el 8% del total,
quatre punts percentuals més
dels que van obtenir a les elec-
cions del 28A.

La recuperació del PP i l’as-

cens de Vox, però, es poden ex-
plicar fàcilment per la davallada
considerable de Ciutadans (Cs).
El partit taronja ha perdut més
de 15.000 vots respecte del 28A
i ha passat de ser quarta força al
Barcelonès Nord a obtenir no-
més el 7% dels vots, la meitat

dels punts percentuals que va as-
solir a les darreres generals.

L’INDEPENDENTISME CREIX
Un altre partit que ha recuperat
terreny al territori ha estat Junts
per Catalunya (JxCat), el qual ha

tingut una tímida millora i ha
aconseguit uns 1.300 vots més
que al 28A. Els postconvergents,
però, només han obtingut el 6%
dels vots al Barcelonès Nord.

Per altra banda, la CUP, que
es presentava per primer cop a
unes eleccions generals, s’ha en-
dut poc més de 7.000 vots al te-
rritori, un 4% del total. Això ha
fet que la suma dels partits in-
dependentistes (ERC, JxCAT i
CUP) hagi aconseguit el 25%
dels vots al Barcelonès Nord, un
percentatge lleugerament supe-
rior al de fa set mesos.

BAIXA LA PARTICIPACIÓ
La jornada electoral del 10N va
estar marcada per una menor
participació que la del 28A. A
tots cinc municipis del Barcelo-
nès Nord va baixar entre 5 i 6
punts percentuals.

Victòria a la baixa
» El PSC torna a ser la primera força al Barcelonès Nord, però perd més de 10.000 vots el 10N

» Comuns i ERC es mantenen, mentre que el PP es recupera i Vox creix gràcies a la davallada de Cs

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD

El podi del 10N no va variar respecte del 28A. Infografia: Eduardo Corria

Ciutadans ha perdut
més de 15.000 vots,
gairebé els mateixos
que s’ha endut Vox

28%
dels vots són els que 
ha aconseguit el PSC 
al Barcelonès Nord
aquest 10N
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Els socialistes han aconseguit
mantenir-se com a primera for-
ça a Badalona aquest 10N. El
PSC ha guanyat clarament
aquestes eleccions generals al
municipi, amb més de 27.000
vots, el 26% del total. Tot i això,
el partit ha perdut més de 6.000
vots a la ciutat respecte dels co-
micis del 28A.

En Comú Podem (ECP) i
ERC també han perdut vots
(més de 2.000 cada un), però
s’han mantingut a les mateixes
posicions que a les darreres
eleccions generals. Els comuns
han sigut segona força a Bada-
lona, amb el 18% dels vots,
mentre que els republicans
s’han situat com a tercera força,
només un punt percentual per
sota d’ECP.

En canvi, el PP ha arrabassat
la quarta posició a Ciutadans
(Cs) amb el 9% dels vots. Els po-
pulars han guanyat més de 2.500
vots respecte del 28A. Però qui
ha sortit més beneficiat per la da-
vallada de Cs ha sigut Vox, que
ha pràcticament doblat els seus
resultats de les darreres elec-
cions, aconseguint més de 9.000
vots i el 8% del total.

El partit taronja ha perdut
més de 8.700 vots en només set
mesos, quedant-se només amb
el 6% dels vots (set punts menys
que el 28A) i passant de ser
quarta força a quedar per sota de
Junts per Catalunya (JxCat),
que ha millorat els seus resultats
aquest 10N.

JxCat ha guanyat més de
1.000 vots i s’ha endut el 7% del

total. Per la seva banda, la CUP
ha aconseguit més de 4.000
vots en la seva primera partici-
pació en unes generals (el 4%).

SANT ROC, FEU SOCIALISTA
Tot i la lleugera reculada del
PSC en el total de vots, els so-
cialistes han guanyat a 20 dels 34
barris de Badalona. On el PSC ha
tingut més percentatge de vots
ha sigut a Sant Roc-La Mora,
amb el 37,22% del total. 

Sant Roc, però, ha sigut tam-
bé el barri on hi ha hagut la me-
nor participació de tota la ciutat:
només el 49,16%, menys de la
meitat de la població. Precisa-

ment Vox ha aconseguit el seu
millor resultat a Sant Roc-La
Mora i s’ha endut el 12,59% dels
vots, més que ERC (9%) i fins i
tot més que el PP (10%).

EL BARRI DELS COMUNS
Un fenomen interesant és que els
comuns, tot i ser segona força al
conjunt de la ciutat, només han
guanyat en un barri: Bonavista,
on han rebut el 22,21% dels
vots, menys d’un punt per sobre
dels que ha retingut el PSC
(20,89%). Els comuns, però,
han tingut el seu millor resultat
a Nova Lloreda (22,39%).

EL CENTRE, INDEPENDENTISTA
ERC, en canvi, ha guanyat a 13
barris. Un d’ells, el Centre, on
tant el PSC com ECP han tingut
els seus pitjors resultats, 9,65%
i 11,41% respectivament. La
suma dels vots als partits inde-
pendentistes en aquest barri ha
superat el 66%: ERC s’ha endut
el 30% dels vots, JxCat el 25% i
la CUP l’11%. El Centre ha sigut,
a més, el barri amb més partici-
pació de tota la ciutat (80%).

Un altre barri amb molta
participació ha sigut Casagemes
(79%), on ERC ha tingut el seu
millor resultat: un 30,81%. En
aquest barri fins i tot la CUP ha
tret més vots que els socialistes:
11,30% per 10,99% del PSC. 

Pocs canvis a Badalona
» Els socialistes es mantenen com a primera força a Badalona, davant la recuperació del PP el 10N

» L’independentisme manté els barris centrals de la ciutat, però el PSC guanya a la majoria

Augusto Magaña
BADALONA

Infografia: Eduardo Corria

BARCELONÈS NORD4La con-
figuració del vot a la resta de
municipis del Barcelonès
Nord s’ha mantingut pràcti-
cament igual que a les darre-
res eleccions generals del 28A.

El PSC continua domi-
nant àmpliament el panora-
ma polític de Santa Coloma de
Gramenet. Els socialistes
s’han endut el 35% dels vots
de la ciutat aquest 10N, més
de quinze punts per sobre de
la segona força, que ha tornat
a ser En Comú Podem (ECP)
amb el 19% dels vots.

La dinàmica ha sigut pràc-
ticament la mateixa que a Ba-
dalona: ERC segueix com a
tercera força amb l’11% dels
vots, mentre que PP (9%) i
Vox (8%) s’han vist beneficiats
per l’ensorrament de Ciuta-
dans (Cs), que ha perdut més
de la meitat dels vots.

A Sant Adrià de Besòs s’ha
repetit aquesta fotografia elec-
toral. El PSC ha guanyat amb
el 28%, ECP ha quedat segon
amb el 18% i ERC tercera amb
el 15%. L’única diferència res-
pecte a la resta de municipis

del Barcelonès Nord és que a
Sant Adrià Vox ha sigut quar-
ta força amb l’11% dels vots. En
concret, a la Mina (on la par-

ticipació no ha passat del 40%)
un de cada quatre votants ha
optat per aquest partit. 

MONTGAT I TIANA, AMB ERC
ERC ha tornat a guanyar a
Montgat, amb el 25% dels
vots. Mentrestant, ECP (19%)
ha arrabassat la segona posi-
ció al PSC (18%) i JxCat (10%)
ha superat Cs (7%). La CUP ha
entrat amb força a Montgat,
amb gairebé 400 vots, el 4%
del total. A Tiana, en canvi, s’ha
mantingut la majoria inde-
pendentista, amb el 31% dels
vots per a ERC, el 18% per a
JxCat i el 8% per a la CUP.

El PSC es manté fort al Besòs i
ERC guanya a Montgat i Tiana

11%
dels vots són els que
ha aconseguit Vox 
a Sant Adrià, on ha
sigut quarta força

El PSC ha guanyat a 
vint dels 34 barris de
Badalona i ha superat
el 37% a Sant Roc
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El Twitter en paper
Aquí es
piula

Intel·lectuals espany-
ols, gent de la cultura,

del Foro Babel a Babelia,
de Letras Libres a Libres e iguales, de
Mongolia als Goya: aquests escons
verds són vostres, són el vostre silenci,
els vostres articles, els vostres sarcas-
mes sobre Catalunya. Us hi vau asseu-
re fa temps.

@FrancescSeres

Quan la Policia Nacio-
nal eixia de cada co-

munitat cap a Catalunya
per atonyinar gent que solament vo-
lia votar, vosaltres callàveu quan can-
taven “A por ellos”. Ja us vàrem avisar
que “a por ellos” també era “a por vos-
otros”, però “os pillaba lejos” i ara els te-
niu a prop.

@AlvaroMunyoz

España merece un Go-
bierno de coalición

progresista. Las cosas
importantes no salen a la primera. El
camino no ha sido fácil y tampoco lo
será ahora, pero la vida es demasiado
valiosa como para no intentarlo. Da-
remos lo mejor de nosotras para me-
jorar la vida de las personas.

És surrealista. Fan ara
el que tothom espera-

va que pasés fa quatre
mesos, malgrat que sumen 10 diputats
menys que aleshores i han provocat
que l'extrema dreta sigui la tercera for-
ça política. Pedro Sánchez és dels di-
rigents polítics més inconsistents i
mediocres que he vist mai.

@gerardgomezf@Irene_Montero_

Els semàfors

Aj. de Badalona 
Els treballadors dels equipaments espor-
tius de la ciutat han convocat una vaga
per a aquest dissabte i el vinent, perquè

asseguren que l’Ajuntament no compleix
els acords amb CCOO i no fa cas de les
exigències de la Inspecció de Treball.

pàgina 10

Objectiu Venus
La campanya dels veïns i veïnes del

bloc Venus, a La Mina, ja ha recaptat
més de 2.000 euros en només una set-
mana. L’objectiu és arribar als 12.800

euros per pagar els advocats que porten
la demanda contra l’administració.

pàgina 14

Hosp. Germans Trias
L’Hospital Germans Trias és un dels 19
centres de Catalunya que podran dis-

pensar la pastilla preventiva del VIH. La
PrEP, com es coneix aquest tractament,

és l’únic fàrmac que s’ha demostrat
efectiu per prevenir el virus de la Sida.

pàgina 10

La lupa

La nit del 10 de novembre hi havia mol-
ta preocupació entre tots els que es con-
sideren persones progressistes i que
lluiten per aconseguir un país més
just, més democràtic i amb menys de-
sigualtats.

El disbarat de tornar a convocar elec-
cions ens havia portat a una situació mai
vista a Espanya des de la recuperació de
la democràcia.

Ara no toca analitzar qui va ser el res-
ponsable d’aquell despropòsit, però en
vista dels resultats electorals del 10 de no-
vembre és evident que la bèstia es va des-
pertar i la possibilitat de passar de tenir
un govern de progrés a tenir un govern
retrògrad a molts ens va acoquinar.

Espanya era un dels pocs
països europeus on l’extrema
dreta més aviat era testimo-
nial, per no dir residual, com
s’havia vist davant les reac-
cions de l’exhumació del dic-
tador. El feixisme mai més. 

Tanmateix, després que
els neofeixistes aconseguissin tenir pre-
sència a Andalusia i altres comunitats i
condicionar governs de dretes en molts
llocs, les seves fanfarroneries van tenir res-
sò en els mitjans de comunicació i es van
fer més visibles cada dia.

Sense cap dubte, els mitjans de co-
municació han contribuït a excitar el
monstre del feixisme. Però, sobretot, el
comportament d’uns dirigents polítics
que no van ser capaços d’observar i ana-
litzar l’amenaça que suposava per a la de-
mocràcia el fet de temptar el diable. 

La incapacitat d’arribar a un acord per
formar un govern necessari i imprescin-

dible per sortir del forat negre al qual ens
han portat els poders econòmics, amb la
complicitat dels governs de dretes i que
ha suposat retallades en llibertats i drets
socials, va ser no només d’escàndol sinó
temerari. Voler provocar el diable és
d’un atreviment i una fanfarronada im-
perdonable.  

Els resultats de la nit del 10 de no-
vembre, efectivament, no presagiaven res
de nou. Tot el contrari. La fera es mos-
trava ben viva gràcies a la irresponsabi-
litat, sobretot, d’aquell que pensava que
això era impossible i que tot ho tindria a
favor seu.

Doncs no va ser així. L’extrema dre-
ta neofeixista aconseguia situar-se en ter-

cer lloc en nombre de diputats al Congrés
després d’una campanya estranya i in-
tensa. De fet, va començar pocs dies des-
prés del mes d’abril si bé, oficialment, no-
més va durar una setmana.

La duresa de les arengues durant la
campanya dels que aspiraven a guanyar
les eleccions ja anunciaven que no seria
facial apropar posicions. Els discursos dels
líders dels principals partits progressis-
tes eren com punyals molt afilats llançats
contra el que se suposava que era el més
proper a les seves idees.

Mentrestant, la bèstia omplia les pla-
ces amb proclames incendiàries contra

tota iniciativa o proposta que suposés con-
solidar l’estat del benestar. 

Les idees reaccionàries del candidat
neofeixista anaven obrint-se pas davant
la incertesa i la confusió d’uns discursos
ambigus i, de vegades, contradictoris
dels dirigents progressistes.

Afortunadament, van aprendre que
amb foc no es pot jugar.

Poques hores després de fer-se oficial
els resultats, els dirigents d’Unidas Po-
demos, Pablo Iglesias, i del PSOE, Pedro
Sánchez, anunciaven que havien arribat
a un preacord per desbloquejar la situa-
ció i formar un govern el més progressista
possible.

Les seves prioritats se centraran a
garantir els drets que pro-
tegeixin les classes treba-
lladores i blindar la demo-
cràcia davant l’amenaça
de l’ascens de l’extrema
dreta. És evident que ens
trobem davant d’una si-
tuació molt difícil. Per això

cal un govern de coalició que abordi
amb valentia els reptes que tenim a
Espanya. 

Cal obrir un necessari i sincer diàleg,
sense imposicions ni condicionaments,
amb totes les forces progressistes per su-
mar una majoria que acabi amb les de-
sigualtats, també amb els problemes
territorials, i altres injustícies que avui hi
ha a Espanya.

L’Espanya del bipartidisme s’ha aca-
bat, com també les majories absolutes al
Congrés de Diputats. Som un país plural
i divers i això ha de ser considerat una ri-
quesa, no un problema.

Som un país plural i divers,
i això ha de ser considerat una

riquesa, no un problema

per Pedro Jesús Fernández  

S’ha imposat el seny
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Cris Hurtado torna a les pistes 
després de 19 mesos de lesió1

2
Reculada del PSC i pujada 
de Vox a Badalona

Tiana elimina els plàstics 
dels edificis i activitats municipals

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

El bloc Venus, de la Mina, porta 
les administracions als tribunals

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

Les claus

La Justícia espanyola va dictar el
14 d’octubre la seva sentència de
493 planes –prèviament filtrada
a la premsa, malgrat estar prohi-
bit i que fos cruel amb els acu-
sats–, just abans que s'arribés al
termini màxim de 2 anys que per-
metia mantenir els líders inde-
pendentistes en presó preventiva.
A més, fruit de la sentència, es
van reactivar les euroordres per-
què tant Bèlgica com altres països
d'Europa retornessin els polítics
catalans que s'hi van exiliar per-
què estaven segurs que no tin-
drien un judici just a Espanya. 

És ben obvi que hi ha hagut
un abans i hi haurà un després
d'aquesta sentència: ja res no
serà igual, i és d'esperar que tot
plegat acceleri el procés cap a la
nostra definitiva llibertat com a
poble, que tant ens mereixem i
per a la qual tants milers de per-
sones han maldat. No serà fàcil,
però ens en sortirem, perquè tot
acaba caient pel seu propi pes:
una llei física òbvia. 

Pel que fa a la repetició d'e-
leccions a Espanya, ha provocat
que la Justícia disposés nova-
ment del poder per dir què es pot
fer o no es pot fer en període elec-
toral. La Justícia ho ha aprofitat
per fer treure les pancartes i els
llaços grocs penjats arreu per re-
cordar els presos polítics i els ex-
iliats. Tampoc a les televisions no
s’ha pogut parlar de “presos polí-
tics”, ”exiliats”, “Consell per la Re-
pública”, ni “Assemblea de Càr-
recs Electes”. 

I així estem a Catalunya des-
prés de la sentència: Indignats i
mobilitzats, permanentment però
pacíficament, encara que els go-
vernants facin creure el contrari.

Sense raó
per Agustí Casals

Les males mares
per Francesc Reina

Parlar de bogeries resulta, de
vegades, més interessant que
un bonic discurs. Per això és
imprescindible fabricar lletres i
resistir.

Allà on la Mònica i tantes al-
tres hi viuen, l'amor és tan im-
portant com impossible. Pujar
els esglaons resulta una antolo-
gia essencial que compta, un a
un, cada error estimbat en pa-
raules que intenten endolcir
guerres que mai s'obliden i que
pertorben l'harmonia. L'escla-
vitud és una cosa estranya, els
seus barrots descobreixen som-
nis secs que escanyen l'espe-
rança de temps vençuts per
l'angoixa, l'estrès i la depressió.
Les males mares formen una co-
ral de cançó trista, un rèquiem
de foc on les brases es revifen
amb el record de les seves cria-
tures que, orfes, reben l'amor
d'altres famílies o en llocs pos-
tissos, records que els trepitgen
els peus des que s'aixequen.

Darrerament es dedica força
temps a dones que reclamen,
amb raó, una maternitat digna:
compaginar temps social; estu-
dis, tasques domèstiques, rela-

cions... Són "noves mares" que no
haurien d’apropiar-se de termes
d'altres i menys en connivència
amb la fam mediàtica que devo-
ra com i quan vol.

En societats de l'espectacle on
l'important és cuinar l'arquetip de
la culpa i acarnissar-se amb les
pecadores, són moltes les veus
que malden per obrir escletxes i
agitar anhels inventant altres
veritats. Elles, les dolentes, es me-
reixen respecte en aquest espai
d'equilibris precaris.

Les polítiques socials es van
crear per compensar desigualtats
i no per reproduir diferències, ali-
mentar inseguretats i fer la vida
més sostenible als rics. El fet so-
cial neix d'un dret vulnerat per
oferir ajudes de qualitat i acom-
panyar qui no pot. Perquè no el
paguin les de sempre, caldrà
desemmascarar aquesta ideolo-
gia que justifica les diferències so-
cials apel·lant a capacitats indi-
viduals, camuflant amb pols el
seu estatus, allà on les fràgils ocu-
pen l'últim lloc.

Sota un silenci que és el soroll
més fort, el pas del temps esgo-
ta la paciència.

Les millors
perles

La comarca del Baix Llobregat és una comarca d’estrelles. És el
que demostra la imatge que va compartir el locutor de ràdio
Tony Aguilar, en què apareix ell amb Rosalía, Estopa, Aitana

Ocaña i Alfred Garcia, tots ells de municipis d’aquesta comarca. Agui-
lar va acompanyar la fotografia amb el títol “Baix Llobregat Power”.

Els usuaris de Forocoches ho han tornat a fer. Després
d’haver enviat un grup de mariachis a cantar a la seu del
PP el 28A, aquest cop han fet el mateix amb Ciutadans. La

formació taronja ha patit una patacada històrica en les elec-
cions del 10N, motiu pel qual ha estat víctima d’aquesta burla.

Prop d’1,2 milions de persones van rebre un SMS de Pablo Casa-
do en què demanava el vot per al seu partit el 10N. Va passar el
darrer dia de la campanya electoral, i va provocar tant crítiques

com mofes a les xarxes socials. Una de les persones a qui va arribar el
missatge va ser l’activista Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans.

Una serp mossega un raper estatunidenc mentre rodava un
videoclip. És el que li ha passat al cantant Lil Pump com a
conseqüència de voler fer servir aquest animal en la gra-

vació del vídeo que ha d’acompanyar la seva nova cançó. Mal-
grat deixar-li la mà plena de sang, la ferida no ha anat més enllà. 

Chandler i Monica, dos dels personatges principals de la míti-
ca sèrie Friends, han tornat a estar junts. Els actors que els in-
terpretaven, Matthew Perry i Courteney Cox, han compartit

recentment una fotografia plegats a les xarxes socials, cosa que ha
fet embogir els milions de fans de la sèrie i de la parella fictícia.

A les xarxes

@arrosabanda: No hi ha res com que el
PSOE estiga dèbil perquè s’asseguen a
taula. El votant progressista a l’Estat espa-
nyol no hauria d’oblidar aquesta lliçó.

@eduardvoltas: ERC guanya a Catalunya i
supera Cs a Espanya. Malgrat una caiguda de
dos punts, suma, de llarg, més vots i escons
que les altres dues opcions indepes juntes.

#10NCatalunya

@pmarsupia: Rivera empezó el 2019 pen-
sando que podría ser presidente del go-
bierno o, en el peor de los casos, líder de
la oposición. Va rápido esto de la política.

#DimissióRivera #GovernDeCoalició
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Badalona

HABITATGE4Set persones que
van ser desallotjades per l’ende-
rroc de l’edifici del passatge de la
Torre, al barri de la Salut, dormen
al carrer des de dilluns, segons va
avançar Badalona Comunica-
cióaquest dimarts. Aquestes per-
sones no vivien al bloc que s’es-
tà enderrocant, sinó a un bloc de
pisos del costat, i formen part
d’un grup de dotze persones mi-
grants que no estaven empadro-
nades al municipi en el moment
del desallotjament.

L’alcalde Álex Pastor ha ex-
plicat a Twitter que aquestes per-
sones “vivien de manera il·legal i
excepcionalment se’ls hi va oferir
un alberg durant una setmana per-
què regularitzessin la seva situa-
ció”. La regidora de Serveis Socials,
Aïda Llauradó, ha deixat clar que
es garantirà l’allotjament de totes
les persones afectades per l’ende-
rroc al llarg d’aquest mes i ha su-
bratllat que la situació d’irregula-
ritat d’aquestes set persones difi-

culta que se’ls pugui reallotjar. Tot
i això, Llauradó ha subratllat que
mediarà perquè recuperin les se-
ves pertinences.

Des de Stop Mare Mortum,
entitat que assessora aquestes
persones migrants, demanen a l’A-
juntament que facilitin l’empa-
dronament d’aquests afectats per
l’enderroc de l’edifici de la Salut.

L’EDIFICI, EN MANS D’EMPRESES
Quatre empreses immobiliàries
són les propietàries de part de l’e-
difici de la Salut que s’està demo-

lint, segons va avançar Badalona
Comunicació. Cinc finques per-
tanyen a Budmac Investments, Di-
varian Propiedad, Building Cen-
ter i Gramina Homes; les quatre
dedicades a l’adquisició, explota-
ció o venda de béns immobles.

El regidor d’Urbanisme, Ru-
bén Guijarro, ha assegurat, en
declaracions a Badalona Matí,
que es demanaran responsabilitat
a aquestes “empreses mercan-
tils”, que no havien presentat la
Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE),
com va apuntar la Generalitat.

L’edifici s’ha declarat en estat de ruïna. Foto: ACN / Estefania Escolà
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Set afectats per l’enderroc de 
la Salut estan dormint al carrer
» Són migrants que vivien a prop del bloc que s’està enderrocant
» L’alcalde Álex Pastor assegura que “vivien de manera il·legal”

El govern fracassa en el seu
intent de congelar l’IBI

POLÍTICA4El govern no ha pogut
tirar endavant la seva proposta per
a congelar l’IBI. Aquesta i una al-
tra ordenança fiscal s’havia de
votar ahir, en un ple extraordina-
ri que es va haver de suspendre
perquè no s’havia ratificat per
majoria la seva urgència, pel vot
contrari dels 11 regidors del PP.

Els partits de l’oposició es van
mostrar molestos perquè la sessió
plenària es va convocar el dia
abans a la tarda. Els regidors de
Guanyem Badalona no van as-
sistir al ple en protesta per la
“mala gestió del govern”.

En un missatge a Twitter, l’al-
calde Álex Pastor ha criticat que
l’IBI pujarà fins a un 10% l’any
vinent per culpa que no s’apro-
vés la nova ordenança al ple
d’ahir. Des de Guanyem, però,
asseguren que la Llei d’Hisendes
Locals dona temps fins a l’1 de
març per canviar-ho.

A més, Guanyem, ERC i Junts
per Catalunya (JxCat) recorden
que el govern es va comprometre
a posar un recàrrec del 50% de l’I-
BI als pisos buits i una bonificació
del 95% al lloguer sostenible, me-
sures que no s’han portat al ple.

Dos pisos municipals per a
víctimes de violència masclista
HABITATGE4L’Ajuntament de
Badalona ha destinat dos pisos de
propietat municipal a dones que
han sigut víctimes de violència
masclista. El consistori ha acon-
seguit aquests habitatges a través
del dret de tanteig i retracte. 

Divendres passat l’Ajunta-
ment va comprar tres immobles
que pertanyien a dues entitats fi-
nanceres i a la Sareb; però un
d’ells es troba en procés de refor-
ma. Els altres dos seran gestionats
pel Servei d’Informació i Atenció
a les Dones de Badalona (SIAD)
i estaran reservats exclusivament

a dones víctimes de violència de
gènere que necessitin un nou pis
de manera temporal.

En total, els tres habitatges han
tingut un cost de 157.000 euros.
L’alcalde Álex Pastor ha assegurat
que aquesta mesura és de vital im-
portància per fer front des de les
institucions al problema de la
violència masclista i s’ha com-
promès a què els pisos estiguin en
complet funcionament tan aviat
com sigui possible. La regidora de
Drets Socials, Aïda Llauradó, ha
assenyalat que s’han d’ampliar
el nombre d’aquest tipus de pisos.

Arxiven de nou la causa dels
regidors per treballar el 12-O 
POLÍTICA4L’Audiència de Bar-
celona va arxivar ahir el recurs
de la Fiscalia contra l’absolució
dels sis regidors de Guanyem Ba-
dalona en Comú i ERC que van
treballar el 12-O del 2016, segons
va avançar l’ACN.

Els magistrats van desesti-
mar el recurs perquè els regidors
Oriol Lladó, Agnès Rotger, José
Téllez, Laia Sabater, Fatima Ta-
leb i Francesc Duran “no van
desobeir res”.

La sentència ratifica que els sis
regidors van complir el mandat
judicial perquè ells eren càrrecs
electes i no treballadors públics.
A més, s’apel·la a la llibertat ide-
ològica recollida a la Constitució
per fer una “performance”.

“Els principis del nostre estat
democràtic i de dret no obliguen
a l’adhesió als valors socials i cul-
turals de la festa nacional”, deta-
lla la sentència. Tant Guanyem
com ERC han celebrat la decisió.

Procés | Drogueria Boter diu que no ha venut res als CDR
En un comunicat, Drogueria Boter ha negat que hagi venut àcid nítric i nitrat de
potassi a alguns dels membres del CDR que ara es troben a la presó, segons van

informar diversos mitjans de comunicació arran de la filtració d’un sumari.
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EQUIPAMENTS4El personal de
les instal·lacions esportives de
Badalona ha convocat dues jor-
nades de vaga, aquest dissabte i el
vinent. L’objectiu d’aquesta pro-
testa és exigir a l’Ajuntament de
Badalona que compleixi l’acord
que va signar el 2015 amb el sin-
dicat CCOO, en el qual es reco-
neixen les hores treballades en cap
de setmana com a hores dobles. 

Des de CCOO assenyalen
que aquest acord es va complir
en el cas del personal de centres
cívics i biblioteques, però no en
el cas dels treballadors dels equi-
paments esportius. Aquest fet ja
el van denunciar l’any 2017 al
Tribunal Laboral de Catalunya i
l’Ajuntament es va tornar a com-
prometre a contractar el perso-
nal necessari per a garantir el
compliment del Conveni Col·lec-
tiu en un termini màxim de sis
mesos. Un compromís que no va
complir, segons el sindicat.

Els treballadors reclamen tam-
bé la millora de les instal·lacions
esportives i de la prevenció de ris-
cos per a la seguretat i la salut dels
treballadors, després que la Ins-
pecció de Treball fes diversos re-
queriments al consistori, sobretot
per la manca d’Equips de Protec-
ció Individuals. “Un any més tard,
l’Ajuntament encara no ha exe-

cutat els requeriments de la Ins-
pecció de Treball i les instal·lacions
segueixen funcionant en molt
males condicions”, afirma CCOO.

El sindicat destaca que el go-
vern municipal no ha contestat les
reiterades demandes dels treba-
lladors i considera que és “inac-
ceptable” la lentitud de l’admi-
nistració per a donar compliment
a un acord signat i a uns requeri-
ments de l’autoritat laboral.

QUEIXES DE LES ENTITATS
Diverses entitats esportives, com
el Badalona Bàsquet Base (BBB)
o el CE Seagull, han mostrat el seu
disgust respecte de la vaga dels
equipaments esportius. Des del
BBB han assenyalat, en declara-
cions a Badalona Matí, que

s’haurien de suspendre prop de
cinquanta partits si hi ha vaga
aquest dissabte. I des del CE Se-
agull estan considerant jugar els
partits d’infantil programats per a
dissabte a Montgat.

Des de CCOO asseguren que
la convocatòria de la vaga enca-
ra no és ferma i que s’haurà de ra-
tificar avui en assemblea. El sin-
dicat, però, subratlla que als equi-
paments esportius treballen 33
persones, quan haurien de tre-
ballar-hi 45. La regidora d’Hi-
senda, Teresa González, ha as-
senyalat que “a causa de la Llei
Montoro, l’Ajuntament ha perdut
400 treballadors en 4 anys” i
que treballaran per ampliar el
personal d’ofici amb el nou pres-
supost per al 2020.

Protesta dels oficials d’ofici a l’octubre. Foto: Twitter (@LaCCOOTorra)

Dos dies sense equipaments
esportius per vaga del personal

Can Ruti, pioner en la pastilla
preventiva del VIH

SALUT4L’Hospital Germans
Trias i Pujol, que es troba al com-
plex de Can Ruti, és un dels 19
hospitals catalans que comença-
ran a dispensar la pastilla de pre-
venció del VIH. La profilaxi pre-
exposició o PrEP, com es coneix
aquest tractament, és un fàrmac
que s’ha mostrat molt eficaç en la
prevenció del virus de la Sida en
persones amb un risc elevat d’in-
fecció, segons recull l’ACN.

La incorporació d’aquest me-
dicament a la cartera de serveis
públics de l’Estat es va fer fa dues
setmanes, però el Departament de
Salut va confirmar divendres pas-
sat que estarà disponible a totes
les unitats funcionals de la sida
que hi ha als hospitals catalans.

Salut preveu que se’n bene-
ficiaran unes 2.500 persones a
tota Catalunya i assenyala que

suposarà una inversió aproxi-
mada de 840.000 euros anuals.

600 CASOS L’ANY A CATALUNYA
En concret, la PrEP es recoma-
na a homes que tenen sexe amb
homes, dones transsexuals i per-
sones que exerceixen la prosti-
tució sense utilitzar preservatiu.
Es considera que aquest col·lec-
tiu de persones té una incidèn-
cia de VIH superior a 2 casos per
100 persones l’any. 

L’únic fàrmac autoritzat per
ara com a PrEP és un sol compri-
mit d’una sola presa diària per via
oral, que es tolera bé i no presen-
ta efectes secundaris rellevants.
Aquesta pastilla ha estat una rei-
vindicació dels col·lectius en risc
elevat d’infecció, ja que es calcu-
la que cada any es diagnostiquen
uns 600 casos a Catalunya.

Presentació del tractament al Departament de Salut. Foto: Departament de Salut
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Santa Coloma

PATRIMONI4La Plataforma Sal-
vem La Ciutat Vella de Santa
Coloma s’ha manifestat aquest di-
lluns per exigir que s’aturi l’en-
derroc de l’edifici de Cal Coronel.
Una dotzena de membres de
l’entitat s’han concentrat als Jar-
dins de Can Sisteré (al costat de
l’edifici) i han demanat a l’Ajun-
tament poder tenir accés als in-
formes tècnics per valorar si es
pot salvar part de la construcció.

Aquesta setmana, però, ha
començat ja l’enderroc de Cal Co-
ronel. Salvem La Ciutat Vella ha
reclamat als responsables muni-
cipals una reunió i denuncia que
no els han deixat ni tan sols visi-
tar l’espai. La plataforma diu que
l’edifici forma part del patrimoni
històric del nucli antic de la ciutat,
ja que es va construir al segle
XIX i no a la dècada dels quaran-
ta, com afirma l’Ajuntament.

Des de Salvem La Ciutat Ve-
lla critiquen que l’Ajuntament va
aprovar el 2018 una partida de

150.000 euros per invertir a Cal
Coronel, la qual no es va execu-
tar i ara s’està utilitzant per en-
derrocar l’edifici.

A més, la plataforma assen-
yala que la Junta de Govern Lo-
cal va fer la proposta de resolu-
ció per a declarar l’emergència i
l’enderroc de l’edifici de Cal Co-

ronel el 31 d’octubre, però els in-
formes tècnics es van fer poste-
riorment, el 4 i 7 de novembre.

Salvem La Ciutat Vella també
qüestiona que si l’edifici pot en-
sorrar-se, sense possibilitat de
controlar el sentit del despreni-
ment, s’hauria de desallotjar el veï-
nat proper i tancar l’accés al parc.

La plataforma s’ha concentrat dilluns a Can Sisteré. Foto: Twitter (@sosciutatvella)

Salvem La Ciutat Vella demana
parar l’enderroc de Cal Coronel
» L’entitat vol accedir als informes tècnics per valorar si es pot salvar
» Creu que l’edifici del segle XIX és patrimoni històric de la ciutat

La PAHV ocupa el BBVA 
per aturar 2 desnonaments

HABITATGE4La PAHV Grame-
net va aturar ahir dos desnona-
ments, després d’haver ocupat
dimarts una oficina del BBVA
durant un parell d’hores. 

El portaveu de l’entitat, Juan
Pastor, ha explicat a Línia Nord
que en aquests dos desnonaments
estava prevista la presència dels
Mossos d’Esquadra, però que fi-
nalment no va anar-hi cap agent.
Les treballadores socials van in-
formar la PAHV que el secretari
judicial les havia avisat que els des-
nonaments estaven suspesos.

Pastor ha assenyalat que els ha
sorprès aquesta decisió, ja que di-
marts des del BBVA els van res-
pondre (després d’ocupar una de
les seves oficines a Santa Coloma)
que “no volien saber-ne res” del
cas d’aquests dos habitatges, per-
què estaven sent ocupats.

Tot i que s’han aturat, de mo-
ment, els desnonaments, des de la
PAHV alerten que aquests dos ca-
sos segueixen amb l’expedient
obert. Pastor alerta, a més, que no-
més dimecres hi va haver set des-
nonaments amb força pública.

CULTURA4Les dones que par-
ticipen en el Casal dels Infants de
Santa Coloma seran protagonis-
tes a l’exposició Feminismes!,
que el Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CCCB)
exposa fins al 5 de gener. Aques-
tes veïnes colomenques han ela-
borat diversos autoretrats bordats
per elles mateixes, en els quals vo-
len visibilitzar-se i expressar les
seves històries de vida. 

La mostra d’obres tèxtils es
diu Pretty, tired faces i ha estat

el fuit d’un nou espai creat dins
del servei Casal Familiar del Ca-
sal dels Infants. Aquest nou es-
pai ha sigut una proposta de les
mateixes dones, les quals l’han
anomenat El hilo del Casal, i
consisteix en una reunió set-
manal en la qual comparteixen
estones de conversa, suport
mutu i autorealització personal
a través de la costura.

“Aquests retrats donen mol-
ta informació de nosaltres, per-
què aquí ens ajuntem dones de

molts països diferents, compar-
tim la nostra cultura i ens dedi-
quem temps a nosaltres matei-
xes”, ressalta una de les partici-
pants de l’entitat, Mina Akkaoui.

Més enllà dels autoretrats,
les participants també expo-
saran creacions amb els rostres
d’altres dones de Santa Coloma
que han volgut formar part del
procés creatiu. La mostra s’o-
brirà al públic el 25 de novem-
bre i podrà visitar-se al CCCB
fins al 2 de desembre.

La PAHV celebra la suspensió dels desnonaments. Foto: Twitter (@JesusSanTe)

Teixint feminisme

Fe d’errades | Entrevista amb Juan Pastor (PAHV)
A l’entrevista amb l’activista de la PAHV Gramenet Juan Pastor, publica-
da a la darrera edició, es va apuntar, per un error de digitació, que havia

nascut en un poble de Jaén el 1995. La data correcta és el 1955.
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HABITATGE4La campanya de
micromecenatge per als veïns de
l’edifici Venus ha recaptat més de
2.000 euros en només una set-
mana. El projecte Objectiu Ve-
nus compta, de moment, amb 67
cofinançadors i té encara un
mes per a arribar al seu objectiu
mínim de 12.800 euros. 

Un grup de veïns i veïnes d’a-
quest bloc de La Mina va pre-
sentar aquesta iniciativa fa una
setmana, amb l’objectiu de re-
captar fons per seguir amb la de-
manda judicial contra les admi-
nistracions, a les quals acusen
d’haver-les provocat danys i per-
judicis per l’endarreriment en
l’enderroc de l’edifici i el rea-
llotjament dels afectats.

El micromecenatge s’està fent
a través de la plataforma Goteo i
té l’objectiu òptim d’aconseguir
17.800 euros, per poder fer tam-
bé un peritatge de l’estat de l’edi-
fici, el qual fa gairebé 20 anys que
espera el seu enderrocament.

PROJECCIÓ I CINEFÒRUM
Mentrestant, els impulsors del
projecte segueixen fent activitats
per donar a conèixer la situació
que viuen els veïns i les veïnes d’a-
quest edifici. Demà es projectarà
a l’Espai Cultural Font de La Mina
el documental 15 anys a Venus.
L’activitat és gratuïta i comptarà

amb la participació dels afectats i
les afectades, així com amb la
productora de la pel·lícula, la fo-
tògrafa Mariona Giner.

El documental el van fer Giner
i el fotògraf Sergi Pujolar l’any
2015, els quals es van passar un
any i mig treballant a La Mina per
conèixer la seva realitat.

La campanya es va presentar la setmana passada. Foto: Augusto Magaña

Més de 2.000 euros en nou dies 
per als veïns del bloc Venus
» La campanya té un mes per a aconseguir els 12.800 euros

» Demà es projecta el documental ‘15 anys a Venus’

Inauguren una mostra sobre 
el moviment hippy a Eivissa

CULTURA4L’Agrupació Foto-
gràfica de Sant Adrià de Besòs
inaugura avui una exposició de
fotos sobre el moviment hippy a
Eivissa durant la dècada dels se-
tanta, a càrrec del fotògraf Josep
Soler Soler.

La mostra recull imatges que
va fer l’autor quan va passar una
setmana santa als anys setanta a
Eivissa. “A banda de la bellesa de
l’illa vaig descobrir la comunitat
Hippy que em va interessar molt.
Tant és així que vaig decidir tor-

nar-hi. Ho vaig fer en diverses
ocasions”, explica Soler.

L’autor assenyala que ha in-
tentat reflectir l’estil de vida i cos-
tums d’aquesta comunitat a tra-
vés d’aquestes fotografies, que es
podran veure gratuïtament des
d’avui i fins al 5 de desembre.

Totes les fotos exposades es
van fer en blanc i negre i amb
una càmera analògica.

L’exposició es podrà visitar
de dilluns a dijous de les 19 ho-
res fins a les 21 h.  

MEDI AMBIENT4Els veïns de
Sant Adrià de Besòs no saben què
passarà amb les obres de reforma
de la Rambleta. Aquest dimarts
l’Ajuntament es va reunir amb
una part de les persones que
viuen als voltants d’aquest carrer
per informar-los sobre la situació
actual de l’aturada de les obres. 

Des de la plataforma veïnal Ai-
renet, que era present a la reunió,
asseguren que el consistori els va
dir que les obres estaran aturades
entre tres o quatre mesos.

El consistori i l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (que és qui
gestiona les obres) han d’esperar
que l’Agència de Residus de Ca-
talunya estableixi el procedi-
ment i el protocol per revertir la
contaminació que s’ha trobat a
la Rambleta.

DEBAT SOBRE TERSA
Per altra banda, des d’Airenet han
demanat també un debat públic
amb responsables de la incine-
radora Tersa i de l’Ajuntament de

Barcelona. L’objectiu, asseguren,
seria aclarir les conclusions de
l’auditoria que va encarregar el
consistori barceloní i “posar or-
dre per saber quins són els pas-
sos a seguir a partir d’ara”.

La plataforma suggereix cre-
ar un observatori ciutadà que faci
seguiment de la feina de Tersa.
Des d’Airenet assenyalen que
creuen que és necessari un ob-
servatori perquè es tirin endavant
les millores proposades a les con-
clusions de l’auditoria.

Les fotos es van fer en blanc i negre. Foto: Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià

Suspens a la Rambleta

Protestes | Tallen la C-31 a l’alçada de Sant Adrià
Les mobilitzacions del Tsunami Democràtic van arribar dimarts a Sant
Adrià de Besòs. Al vespre, un centenar de persones van tallar la C-31 a
l’alçada del municipi. Es va haver de desviar el trànsit cap a les Rondes.
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Montgat | Tiana

Montgat Guanya proposa una
consulta ciutadana sobre l’IBI 

MONTGAT4Montgat Guanya
proposa que s’obri un procés par-
ticipatiu amb una consulta ciuta-
dana sobre si s’ha de seguir apu-
jant l’IBI durant aquest mandat.
En un comunicat, el grup muni-
cipal ha criticat “la poca transpa-
rència” del govern municipal en la
pujada del 10% de l’IBI, que es va
aprovar al Ple fa una setmana.

Des de Montgat Guanya as-
senyalen que als programes elec-

torals dels partits de govern
(ERC i Montgat En Comú-Po-
dem) no es feia “cap referència
a les reformes de l’IBI” i que, tot
i això, van voler apujar l’impost
un 37% al segon Ple del mandat.

El grup municipal ha mani-
festat que al Ple de fa una setma-
na es van abstenir, ja que, tot i que
no rebutgen la necessitat de plan-
tejar un augment de l’IBI, no
comparteixen com s’ha fet.

Recullen fons a Tiana per les
persones detingudes el 23-S

TIANA4Dissabte se celebrarà  a
l’Antic Garden de Tiana un acte en
contra de la repressió per recap-
tar fons per a les despeses judicials
dels membres dels CDR empre-
sonats des del 23 de setembre.
L’esdeveniment serà presentat
per l’exalcaldessa de Badalona,
Dolors Sabater, i comptarà amb la
participació de l’exdiputat de la
CUP, David Fernández.

A l’acte hi haurà també con-
certs d’artistes com Cesk Frexas i

Roc Casagan, Senyor Oca i Ada-
la, així com el monòleg d’Oye
Sherman. Els encarregats de tan-
car la nit seran els Infumables.

L’entrada tindrà un cost de
cinc euros i hi haurà diferents
caixes de resistència repartides
per l’espai perquè es puguin fer
donatius. Tots els diners que es
recaptin es destinaran íntegra-
ment a les despeses judicials de
les persones detingudes el 23 de
setembre passat.

TIANA4L’Ajuntament de Tiana
ha rendit homenatge aquest dis-
sabte a la directora de la Socie-
tat Coral Joventut Tianenca, Eli
Canas, que deixarà d’estar al
capdavant del Cor després de 31
anys de feina. La Coral li ha
atorgat el títol de sòcia honorí-
fica i li ha dedicat la sala gran de
la seu de l’entitat.

Canas va estar acompanyada
durant l’acte per les seves com-
panyes i companys de la Coral i
per membres de tots els grups
municipals del poble. “Estem
aquí per agrair-te la gran tasca
que has fet al llarg de tots aquests
anys i la passió amb la qual l’has
fet. Les entitats mai no podran ti-
rar endavant sense persones
com tu que els regalen la seva
vida”, va destacar l’alcaldessa
Marta Martorell.

Durant l’homenatge es va des-
tacar també que Canas és una de
les dones més rellevants de la Fe-
deració de Cors de Clavé, la qual
li ha entregat una medalla d’or pel
salt de qualitat que ha fet el Cor de
Tiana sota la seva direcció.

UNA LLARGA TRAJECTÒRIA
La Societat Coral Joventut Tia-
nenca va acceptar l’entrada de
dones el 1977. Onze anys des-
prés, el Cor de Tiana va fitxar Eli
Canas per dirigir la coral mixta,
quan aquesta només tenia 19
anys. Des que ella ha estat al cap-
davant, l’entitat ha fet un salt de
qualitat important i ha recupe-

rat peces clàssiques, així com in-
corporat nous ritmes al seu re-
pertori.

Després de 31 anys al cap-
davant del Cor, Canas ha decidit
fer un pas al costat. El seu ho-
menatge va estar ple d’emo-
cions i també va comptar amb
una actuació imprevista de la
seva coral mixta.

Canas deixa l’entitat després de 31 anys. Foto: Twitter (@_martamartorell)

Tiana ret homenatge a la fins
ara directora del Cor, Eli Canas

Comerç | La Generalitat premia el Forn Germans Solà
El forn de pa i pastisseria Germans Solà de Tiana va rebre la setmana passada el
premi Nacional de Comerç que atorga la Generalitat als establiments de més de

150 anys. Aquest comerç tianenc celebrarà els 163 anys el pròxim 28 de novembre.
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L’Industrias - Barça és un partit
que habitualment es disputa a
Santa Coloma... que el curs pas-
sat i aquest hauria d’haver-se ju-
gat a Badalona... però que aques-
ta temporada tindrà Sabadell
com a escenari. La coincidència
de dia amb el partit de la Penya
de demà passat (el derbi està fi-
xat per a les sis de la tarda i el Jo-
ventut - Tenerife arrencarà a dos
quarts de nou) va forçar el club a
haver de trobar un recinte alter-
natiu: el Pavelló Nord de la capi-
tal del Vallès Occidental.

Esportivament, el precedent
més recent fa somriure l’equip
d’Óscar Redondo; és d’aquesta
mateixa temporada, del passat 11
de setembre, quan els colomencs
van derrotar l’etern rival en la Su-
percopa de Catalunya (4-3)...

disputada en l’escenari on es ju-
garà demà passat. Al marge d’ai-
xò, l’Industrias necessitarà recu-
perar el nivell de joc i la intensi-
tat del seu darrer partit com a lo-
cal, quan van derrotar ElPozo.

El club ha posat a disposició
dels socis dos autocars per ajudar
qui ho necessiti a arribar fins a Sa-
badell. Les places d’aquests dos

vehicles es poden sol·licitar en-
viant un correu electrònic a l’a-
dreça socios@fsgarcia.cat.

L’Industrias afronta el derbi
en la catorzena posició de la clas-
sificació (la primera que hi ha fora
de la zona de descens) amb vuit
punts, tres menys que l’equip
que marca la zona de Copa i de
play-off, l’O’Parrulo gallec.

L’últim precedent, la Supercopa, va acabar amb victòria blanca. Foto: ISC 

L’Industrias - Barça de demà
passat es jugarà a Sabadell

» La coincidència amb el partit de la Penya obliga a canviar la seu
» Els colomencs voldran recuperar la versió exhibida contra ElPozo

El CF Badalona vol seguir
escalant posicions a Ejea

Després d’haver aban-
donat l’última posició
de la classificació de
Segona B, el CF Bada-

lona vol seguir fent passes en-
davant o, millor dit, cap amunt.
Els escapulats, que ara són di-
vuitens, visitaran el camp del dot-
zè classificat, l’Ejea de los Caba-
lleros aragonès, en el partit de la
tretzena jornada de lliga que es
disputarà demà passat a dos
quarts de set de la tarda.

Els de Manolo González vol-
dran millorar les seves presta-
cions lluny de casa, on només

han sumat quatre punts en sis
desplaçaments.

LA PRIMERA AL MUNICIPAL
El que ja ha arribat, en canvi, és
la primera victòria de la tempo-
rada a casa. Els escapulats van
sumar els primers tres punts
diumenge passat contra el Nàs-
tic (2-1) en un matx que es va po-
sar de cara al minut 5 amb un gol
afortunat de Kilian Durán. El ve-
terà Jonatan Pereira va forçar
l’empat, però un gol de Cris
Montes al minut 80 va fer que els
punts es quedessin a Badalona.

Partidàs a la vista: les Tucans
reben les BCN Tsunamis

La cinquena jorna-
da de la Liga Élite
femenina arriba
amb un plat fort

per a l’hoquei línia adrianenc: les
Tucans, terceres, rebran la visi-
ta de les seves principals perse-
guidores, les BCN Tsunamis. 

El partit es jugarà diumenge
a un quart de 12 del migdia i serà
una de les grans cites del cap de
setmana, en el qual també hi
haurà un partit entre els dos
primers, el Tres Cantos i les
Panteras. Les Tucans ja conei-
xeran el resultat d’aquest en-

frontament (previst per a demà
passat), de manera que sabrà si
retalla distàncies amb els equips
que té per sobre a la taula.

EMPAT I BONUS
Les adrianenques, doncs, vol-
dran fer-se fortes a la Pau després
d’haver perdut en l’últim partit (1-
3 contra el Tres Cantos) i d’haver
empatat i resolt amb el bonus dels
penals l’última jornada a la pis-
ta de les Panteras. El partit havia
acabat igualat a cinc gols i les Tu-
cans van transformar dos dels
cinc llançaments de la tanda.

Tenis platja | La platja del pont del Petroli acull un torneig
Demà passat, entre les 10 del matí i les quatre de la tarda, la platja del pont del Petroli

serà l’escenari d’un torneig de beach tennis. Durant tota la jornada es disputaran partits
masculins i femenins, tant d’equips amateurs com d’altres de categoria professional. 

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

Triomf clar dels Dracs per 
accedir a les semis de Copa

El debut en com-
petició oficial va
servir per deixar

clar que els Dracs tornen a ser un
gran candidat a tot. L’equip d’Ós-
car Calatayud va superar clara-
ment els Alcobendas Cavaliers en
el partit de quarts de final de la
Copa d’Espanya (23-0) diumen-
ge passat a Badalona.

Sota la direcció del quarter-
back Jagoba López, els Dracs
van marxar al descans guanyant

13-0 (la connexió amb Guillem
García va funcionar a la perfec-
ció). Després del descans, els ba-
dalonins van resistir l’empenta
del conjunt madrileny, que va
mostrar una molt bona imatge, i
va sentenciar amb una carrera de
Charlemagne Take Hamza i un
field goal de Jordi Brugnani.

El conjunt de Calatayud,
doncs, jugarà la semifinal el cap
de setmana de la setmana que ve
contra els l’Hospitalet Pioners.
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Han hagut de dis-
putar-se sis jorna-
des, però l’Snatt’s
Sant Adrià de César
Aneas ja pot presu-

mir de ser al capdamunt de la
classificació del grup B de la Lli-
ga Femenina 2, tot i que aquest li-
deratge és compartit amb el Bar-
ça i el Lima-Horta. Els tres con-
junts sumen cinc victòries i una
derrota en les primeres jornades. 

Les liles han assolit la prime-
ra posició gràcies al triomf acon-
seguit diumenge passat a Lanza-
rote contra el Magec Tías (42-60),
que fa que les d’Aneas tinguin el
millor basket averagede les tres
primeres classificades. El primer
parcial va ser un resum perfecte
de les virtuds de l’equip, amb una
pressió intensa i la superioritat en
el joc interior. Els 10 minuts an-
teriors al descans, però, el poc en-
cert lila va donar esperances al
conjunt local (23-27).

Però la segona meitat només

tindria un color, el lila del conjunt
d’Aneas, que de mica en mica va
anar obrint forat des de la pintu-
ra, en una tarda sense encert en
el tir exterior. Maimouna Diarra,
amb 13 punts i 7 rebots, va ser la
jugadora més destacada.

UN DISSABTE D’ESTRENES
Un dia abans d’aquest partit,
dissabte passat, el Marina Besòs

va acollir la presentació dels 19
equips del club que ja competei-
xen en aquest curs 2019-20.

La desfilada de jugadores i cos
tècnic, però, va estar acompa-
nyada de dues presentacions
més: la de la renovada pàgina web
del club i la de la nova botiga on-
line, on l’afició ja pot comprar sa-
marretes, dessuadores i tota
mena de productes de l’entitat.

L’Snatt’s guanya a Lanzarote 
i ja lidera la Lliga Femenina 2

L’Adrianenc es juga ser líder
en solitari a Sant Quirze

El millor partit de la
novena jornada de
la Primera Estatal
masculina, sens dub-

te, serà el que portarà l’Handbol
Adrianenc a la pista de l’Handbol
Sant Quirze. El conjunt de Lo-
renzo Rueda visitarà aquesta lo-
calitat del Vallès Occidental amb
la possibilitat de convertir-se en
el líder en solitari del grup D, ja
que el seu rival de diumenge (a
dos quarts d’una del migdia) és
l’únic equip que resisteix la seva
arrencada imparable.

A Sant Quirze, l’Adrianenc
es trobarà l’equip més sòlid del
grup, l’únic que millora el seu ren-
diment defensiu. El conjunt va-
llesà només encaixa 22,38 gols

per partit (pels 23,38 de l’equip
lila), però l’ofensiva lila serà la
més potent contra la qui s’hauran
enfrontat els santquirzencs en
aquest primer tram de lliga.

PARTIT DE POCS GOLS
L’Adrianenc, doncs, va aconse-
guir el vuit de vuit dissabte pas-
sat a la Verneda contra l’Handbol
Esplugues (22-20) en un partit on
la solidesa defensiva dels dos
conjunts va brillar més que no pas
l’efectivitat de cara a porteria.

De fet, durant un tram de la
recta final del matx la victòria va
perillar (els baixllobregatins van
forçar un empat a 18), però l’A-
drianenc va ser millor en les pos-
sessions decisives del matx.

L’UBSA i els Dimonis afronten
el derbi en un moment dolç

BÀSQUET4La dinàmica de la
setmana passada continua per als
equips de la lliga EBA. L’UBSA i
els Dimonis van sumar noves
victòries en el grup C-B, mentre
que els Maristes van encadenar
una nova derrota en el C-A.

Els de Sant Adrià no van fa-
llar en un partit trampa contra el
CB Cornellà (69-62) amb re-
muntada inclosa. Els de Lousame
van aixecar un -12 (27-39) que te-
nien al descans gràcies a una se-
gona meitat esplèndida. Quatre
jugadors van superar els 10 punts
i, a més, Óscar Amo va acabar
amb dobles figures (11 punts, 12
rebots). El Badalonès, per la seva
banda, va encadenar el segon

triomf a la pròrroga a la pista del
Salou (90-92). Els Dimonis van
arribar a guanyar de nou, però els
locals van forçar el temps extra.

Els dos conjunts, doncs, arri-
ben en plena forma al derbi que
es jugarà demà passat a les vuit
del vespre a la Plana.

Al grup C-A, en canvi, els
Maristes van perdre a casa con-
tra el Quart (53-61) i baixen fins
a la sisena posició, convertits en
l’únic equip del grup que presenta
un balanç de quatre triomfs i
quatre derrotes. El conjunt ver-
mell, doncs, voldrà posar punt fi-
nal a aquesta petita mala ratxa en
el desplaçament de diumenge a
la pista del CB Almozara.

» Diarra brilla a les Canàries en un dia amb poc encert en el triple
» El club estrena el seu nou web i també una botiga a la xarxa

El Seagull rep el penúltim, 
el Club Deportivo Parquesol

La temporada del
Reto Iberdrola afron-
ta, aquest cap de set-
mana, la seva desena

jornada, i el Seagull voldrà sumar
la segona victòria consecutiva
al Municipal de Badalona contra
el penúltim classificat, el CD
Parquesol de Valladolid. L’en-
frontament es posarà en marxa
diumenge a les 11 del matí.

Les gavines voldran sumar la
segona victòria consecutiva a
casa contra les castellanes, que
van guanyar en la seva estrena a
la lliga (1-3 al camp de l’Sporting)

i que, des d’aleshores, només
han sumat tres empats més (Ei-
bar, Pozuelo i Madrid B).

AMB LES MANS BUIDES
El conjunt d’Ana Junyent voldrà
tornar a sumar després de tornar
del camp de l’Eibar amb les
mans buides (1-0) en un partit en
el qual la intensa pluja que havia
caigut i que seguia regant el
Complejo Deportivo de Unbe va
complicar, i molt, el joc. 

Les gavines no van poder der-
rotar l’equip armero, que va gua-
nyar amb un gol d’Adule.

Les liles comparteixen el primer lloc amb el Barça i el Lima-Horta. Foto: FSA
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Foto: Twitter (@AEBDimonis)
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La nostàlgia és l’ingredient principal del
llibre que Rosa Maria Sardà publica
aquest novembre: Un incident sense
importància. Amb una carta a la seva
mare, que va morir molt jove, l’autora
dona el tret de sortida a un conjunt de
relats que recuperen records i perso-
natges de la seva infància, com la Ma-
ria i el Pep, els seus peculiars avis.

Llibres

Un incident sense importància
Rosa Maria Sardà

Una de les obres més aclamades del
dramaturg britànic Jez Butterworth,
Jerusalem, arriba a Barcelona sota la di-
recció de Julio Manrique. El protago-
nista, interpretat per Pere Arquillué, és
el complex antiheroi Johnny 'el Gall’
Byron, l’home més odiat i estimat alhora
de la localitat rural anglesa on viu. 

Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Jerusalem
Jez Butterworth

Sergio Dalma celebra els seus 30 anys de
carrera musical amb un disc que s’ha es-
trenat aquest novembre. En el nou àl-
bum, el cantant sabadellenc ofereix una
recopilació dels seus grans èxits, com Bai-
lar pegadoso Galilea, però també inclou
tres cançons inèdites. Entre aquestes,
destaca Donna, el tema de Dalma amb
Andrés Ceballos, líder del grup Dvicio.

Música

Netflix estrena la tercera temporada de The
Crown, la sèrie que repassa el regnat d’I-
sabel II durant el segle XX. La novetat d’a-
questa entrega és el canvi de repartiment
per ajustar-se a l’edat dels personatges.
Així, entre les noves incorporacions hi ha
les actrius Olivia Colman, que encarnarà
la reina d’Anglaterra, i Helena Bonham Car-
ter, que serà la princesa Margarida.

Pelis i sèries

The Crown
Peter Morgan

30... y tanto
Sergio Dalma

BCN Witch Market 2019
El festival màgic de Barcelona tornarà amb força el cap
de setmana del 23 i el 24 de novembre. Durant aquests
dos dies, els fans de Harry Potter podran gaudir de ta-
llers, classes de màgia, conferències i concursos en un

entorn que els farà sentir com si fossin alumnes de
Hogwarts: l’edifici històric de la Universitat de Barcelo-
na, ubicat a la Gran Via. La d’enguany és la quarta edició
d’aquesta proposta d’oci que demostra que el món fic-
tici creat per J. K. Rowling continua viu, malgrat que la

saga de llibres i pel·lícules hagi arribat a la seva fi.

Nascut a Vitòria el 1960, Karra Elejalde és un dels ac-
tors bascs més coneguts a l’estat espanyol. El seu de-
but al món del cinema va ser l’any 1987 amb la pel·lí-
cula A los cuatro vientos i, des d’aleshores, s’ha mantin-
gut sempre en actiu. Entre la seva filmografia, desta-
quen También la lluvia (2010) i Ocho apellidos vascos

(2014), els llargmetratges amb què ha aconseguit dos
premis Goya a millor actor de repartiment. Ara, des-
prés de l’estrena de Mientras dure la guerra (2019), el

seu nom comença a sonar entre els candidats a endur-
se el Goya a millor actor, tot i que caldrà esperar al 2 de
desembre per conèixer els nominats als guardons. De
totes maneres, el mateix Elejalde creu que el premi
serà per a Antonio Banderas. Ho ha dit en una entre-

vista que li ha fet recentment La Vanguardia, aprofitant
la seva participació en el 15è sopar benèfic de la fun-

dació Esport Solidari Internacional a Barcelona.  

K A R R A  E L E J A L D EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor de renom

Ha protagonitzat pel·lícules exitoses i té dos premis Goya

Famosos

Assistir a un acte benèfic a Barcelona
Va participar en el sopar d’Esport Solidari Internacional

Continuen aclamant el seu últim paper
El públic el felicita pel seu Unamuno a ‘Mientras dure la guerra’

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Pokémon 
L’estrena, aquest novembre, de ‘Pokémon Espasa’ i ‘Pokémon Escut’
marca l’arribada de la vuitena generació d’aquests éssers animats.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
17:00 El pròxim dia 21 es farà la inauguració d’u-

na mostra de fotografies fetes per Enric Gi-
ralt que il·lustren els anys de la Transició a la
ciutat. / Museu de Badalona.

DILLUNS 18 DE NOVEMBRE
18:00 Com cada dilluns des de fa unes setma-

nes, el pròxim dia 18 es farà una nova sessió
del Cuinem Santa Coloma, pensat per a joves
que tinguin entre 12 i 16 anys. / Biblioteca del
Fondo.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Continua en marxa la mostra 25 anys

de Favgram, que mostra l'estat de la ciutat de
Santa Coloma en les dècades de 1970 i
1980, època de reivindicacions i d'inici del mo-
viment veïnal. / Biblioteca Can Peixauet.

DEMÀ 15 DE NOVEMBRE
Tarda És un dels jocs més mítics que es poden

trobar a bars d’arreu del país... i ara també al
Polidor. Durant tota la tarda de demà es ju-
garan partides de futbolí. / Centre de producció
cultural i juvenil Polidor.

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
12:00 Partit de futbol masculí corresponent a

l’onzena jornada del grup 11 de la Tercera Ca-
talana entre el Club de Futbol Sant Adrià i la
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria. /
Camp del CEM Besòs - Trajana.

DEMÀ 15 DE NOVEMBRE
19:00 Arthur & George, una de les novel·les més

celebrades de l’escriptor de Leicester Julian
Barnes, serà el títol protagonista de la sessió
d’aquesta setmana del Book Club. / Biblioteca
Tirant lo Blanc.

DIMECRES 20 DE NOVEMBRE
19:00 Chagrin d'école, una obra de Daniel Pen-

nac, serà l’obra seleccionada per a la pròxi-
ma sessió del Club du livre. / Biblioteca Tirant
lo Blanc.

DEMÀ 15 DE NOVEMBRE
18:00 La química dels colors serà el nom de l’ac-

tivitat emmarcada en el Bibliolab, pensada
per als més menuuts de la casa. / Biblioteca
Can Baratau.

Un responsable del CESICAT s’enca-
rregarà d’aquesta xerrada sobre els ris-
cos d’Internet i les xarxes socials per
als més joves. / Sala Pau Casals.

Una xerrada informarà sobre
els riscos en les xarxes socials
Dimarts 19 de novembre a les 18:30

El Banc de Sang fa una crida a les do-
nacions dels veïns de la ciutat i de la
rodalia, ja que actualment les reser-
ves estan per sota dels nivells acon-
sellables. / Mercat del Fondo.

El Banc de Sang instal·larà una
unitat mòbil al Mercat del Fondo

Demà 15 de novembre

La darrera versió de la vida i la trajec-
tòria professional de Freddie Mer-
cury, el carismàtic frontmande Queen,
es projectarà demà a la tarda. / Edifi-
ci del Círcol.

La història de Freddie
Mercury arriba al Círcol

Demà 15 de novembre a les 19:00

Duet Sports Jordi Marí ha prepat, per
demà a la tarda, una activitat espor-
tiva gratuïta oberta a tothom. / Parc
de Can Puigcarbó.

Duet Sports Jordí Marí prepara
una activitat esportiva gratuïta

Avui 14 de novembre a les 19:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma
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