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Badalona nomenarà
fill adoptiu l’exalcalde
del PSUC Màrius Díaz
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Joan Tardà, sobre el procés
independentista: “Per fer el cim 
hem de fer el camí més ample”
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del CP Sant Josep
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Política i esport:
Kanter no viatja a
Turquia amb la Penya

“Noésuncasaïllat”
4Almenys 800 famílies de Badalona viuen en 
pisos “inadequats o insegurs”, segons Càritas

4Quatre entitats denuncien “l’infrahabitatge” 
que hi ha a la ciutat més enllà del cas de la Salut pàg 3
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El Centre Sant Jaume, la Funda-
ció Salut Alta, la Fundació Ateneu
Sant Roc i Càritas han enviat
aquesta setmana un crit d’alerta
sobre la “situació de l’infrahabi-
tatge” a Badalona, que consideren
que s’està agreujant de forma
preocupant.

Aquestes quatre entitats as-
seguren que aquest 2019 ja hi ha
hagut més de 800 famílies ateses
per Càritas que viuen en habitat-
ges “inadequats o insegurs” que
no reuneixen “les mínimes con-
dicions”. Unes xifres, afegeixen,
que representen un 19% més que
l’any passat. 

Al mateix temps, a banda de
deixar clar que el que va passar al
passatge de la Torre del barri de
la Salut “no és un cas aïllat”, re-
marquen que “un habitatge és
més que un sostre i quatre parets,

és un dret humà irrenunciable”.
Uns habitatges que, en aquests
casos, lamenten les entitats, “es-
tan en condicions precàries i
d’insalubritat, sense accés a sub-
ministraments bàsics”. Tot plegat
crea una realitat on la salut i la in-
tegritat física de les persones que
viuen en aquests pisos està en pe-
rill perquè les famílies no poden
rehabilitar casa seva o la finca.

FORA DE LES ESTADÍSTIQUES
Un dels problemes més greus de
tota aquesta situació és, segons
aquestes entitats, que en molts ca-

sos aquestes famílies es veuen
obligades a viure en una habita-
ció subarrendada. Les conse-
qüències d’això són que les per-
sones afectades no poden accedir
a ajudes públiques pel fet de no te-
nir un contracte legal ni demanar
ajuda a les administracions pú-
bliques si les desnonen. Una re-
alitat, afegeixen les entitats de-
nunciants, que acaba sent invisi-
ble perquè aquests casos no apa-
reixen a les estadístiques.

“FA ANYS QUE AVISEM”
Maria Nadeu, directora de la
Fundació Salut Alta, afirma en
declaracions a Línia Nordque la
situació a la Salut, el barri on l’en-
titat tira endavant la seva tasca
social relacionada amb l’educa-
ció,  “es pot definir amb la pa-
raula precarietat, que cada ve-
gada és més alta”. 

Nadeu afegeix que, a causa de
la manca d’inversions, cada cop

serà més difícil revertir les pro-
blemàtiques que provoca la po-
bresa que hi ha al barri. “L’admi-
nistració està saturada i bloque-
jada en diferents nivells i la sen-
sació és que no hi ha marge per fer
res”, lamenta la directora de la
Fundació Salut Alta. En el cas de
l’habitatge, Nadeu parla amb co-

neixement de causa. “Compartim
local amb els veïns i el dia a dia són
els desnonaments, les ocupacions,
les habitacions rellogades, els so-
terranis on viu gent, barraques...
I fa anys que avisem”, relata.

Que tot plegat pugui millorar
a curt termini és molt complicat

perquè, primer de tot, no hi ha
informació precisa sobre la mag-
nitud del problema. “A la Salut,
per exemple, no hi ha dades
que ens permetin saber quanta

gent viu en infrahabitatges i així
és difícil solucionar els proble-
mes”, afegeix Nadeu. Sobre xi-
fres, una que sí que es coneix és

la següent: només el 48% dels
edificis de més de 45 anys han
presentat la inspecció tècnica, se-
gons la Generalitat.

“EINES MOLT LIMITADES”
Després de la denúncia de les en-
titats, l’Ajuntament segueix en la
mateixa línia que va mostrar des-
prés del cas de la Salut. El con-
sistori recorda que “malaurada-
ment el problema de l’infrahabi-
tatge no és una problemàtica ex-
clusiva de Badalona” i lamenta
que “les eines que actualment
tenim els municipis són malau-
radament molt limitades i se cen-
tren en l’atenció de l’emergència
social i no pas en habitatge”.

Un cop fet aquest diagnòstic,
des del consistori reclamen “mo-
dificacions legislatives a escala
estatal” per poder combatre mi-
llor la problemàtica i recorden que
estan impulsant una millor coor-
dinació entre les administracions.

Albert Ribas
BADALONA

Crit d’alerta per l’habitatge
» Quatre entitats denuncien “l’infrahabitatge” que hi ha a Badalona més enllà del cas de la Salut

» Avisen que aquest 2019 Càritas ja ha atès 800 famílies que viuen en pisos “inadequats o insegurs” 

Les entitats alerten que el cas del bloc de la Salut no és aïllat. Foto: Estefania Escolà/ACN

POLÈMICA: LLOGUERS
AMB BLACK FRIDAY

4Els veïns dels carrers In-
dústria, Providència i Tres-
mall afectats per l’augment
del preu del lloguer per
part del fons d’inversió La-
zora han denunciat que el
fons ha posat en marxa una
campanya de descomptes
sobre els seus pisos aprofi-
tant el Black Friday. Els veïns
ho qualifiquen “d’immoral”.

La directora de la 
Fundació Salut Alta
diu que l’administració
“està saturada”

L’Ajuntament reclama
reformes d’àmbit
estatal per combatre
millor el problema



| 4

Opinió21 de novembre del 2019

Dipòsit Legal: B 43222-2010
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

línianord.cat

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes i Distribució: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Alex Suárez (Vallès), Pau Massip

(l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas

(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau

Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Capellera

(Opinió), Víctor Ferran i Lola Surribas Pro-

ducció gràfica: Eduardo Corria Dept. Co-

mercial: Yolanda Roca, Lola Gutiérrez i Rosa

Bertran Controller: Mauro Favieri Distribu-

ció: Yennil Viteri, Daniel Manuel, Andrés

Meca i Wiliam Hernández.

La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Màrius Díaz, el primer
Al Ple que se celebrarà a l’Ajuntament  de
Badalona dimarts vinent, 26 de no-
vembre de 2019, a les 18 hores,  s’apro-
varà un dictamen pel qual es declara fill
adoptiu de Badalona Màrius Díaz, pri-
mer alcalde democràtic de la nostra ciu-
tat després de la dictadura feixista.

La proposta deriva de la convenièn-
cia -o millor, de la necessitat- de recor-
dar, en la persona de qui va ser el seu al-
calde, un moment joiós de descobriment
i experiència viva d’una democràcia tot
just estrenada, amb la parti-
cipació activa de diversos
grups i persones de Badalo-
na: el primer Ajuntament
democràtic.

És el primer acte que es
realitzarà per reconèixer
tots els homes i dones que,
des d’entitats diverses, els
partits, els sindicats o les es-
coles, van fer possible des-
vetllar la il·lusió per repen-
sar i refer la nostra ciutat
després de la llarga nit del
Franquisme.

Badalona no seria el que és ara sen-
se aquest compromís compartit i liderat
per un alcalde de totes i tots.   

Un bon amic d’en Màrius, l’escriptor
Ramón Gil Novales -també aragonès-,
publicava el 19 de maig de 1978 al set-
manari Andalán de Zaragoza el següent:
“Acció, impuls, vigor físic, iniciativa,

energia desbordant, raig de vitalitat
que planeja, projecta, esbotza, crea,
suggereix rumbs i està ja en camí, mo-
viment que no s’apaivaga ni amb el re-
pòs de la xerrada, ventat amb manoteigs,
subratllat amb revinclada de tons i pau-
ses que empalmen amb caps solts d’un
múltiple anecdotari, que creua també al
galop en l’horitzontal del record.

Fill d’una família de classe mitjana
-el seu pare empleat-, va néixer a Bar-
bastre, territori d’Osca, fa quaranta

anys. Estudis de batxillerat, ingrés a
l’Escola Nàutica de Barcelona, cinc
cursos de carrera mentre treballa a les
tardes en un taller de foneria i calde-
reria de Badalona. Servei militar a
Palma de Mallorca, retorn a l’empre-
sa, de la que n’arriba a ser cap de pro-
ducció. Per diferències de tipus ideo-
lògic es queda al carrer. Problema de
relativa gravetat per a un home que se
supera amb les dificultats.

L’any 1959 s’afilia al PSUC i emprèn

la curiosa tasca de muntar ell sol i gairebé
sense diners un taller mecànic dedicat
a la indústria pesada. Mitjançant l’a-
vançament de la dècima part del seu
preu, adquireix una màquina que cos-
ta un milió de pessetes. 

Tres mesos després es casa. El ta-
ller agafa volada: compra una nova
maquinària, ja són uns quants opera-
ris. Fidel al seu credo marxista, col·lec-
tivitza l’empresa i assigna sou i bene-
ficis iguals per a tots. La crisi de 1966
els obliga al tancament i a malvendre
l’equip. Una altra vegada al carrer. Un
temps després entra -i amb ell els seus
companys de feina- en l’empresa de
nova creació de la qual avui és direc-
tor tècnic.

I, mentrestant, desenvolupa una in-
tensa activitat clandestina: imprimeix

pamflets, participa en manifestacions
il·legals, acudeix a reunions prohibides,
organitza i cobreix objectius en les llui-
tes contra el Franquisme. I això no és tot.
El 1970 inaugura a Badalona una lli-
breria, rica en qualitat i nombre de títols,
de la qual no pot ocupar-se i que sosté
contra vent i marea obstinadament du-
rant sis anys.

Pare de quatre fills, lector amb
especial interès cap a la narrativa,
cuiner si ve al cas, esplèndid amfitrió

dels seus amics.
Alt, robust, queda a la

seva expressió un eco de la
infància i unes gotes d’una
timidesa en esbós. Opti-
mista, de singularíssima
generositat, la seva natural
estampida relega a últim
terme el judici reflexiu.

Hi ha en ell com una
necessitat de fatigar-se, de
doblegar les seves forces.

Esportista -esquí, pati-
natge, natació-, viatger per
motius professionals i per

plaer: Turquia, Cuba, Iugoslàvia, Bul-
gària, Itàlia, França, Alemanya, Angla-
terra aporten un carro d’anècdotes que
anima i acoloreix amb desplegament de
pirotècnia.

En dansa des de quarts de set del
matí, una hora de cotxe per arribar a
la feina. De tornada a Badalona, inicia
una nova jornada com a membre de
l’associació de veïns. Un vent sostin-
gut, una corredissa com a pas, un ba-
sar d’iniciatives.”

Aquest és l’alcalde que totes i tots
els badalonins recordem, avui jubilat
merescudament i retirat de la vida po-
lítica, però compromès amb les lluites
per aconseguir la unitat dels treballa-
dors i posar fi a tantes i tantes desi-
gualtats i injustícies com hi ha en
aquest món tan estrany.

L'informe d'Amnistia In-
ternacional juntament

amb la sentència dels
ERO a Andalusia (que es va postposar
unes setmanes per a no perjudicar elec-
toralment @sanchezcastejon) confir-
men que Espanya NO ÉS UNA DEMO-
CRÀCIA i molt menys MODÈLICA sinó
una VERGONYA internacional.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Últimamente cuando
alguien compara el in-

dependentismo con Vox
solo pienso: pues ojalá. Ojalá dedicar
los mimos recursos del Estado contra
Vox, ojalá declaraciones diarias de in-
telectuales, editoriales, manifiestos.
Ojalá creyeran de verdad, al menos, que
es un peligro equiparable.

@apuente

A veure, he diferit amb
ell i entenc que ho se-

guiré fent en més o me-
nys coses, depenent del debat. Però el
que es troba a Twitter sobre en @Joan-
Tarda no és ni mig normal, fins i tot
quan diu coses evidents que només po-
den contradir els qui no aprendran mai
dels errors. I si ens calmem?

Faré la mateixa pre-
gunta una i mil vega-

des. Si quan els bancs
ens deixen diners als ciutadans, els hem
de tornar, per què quan els ciutadans
els hem deixat diners a ells, no ens els
han de tornar? En còmodes terminis, si
volen, i sense interessos, va. Però que
els tornin, Déu meu!

@eduardvoltas@toniaira@XSalaimartin
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Els semàfors

Aj. de Badalona
Badalona nomenarà fill adoptiu Màrius
Díaz, el primer alcalde de la ciutat des-
prés del franquisme. Abans, però, cal-
drà votar la iniciativa al Ple. L’alcalde

Álex Pastor va anunciar dilluns la 
presentació d’aquesta proposta. 

pàgina 8

Aj. de Santa Coloma
La Plataforma Salvem La Ciutat Vella
qüestiona el paper de l’Ajuntament de

Santa Coloma en el cas de l’enderroc de
Cal Coronel. L’entitat considera que el
consistori no ha complert l’acord d’in-

tentar preservar al màxim l’edifici.
pàgina 18

Proactiva Open Arms
L’ONG Proactiva Open Arms ha guan-
yat el premi Marta Mata, que atorga

l’Associació de Mestres Rosa Sensat, per
la seva tasca educativa i de sensibilitza-

ció. L’entitat badalonina recollirà el
guardó el pròxim 26 de novembre. 

pàgina 8
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Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com21 de novembre del 2019

Tiana ret homenatge a la fins ara 
directora del Cor, Eli Canas1

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

S’ha imposat el seny

Més de 2.000 euros en nou dies 
per als veïns del bloc Venus

Set afectats per l’enderroc 
de la Salut estan dormint al carrer

El + llegit línianord.cat

3

4

5

línianord.cat

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.

Aire fresc

El garbuix en què està immersa la
política espanyola és fruit també
de l’ínfima solvència informativa
dels mitjans que estan en mans de
bancs i corporacions afins a l’Ibex
35 que fan un relat interessat se-
gons els convé.

Qui ens pot donar informació
que ens mereixi confiança? Què
esperem dels mitjans, que ens do-
nin la raó, que ens afalaguin o que
ens “cantin” les veritats? És una
qüestió de confiança. Què llegim,
escoltem o veiem? Si parlem de
les xarxes, ja no tenen la més mí-
nima garantia, perquè les notícies
falses circulen a tota màquina. Es-
taria bé que els mitjans i els seus
professionals fessin, com fan els
metges, un jurament “hipocràtic”
en el qual es comprometin segons
el Codi Deontològic del Col·legi
de Periodistes de Catalunya. Mal-
auradament, feta la llei, feta la
trampa, i com es pot constatar hi
ha alguns periodistes que mane-
guen les notícies a gust de la pro-
pietat sense cap escrúpol, com són
ben pocs els periodistes expe-
dientats pel seu Col·legi profes-
sional per mala praxi. Una altra
cosa són els articles d’opinió, en
els quals cadascú es pot esplaiar
segons les seves tendències perio-
dístiques, socials o polítiques.

Resumint: es tracta de fer una
informació acurada i precisa; evi-
tar perjudicis per informar sense
prou fonaments; rectificar les in-
formacions incorrectes; respec-
tar el dret a la intimitat; salvagu-
ardar la dignitat de les persones.
L’objectivitat hauria de ser la guia
i nord del periodisme, perquè
una de les bases de la nostra so-
cietat és la llibertat d’expressió i
d’informació.

Us farà lliures
per Jordi Lleal

L’Smart City i Badalona
per Estanis Alcover i Martí

Entre els dies 19 i 21 d’aquest
novembre, Barcelona acull
l’Smart City Congress, que en-
guany s’endinsa en els models
de gestió, governança, mobili-
tat, transformació digital, fi-
nances i inclusió social, tot sota
el lema “Ciutats fetes de som-
nis”. Com ja he escrit altres ve-
gades, cal que transformem
Badalona per afrontar el futur,
i exemples com el Congrés
Smart City de Barcelona són
una oportunitat per aprendre.
Enguany l’Ajuntament de Ba-
dalona està entre les corpora-
cions participants, una bona no-
tícia per dos motius: el pri-
mer, pel simple fet de ser-hi
com a membre de ple dret, i el
segon, coherent amb el primer
punt, que implica l’interès del
govern municipal de participar
en la generació d’una resistèn-
cia clara a propostes urbanes se-
gregadores i elitistes. Hora serà
que Badalona abandoni el con-
cepte massa generalitzat que
l'urbanisme és la forma resul-
tant d'un model patriarcal i ca-
pitalista, no pas una pràctica
neutra. Fa anys que la xarxa Eu-
rocities recorda que l’urbanis-
me actual opera des d'una lò-
gica liberal que només identifica
l'individu com a usuari de la ciu-
tat, i recorda any rere any que
no ha de ser així. 

L’edició d’enguany de
l’Smart City Congres debat
qüestions tan rellevants per a

Badalona com aconseguir per a
les ciutats models de gestió efi-
cients, sostenibles i d’impacte
real a través de les noves tec-
nologies. Enguany l’Smart City
ha posat damunt la taula que les
ciutats seran determinants en el
futur de les nacions. Un con-
cepte que el govern de Badalo-
na ha de fer seu i, a més, creu-
re-se’l. Projectes com la millo-
ra de l'eficiència energètica i
l’ampliació de l’enllumenat pú-
blic, la implantació de fibra òp-
tica, i, precisament, la implan-
tació de serveis smart citya di-
versos carrers de la zona in-
dustrial Badalona Sud –iniciats
l’any passat- s’han d’estendre a
tots els barris sense dilació.

Si de veritat ens hem cregut
que Badalona ha de ser una
smart city autèntica, el govern
que presideix Álex Pastor ha
d’associar-se a Eurocities, la
xarxa de grans ciutats euro-
pees que aglutina els governs
locals de més de 140 de les ciu-
tats més grans d’Europa i més
de 45 ciutats associades (com
Fuenlabrada, per exemple, a
l’Àrea Metropolitana de Ma-
drid), que entre elles governen
130 milions de ciutadans de 39
països. Es tracta que Badalo-
na pugui jugar en una estruc-
tura de governança multinivell.
Emulant el desig de l’alcalde
d'Eindhoven: que Badalona
sigui un lloc fantàstic per viu-
re-hi, treballar-hi i jugar-hi.

A les xarxes

@alex_andres97: Luis Enrique torna a la
@SeFutbol però demana no tenir Robert
Moreno d'ajudant. Eren amics i companys
des del 2008. Què haurà passat?

@gabrielrufian: El principal mensaje
del tema de los ERE de Andalucía es
que en este país sale más barato robar
que votar.

#SentènciaEROs

@MiquelSaumell: El discurs final del MHP
Torra davant del tribunal que el jutja no
tindrà cap efecte sobre la sentència, però
és el millor discurs del seu mandat.

#TorraAcusa #TornaLuisEnrique

La clau
Les millors
perles

Mor Josep Pujol, creador de l’emblemàtic pastisset Pantera
Rosa. El químic va crear el dolç per a Bimbo l’any 1973 per
“casualitat” després de barrejar un pastís Bucaneros amb al-

tres components. El producte dedicat al popular personatge encara
és un dels més reconeixibles avui en dia pel seu característic color.

La diva i reina del Pop, Madonna, beu la seva pròpia orina
per recuperar-se dels concerts. Així ho va mostrar en un ví-
deo publicat a Instagram després d’un show. L’idil·li de la

cantant amb el líquid urinari es remunta al 1994, quan va adme-
tre que es pixava als peus per evitar que li sortissin fongs.

Un home vegà denuncia Burger King per cuinar un Whooper
Impossible sobre la graella de la carn. Phillip Williams, l’afec-
tat, es va mostrar indignat després que el restaurant de men-

jar ràpid de Florida li servís la popular hamburguesa vegana prepa-
rada en la superfície on s’havien elaborat derivats de la carn.

Dos telescopis de les Illes Canàries detecten la llum més
potent de l’univers, provinent d’un l’esclat de rajos gam-
ma. Swift i Fermi, els noms dels aparells, van trobar de

forma automàtica l’origen de la tempesta lumínica. Després es
va comprovar que és 100 cops superior a qualsevol altra llum.

Troben una guineu àrtica deambulant pels carrers de Sevilla. La
Policia Local la va aconseguir capturar sense saber d’on venia
després que els veïns ho alertessin. L’animal, acostumat a climes

molt més freds que els de la capital andalusa, va ser enviat a una fa-
mília d’acollida de la seva espècie al parc zoològic Mundopark.
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Badalona

RECONEIXEMENT4Màrius Díaz,
el primer alcalde de Badalona
després de la dictadura fran-
quista, serà nomenat fill adoptiu
de la ciutat. Abans, però, aquest
reconeixement haurà de ser
aprovat al Ple municipal.

Es tracta d'un honor que s'a-
torga a les persones que, tot i no
haver nascut al municipi, hi han
estat molt vinculades al llarg de
la seva vida. Així, l'alcalde Álex
Pastor va anunciar, dilluns a
través de les xarxes socials, que
presentaria aquesta proposta
per a Díaz perquè "la seva dedi-
cació va ser clau per al desenvo-
lupament de la ciutat en molts
àmbits", des de l'urbanisme fins
a la cultura. El regidor d'ERC,
Oriol Lladó, va donar suport a la
idea al·legant que l'exbatlle "es
mereix això i més".

Màrius Díaz va néixer a Bar-
bastre (Aragó) el 1933, però als
anys 50 va arribar a Badalona.
A finals d'aquella dècada va co-

mençar a militar al PSUC, que
aleshores treballava en la clan-
destinitat, i va contribuir que la
formació es fes forta a nivell lo-
cal. Vint anys més tard, el 1979,
Díaz va poder encapçalar la llis-
ta del seu partit a les eleccions
municipals, aconseguint l'alcal-
dia fins al 1983.

ESMENA DEL PP
El PP, segons va avançar Bada-
lona Comunicació, presentarà
una esmena al Ple per tal que
també es reconegui l'exalcalde
Joan Blanch com a fill predilec-
te de la ciutat. El batlle socialis-
ta, que va morir l'any 2014, va
governar del 1983 al 1999.

El batlle del PSUC va governar entre el 1979 i el 1983. Foto: Ajuntament

Badalona nomenarà fill
adoptiu l'exalcalde Màrius Díaz
» El Ple haurà de votar aquesta proposta presentada per Álex Pastor
» Màrius Díaz va ser el primer alcalde de Badalona en democràcia

Proactiva Open Arms rep 
el premi Marta Mata 2019

GUARDÓ4L’ONG Proactiva
Open Arms recollirà, el dia 26, el
premi Marta Mata 2019 en la
modalitat col·lectiva. L’Associa-
ció de Mestres Rosa Sensat, que
atorga el guardó, destaca “la lí-
nia de sensibilització i educati-
va” amb què compten els pro-
jectes de l’entitat badalonina.

En aquest sentit, l’ONG pre-
sentarà avui mateix la proposta
pedagògica que porta a terme a
les escoles: Missió Open Arms a
les Aules. La presentació es farà

a les set de la tarda al Centre
d’Activitats Nàutiques del Port
de Badalona, en el marc del ci-
cle de conferències ‘Anar a mar’.
Hi participaran l’assessora pe-
dagògica de PROA, Àngels
Shjaer, i les autores del conte
Blau. Què amaga l’horitzó?,
Laia Roca i Mònica Ortega. 

El projecte educatiu d’Open
Arms funciona des de fa quatre
anys i ja ha treballat amb 30.000
alumnes de 400 escoles d’arreu
de l’estat espanyol.

PROTESTES4Uns 300 badalo-
nins i badalonines es van mani-
festar diumenge per protestar
contra la inseguretat que perce-
ben als carrers. El recorregut de
la manifestació va començar al
barri del Gorg i va arribar fins a
la plaça de la Vila. 

Amb diverses pancartes i
clams, els manifestants van de-
manar que es reforcés la pre-
sència policial a la ciutat. La
mobilització, promoguda a tra-
vés de les xarxes socials, va sor-

gir de la iniciativa veïnal del ba-
rri de la Salut. 

QUEIXES A CANYADÓ
Per la seva banda, des de l’As-
sociació Veïnal de Canyadó de-
nuncien que han augmentat els
casos d’incivisme al barri. Per
exemple, expliquen que darre-
rament s’ha cremat el mateix
contenidor dos cops i que hi ha
hagut un robatori a l’estanc  del
carrer Jaume Ribó. 

Fonts de l’entitat han asse-

gurat a Línia Nord que temen
que el problema “es cronifiqui” i,
per això, volen prendre mesures
preventives. En aquest sentit, la
setmana passada es van reunir
amb els Mossos per demanar
més seguretat. Malgrat que els
agents es van comprometre a
“intensificar la vigilància”, els
van emplaçar a reunir-se amb la
Guàrdia Urbana. Els veïns espe-
ren trobar-se amb aquest cos
les pròximes setmanes, tot i que
encara no han rebut resposta.

L’entitat badalonina recollirà el guardó dimarts vinent. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Demanenmés seguretat

Solidaritat | Recapten fons per a una malaltia minoritària
El Club d’Arquers va acollir, diumenge al matí, un acte solidari per recaptar fons per a
la Síndrome d'Smith Magenis, la malaltia minoritària que pateix l’Hugo, un nen bada-
loní de 5 anys. L’activitat va organitzar un sorteig, animació infantil i altres propostes.

Robatori a l’estanc del carrer Jaume Ribó. Foto: AV de Canyadó
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En marxa el nou CUAP que
dona servei a 300.000 pacients
SALUT4El nou Centre d’Ur-
gències d’Atenció Primària
(CUAP) de Badalona, que va en-
trar en funcionament dilluns,
donarà servei a 300.000 pa-
cients del Barcelonès Nord i
del Baix Maresme. L’equipa-
ment, situat a les mateixes ins-
tal·lacions del CAP Doctor Ro-
bert, ofereix cobertura urgent
durant les 24 hores del dia, su-
perant així els horaris dels CAP.

El centre s’ha creat per aten-
dre les urgències de mitjana i
baixa complexitat, de manera
que ha de servir per reduir el vo-
lum de pacients dels serveis
d’urgències de l’Hospital Muni-

cipal i l’Hospital Germans Trias
i Pujol, els dos de referència. 

En aquest sentit, la conse-
llera de Salut, Alba Vergés, con-
sidera que amb el CUAP “es re-
sol un dèficit històric que fins
ara patien Badalona i el Barce-
lonès Nord en el seu conjunt”.
És el que va dir divendres pas-
sat durant l’acte d’inauguració
del centre, al qual també va as-
sistir l’alcalde Àlex Pastor. Tots
dos van visitar les noves ins-
tal·lacions, on ja treballen 24
professionals: tretze metges i
onze infermers. A més, dife-
rents metges de família del te-
rritori hi fan guàrdies.

L’entrada en funcionament
d’aquest servei arriba a l’inici de
la temporada d’hivern, època en
què “hi ha un 6% més d’activi-
tat a urgències”, segons la con-
sellera. Així, preveu que amb el
nou centre es pugui “contri-
buir a millorar els fluxos assis-
tencials” d’aquest període de
l’any. De fet, es tracta d’una
mesura inclosa dins del Pla
d’Hivern i del Pla Nacional
d’Urgències de Catalunya. 

A més de donar servei als
badalonins i badalonines, el
CUAP atendrà els habitants de
Sant Adrià, Tiana, Montgat,
Alella, El Masnou i Teià. La consellera Vergés i l’alcalde Pastor visitant el CUAP. Foto: Generalitat

Badalona

EQUIPAMENTS4L’edifici de la
CACI va obrir les seves portes
dissabte passat amb l’estrena de
l’exposició itinerant ‘Metròpo-
lis de ciutats: repensar l’urba-
nisme metropolità’.

La mostra, situada a la plan-
ta baixa de l’edifici, es podrà vi-
sitar fins al pròxim 28 de no-
vembre i té com a objectiu acos-
tar el Pla director urbanístic
metropolità a la ciutadania.
Consta de tres parts diferen-
ciades, amb un audiovisual on
es pot veure la realitat actual, un
bloc central amb els reptes ur-
banístics i una última part on hi
ha un panell interactiu amb
més informació.

A banda, aquest dijous es
farà un debat ciutadà amb la
participació de representants
de Badalona, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià del Besòs,
Montgat i Tiana.

QUEIXES DELS COMUNS
D’altra banda, ahir la cap de files
de Badalona En Comú Podem i
primera tinent d’alcalde, Aïda
Llauradó, va denunciar in situ “el
problema de finançament” de la
CACI  i “l’actual gestió per part
del Govern de la Generalitat”.

Tot plegat arriba després que
les diputades de Catalunya En
Comú Conchi Abellán (que ahir
també va ser a la CACI) i Susan-
na Segonia presentessin al juliol
una proposta de resolució a la Co-
missió de Cultura del Parlament
per denunciar que “fa 13 anys que
està sobre la taula el projecte de
Museu del Còmic a Badalona a
l’antiga fàbrica CACI”. Des de Ca-
talunya En Comú instaven ales-
hores el Govern a “reprendre
les converses amb l’Ajuntament
perquè es concretin les mesures
acordades el 2010” i que es des-
tini una partida de 8 milions
d’euros en els nous pressupostos
per al Museu del Còmic. 

La CACI obre 
amb una mostra
sobre urbanisme
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Santa Coloma

El 25N,  ‘Santako no calla’
contra la violència masclista
REIVINDICACIÓ4Santa Coloma
ha convertit el 25N en tot un mes
de reivindicacions. Sota el lema
‘Santako no calla’, l’Ajuntament
ha creat un programa d’actes que
viurà avui un dels seus mo-
ments àlgids amb la conferència
de l’escriptora Najat El Hachmi.

El museu Torre Balldovina
acollirà a les sis de la tarda la xe-
rrada ‘Sempre han parlat de no-
saltres’, que tractarà temes com

les violències simbòliques i les
resistències feministes. 

L’acte principal serà una ma-
nifestació, el dia 24, que durà el
lema ‘Caminem contra les vio-
lències masclistes’ i que acaba-
rà a la plaça de la Vila. L’endemà,
el Dia per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones, hi
haurà una concentració al ma-
teix indret per sortir cap a la ma-
nifestació de Barcelona.

‘Mi deseo depende de mí’, 
el nou llibre d’Eva Moreno

FEMINISME4La sexòloga i psi-
còloga colomenca Eva Moreno,
creadora de Tapersex, ha pu-
blicat el llibre Mi deseo depen-
de de mí. L’autora reivindica la
importància de la sexualitat fe-
menina, tot just en un moment
en què està deixant de ser tabú
gràcies a l’auge del moviment
feminista en els darrers anys. 

Amb aquest llibre, l’autora
vol oferir a les seves lectores
una guia per ajudar-les a trobar
el seu desig i plaer sexual, tant
amb la seva parella com de
manera individual. A més, tam-
bé vol aprofundir en la relació
que existeix entre la sexualitat
d’una persona i la seva salut
mental i emocional.

PATRIMONI4L’enderroc de Cal
Coronel continua en marxa mal-
grat les queixes veïnals que de-
fensen el valor històric i cultural
de l’edifici. Per aquest motiu, la
Plataforma Salvem La Ciutat Ve-
lla va emetre un comunicat di-
marts denunciant la demolició de
la façana, fet que, segons creuen,
“incompleix de manera flagrant
l’acord” a què havien arribat l’en-
titat i representants del consistori. 

En el text, la plataforma afir-
ma que les dues parts estaven
d’acord a enderrocar “aquells
elements de l’edifici que poses-
sin en perill la seguretat de la ciu-
tadania i dels treballadors de l’o-
bra”, però que també havien
acordat “conservar el màxim
possible de l’edificació”. Per als
membres de l’entitat, el com-
promís de l’Ajuntament no ha
quedat reflectit a la pràctica, ja
que l’empresa que ha contractat
ja ha tirat a terra la façana que
dona al carrer Anselm Clavé.

Sobre aquesta part de Cal Coro-
nel, des de la plataforma dubten
que “representi cap perill” i vo-
len que el consistori publiqui l’in-
forme tècnic que demostri que
s’ha enderrocat per seguretat.

Per la seva banda, el consis-
tori ja va dir fa dues setmanes
que, a causa d’unes fortes pluges,
una part de la taulada s’havia es-
fondrat, cosa que podia provocar
la caiguda de les parets exteriors.

Salvem La Ciutat Vella, que ha
qüestionat la versió de l’Ajunta-
ment des del principi, va engegar
la campanya Salvem Can Coro-
nel, a la qual ja s’han sumat 350
persones i 15 entitats locals, se-
gons la mateixa plataforma. A
més, aquest diumenge 24, l’enti-
tat farà un acte sorpresa a la
rambla de Sant Sebastià amb el
carrer Irlanda per reclamar la
protecció del nucli antic.

Salvem Cal Coronel qüestiona la demolició. Foto: Twitter (@sosciutatvella)

L’enderroc de Cal Coronel 
no s’atura malgrat les protestes

HABITATGE4Els veïns i veïnes
de l’edifici Venus, del barri de La
Mina, ja han aconseguit recaptar
4.000 euros a través de la cam-
panya de micromecenatge que
van engegar a principis de mes.
Amb aquesta xifra, han assolit el
30% del mínim que necessiten,
12.800 euros, tot i que conside-
ren que la recaptació òptima se-
ria de 17.800 euros. Sigui com si-
gui, encara tenen 24 dies per
arribar a les seves metes.

Sota el nom ‘Objectiu Ve-
nus’, un grup de residents d’a-
quest bloc va posar en marxa un
crowdfunding per fer front als
costos de tirar endavant la de-
manda judicial contra les admi-
nistracions. Porten als tribunals
al Consorci de la Mina, ja que
consideren que els ha provocat
danys i perjudicis pel retard de
l’enderroc de l’edifici i del rea-
llotjament dels afectats. 

De moment, més d’un cen-
tenar de persones ha col·laborat
en la iniciativa amb què esperen
aconseguir, com a mínim, 9.000

euros per pagar els advocats i
3.800 per a les despeses de la
pròpia campanya. 

Per animar la gent a aportar-
hi el seu gra de sorra, els impul-
sors del projecte ofereixen re-
compenses per determinades do-
nacions. Per exemple, qui doni 20

euros s’endurà una de les postals
del bloc amb fotografies fetes per
professionals com Jordi Borràs.

La primera ronda de la cam-
panya de micromecenatge fina-
litzarà a mitjans de desembre.
Fins aleshores, els veïns i veïnes
volen aconseguir 8.800 euros.

Els veïns volen tirar endavant la demanda contra les administracions. Foto: Arxiu

El bloc Venus ja té 4.000 euros,
el 30% del seu objectiu

Cultura | La Nit de Santa Llúcia d’Òmnium, a Santa Coloma
Òmnium Cultural ha anunciat que celebrarà la 69a edició de la seva Nit de Santa

Llúcia a Santa Coloma. Així, la Festa de les Lletres Catalanes tindrà lloc el dia 13 de
desembre al Teatre Sagarra, on s’entregaran els premis de literatura catalana. 

Sant AdriàSolidaritat |Torna el Gran Recapte d’Aliments
Sant Adrià se suma, un any més, al Gran Recapte d’Aliments. Demà i dissabte,
diversos voluntaris i voluntàries recolliran aliments bàsics, com ara oli, 
llet i llaunes de conserva, que es destinaran a les persones més vulnerables.

POLÍTICA4L’exdiputat d’ERC al
Congrés Joan Tardà ha afirmat a
Sant Adrià que, per assolir l’ob-
jectiu de la independència, primer
cal eixamplar la base. “Per fer el
cim hem de fer el camí més am-
ple”, ha dit Tardà, posant en valor
alhora els progressos que l’inde-
pendentisme ha fet en els últims
anys. “De vegades la història s’ac-
celera. Fa uns anys érem el 14% i
ara sumem el 48%”, ha recordat
el republicà.

Són algunes de les afirma-
cions que va fer dilluns durant la

presentació del llibre Entre Íta-
ca i Icària, del qual és coautor
juntament amb Xavier Domè-
nech i Àngels Barceló. Es tracta,
doncs, d’un llibre escrit per tres
persones d’ideologies diferents:
l’independentisme de Tardà,
l’autodeterminisme de Domè-
nech i el catalanisme de Barce-
ló. En aquest sentit, l’exdiputat
cornellanenc va defensar que,
per eixamplar el camí, s’ha d’a-
postar pel dret d’autodetermi-
nació que, segons ell, ha de cul-
minar en un referèndum.

Joan Tardà: “Per fer el cim 
hem de fer el camí més ample”
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Montgat | Tiana

Mor un veí de Montgat en un
accident de trànsit a la B-10

MONTGAT4Un motorista de
56 anys, veí de Montgat, va mo-
rir dilluns en un accident de
trànsit a la carretera B-10, a
l’altura de Sant Adrià. L’home va
perdre la vida en un xoc entre la
seva motocicleta i dos turismes,
que es va produir a primera
hora del matí al punt quilomè-
tric 4.20, tal com va informar el
Servei Català de Trànsit. Amb
aquest cas, ja són 158 víctimes

mortals a les carreteres catala-
nes  des de principis d'any.

ENSURT AMB UN QUAD
Per altra banda, dissabte al matí,
el conductor d’un quad va perdre
el control del seu vehicle i va xo-
car contra la porta del Bar Ciu-
rana Cerezo de Montgat. Com a
conseqüència, un dels clients de
l’establiment, un home de 58
anys, va resultar ferit  lleu. 

A presó per cultivar
marihuana en naus industrials
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut vuit perso-
nes a Tiana i altres municipis per
tenir una plantació de marihua-
na valorada en més d’1,7 milions
d’euros. Després de passar a
disposició judicial, el jutge ins-
tructor ha decretat presó per a sis
dels arrestats i llibertat amb cà-
rrecs per als dos restants.

Els detinguts tenien unes
7.000 plantes a l’interior de
naus industrials ubicades a di-

ferents punts del Barcelonès, el
Maresme i el Penedès. La poli-
cia els acusa de tràfic de drogues,
defraudació de fluid elèctric i
pertinença a grup criminal. La
investigació, que va començar a
l’abril, va culminar el passat dia
13 amb la detenció dels respon-
sables, d’entre 26 i 51 anys. A
més de les plantes, durant els es-
corcolls els agents també van tro-
bar 5.000 euros en efectiu, així
com elements destinats al cultiu. 

MEDI AMBIENT4Montgat i Tia-
na se sumaran aquest diumen-
ge a la Setmana Europea de
Prevenció de Residus amb dues
activitats molt similars que
aposten per la reutilització. Du-
rant tot el matí, montgatins i tia-
nencs podran gaudir d’un mer-
cat i d’una fira de segona mà,
respectivament. 

Des de les 10, el parc del
Tramvia acollirà el Mercat de se-
gona mà de Tiana, que s’allar-
garà fins a les dues del migdia.
Aquesta iniciativa permetrà als
visitants comprar i bescanviar
tota mena d’objectes, com ara lli-
bres, roba o joguines. A més, to-
thom que s’hagi inscrit a l’acti-
vitat podrà col·locar la seva pa-
rada per vendre aquells pro-
ductes que ja no fa servir.

Pel que fa a Tiana, la Fira de
segona mà tindrà lloc a la plaça
de la Vila i als carrers del centre,
des de les 10.30 hores fins a les
dues del migdia. Com en el cas
anterior, els veïns i veïnes tin-
dran l’oportunitat de fer inter-
canvis o compres i vendes d’ob-

jectes usats però en bon estat,
per tal que puguin tenir una se-
gona vida.

Ambdues activitats tenen ob-
jectius compartits: fomentar la
reutilització i reduir així la ge-
neració de residus. I és que totes
dues s’emmarquen en una pro-
posta europea que persegueix

aquestes finalitats arreu del con-
tinent. Es tracta d’un projecte que
funciona des de fa 3 anys i que
enguany s’està celebrant entre el
16 i el 24 de novembre. En l’àm-
bit català, l’Agència de Residus de
Catalunya dona suport i pro-
mou aquesta iniciativa, que llui-
ta per afavorir el medi ambient.

Imatge d’una edició anterior de la Fira de segona mà de Tiana. Foto: Ajuntament

Montgat i Tiana se sumen 
a la prevenció de residus

Tiana | L’acte en suport de les detingues del 23-S, un èxit
L’Antic Garden de Tiana es va omplir dissabte amb un acte per donar suport i recap-

tar fons per a les despeses judicials a què s’enfronten els membres dels CDR detinguts
el 23 de setembre. Hi van assistir David Fernàndez i Dolors Sabater, entre d’altres.
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Esports

Kerem Kanter no va jugar ahir
amb la Penya a Istambul (de
fet, ni va viatjar a la capital tur-
ca amb els seus companys), però
l’absència de l’interior otomà no
va obeir a una decisió de Carles
Duran o a una lesió. Kanter no va
viatjar a Turquia per jugar con-
tra el Darüssafaka per motius po-
lítics, ja que el seu germà Enes,
pivot dels Boston Celtics de l’N-
BA, és una de les veus més críti-
ques contra el govern de Recep
Tayyip Erdogan. 

De fet, Enes ha donat suport
públicament al moviment isla-
mista Hizmet i és un fidel segui-
dor del predicador Fethullah Gü-
len (impulsor del cop d’estat fa-
llit del juliol del 2016), cosa que
l’ha fet ser considerat un traidor
a la pàtria i que se li retiri el pas-

saport turc (encara que aconse-
guirà la nacionalitat nord-ame-
ricana aviat i va néixer a Suïssa). 

Tot i que Kerem no s’ha ma-
nifestat públicament de forma tan
rotunda com el seu germà, el te-
mor a ser detingut per la policia
turca va fer que el jugador anun-
ciés, diumenge passat amb una
piulada, que no formaria part
de l’expedició verd-i-negra. Kan-
ter va aprofitar per demanar dis-
culpes “als fans del bàsquet a Tur-

quia que em volien veure jugar a
casa de nou”.

LA HISTÒRIA ES REPETEIX
La d’ahir, però, no és la primera
absència de Kanter per aquest
mateix motiu en aquesta tempo-
rada. L’aler-pivot de la Penya ja es
va perdre el viatge a Kazan del
passat 23 d’octubre, ja que tam-
bé temia ser detingut per les bo-
nes relacions que manté Turquia
amb el govern de Vladimir Putin.

El pivot turc, en una imatge recent. Foto: CJB 

Política i esport: Kerem Kanter
no viatja a Turquia amb la Penya
» El seu germà Enes, jugador dels Boston Celtics, és molt crític amb
el govern de Recep Tayyip Erdogan i temia ser detingut per la policia

Dies intensos: l’Snatt’s jugarà
tres partits en només vuit dies

Gran Canaria, Barça-
Santfeliuenc i Ardoi. El
Femení Sant Adrià de
César Aneas es pre-

para per afrontar un dels trams
més durs del calendari (i qui sap
si de tota la temporada), tres
jornades en tan sols vuit dies.

El primer d’aquests, el de
demà passat, farà que l’equip
afronti el viatge més llarg del
curs, un desplaçament a las Pal-
mas de Gran Canaria per jugar el
partit més atractiu de la vuitena
jornada de la Liga Femenina 2.
Les de José Carlos Ramos són se-

gones amb un balanç de cinc
victòries i dues derrotes.

Dimecres que ve a les vuit del
vespre, en jornada inter setmanal,
l’equip lila recuperarà l’enfron-
tament pendent del passat cap de
setmana. L’Snatt’s tornarà a po-
sar-se a prova contra un altre dels
rivals de la zona alta de la taula,
el Barça, en un partit que supo-
sarà el retorn de Glòria Estopà i
d’Itziar Llobet al Marina Besòs.

Aquest tram frenètic arriba-
rà a la seva fi el dissabte de la set-
mana que ve, de nou a casa, amb
el partit contra l’Ardoi navarrès.

L’UBSA remunta per guanyar
el derbi contra els Dimonis

BÀSQUET4L’UBSA va guanyar
el derbi de la lliga EBA a la Pla-
na contra els Dimonis (86-93)
però va haver de patir i remuntar
en un partit marcat per l’enorme
encert dels dos equips des de la
línia de triple, amb els dos equips
superant el 40% d’encert.

El Badalonès va ser el clar do-
minador del primer parcial, sal-
dat amb un 22-14, però a partir
d’aleshores el conjunt de Mario
Lousame, com una gota malaia,
va començar a retallar el seu
desavantatge. La major rotació i
l’encert en els moments decisius

va desequilibrar la balança a fa-
vor del conjunt visitant, que grà-
cies al triomf es va situar segon
amb set victòries i dues derrotes.

Demà passat, l’UBSA busca-
rà seguir sumant triomfs contra
la UE Barberà al Ricart, mentre
que el Badalonès, que ara ha
caigut a la sisena posició, es veu-
rà les cares contra un rival directe,
el CB Cornellà.

Al grup C-A, els Maristes van
guanyar a Saragossa contra l’Al-
mozara (85-91) i diumenge a un
quart de set de la tarda rebran la
visita del Martinenc.

Futbol | Laia Aleixandri rebrà el seu premi el 2 de desembre
Fa uns dies la Federació Catalana de Futbol va anunciar la nova data de la Gala Estrelles
del Futbol Català, que serà el 2 de desembre. Així, la colomenca Laia Aleixandri, que juga

a l’Atlético de Madrid, ja sap quan recollirà el seu premi com a jugadora revelació.

Pau Arriaga
BADALONA

El Seagull es posa a prova
visitant el líder, l’Osasuna

El Seagull d’Ana Jun-
yent afrontarà, demà
passat, el que sobre el

paper és el partit més difícil, la vi-
sita a Tajonar, al camp del líder,
l’Osasuna. El conjunt de Pam-
plona havia guanyat tots els par-
tits que havia jugat davant la
seva gent fins al passat dia 9, quan
l’Alavés va arrencar un punt de la
seva visita a Navarra. L’únic par-
tit que les rojillas han perdut va
ser a Lleida, contra l’AEM.

ALBA GORDO SALVA UN PUNT
Les gavines, però, hauran de mi-
llorar la seva punteria si volen tor-
nar de Tajonar amb quelcom de
positiu. L’equip va dominar cla-
rament en el partit de diumenge
passat contra el Parquesol però
només va sumar un punt (2-2).
Un autogol de Claudia Barea va
avançar les visitants, Pilar Garrote
va restablir l’empat i, al segon
temps, un gol d’Alba Gordo al
temps afegit va salvar el punt.
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EQUIPAMENTS4Dissabte de la
setmana que ve serà, si res no
canvia, un dia històric (i trist) a
Badalona. Abans-d’ahir es va
anunciar que el dia 30 d’aquest
mes es tancaran les instal·la-
cions del Centre Parroquial Sant
Josep, un fet que, entre altres de-
rivades, afectarà els equips es-
portius del CPSJ, tant de cate-
goria absoluta com de la base.
S’obre, doncs, un escenari d’in-
certesa, ja que a hores d’ara no
saben on podran entrenar i jugar.

La notícia va córrer com la
pólvora, fins al punt que, la nit del
mateix dimarts, l’alcalde Álex
Pastor va penjar un comunicat a
Twitter explicant que el tanca-
ment es deu a “la no obtenció de
la llicència d’activitats necessària
i imprescindible”. Dit d’una altra
manera, la clausura obeeix a
motius de seguretat.

Aquesta argumentació, però,
xoca amb un altre text, publicat
poques hores després, per part de

la junta directiva del CB Sant
Josep, que assegurava no tenir
constància de “cap informe tèc-
nic que defineixi les deficiències
de les instal·lacions” i deia que, si
això és així, el club n’ha d’estar
degudament informat.

Discrepàncies a banda, un
punt comú entre Ajuntament i
Centre Parroquial és la necessitat
de treballar per trobar una solució
per “donar continuïtat a les acti-
vitats que s’hi fan”. En aquest
sentit, tant des de les entitats com
des del consistori admeten que
s’estan mantenint reunions (en les

quals també hi ha implicat l’Ar-
quebisbat de Barcelona) i que
n’hi haurà més. Pastor va voler cal-
mar també els usuaris i les famí-
lies i els va dir que té previst reunir-
se “en breu” amb ells per exposar
les decisions que s’hagin pres.

SOLIDARITAT
Sigui com sigui, la notícia ha ge-
nerat una onada de solidaritat
per part de sota la ciutat. Polítics
com Oriol Lladó (ERC) i clubs de
la ciutat han lamentat la decisió
i han transmès la seva solidaritat
a les entitats esportives del CPSJ.

Incertesa als clubs esportius pel
tancament del CP Sant Josep

L’Adrianenc guanya a Sant
Quirze i ja és líder en solitari

Cop de puny sobre la
taula. L’Adrianec de
Lorenzo Rueda va
dominar, de principi

a final, el partit de diumenge
passat a la pista del Sant Quirze
(21-23) i ja és el líder en solitari
del grup D de la Primera Estatal.

Com era previsible, el partit
va ser molt tàctic i es va decidir
per la solidesa defensiva, aspec-
te que fins ara havia brillat molt
més en els vallesans que no pas
en el conjunt lila. De fet, l’1-4 de
sortida que van aconseguir els de
Rueda va ser bàsic per minar la
moral del conjunt santquirzenc,
que no portaria la iniciativa en el
marcador en cap moment. L’A-
drianenc va saber gestionar, de

forma impecable, una diferència
que anava ampliant-se i escur-
çant-se entre els dos i els cinc
gols. Una jornada més, l’aporta-
ció del conjunt va brillar per so-
bre de les individualitats, i cap ju-
gador de l’Adrianenc va superar
els tres gols. Els locals van apre-
tar en el tram final, però els de
Rueda van atacar amb intel·li-
gència i van defensar amb fer-
mesa per tornar cap a casa amb
dos punts valuosíssims.

L’Adrianenc voldrà donar as-
solir la simbòlica xifra de 10 vic-
tòries demà passat i, per fer-ho,
haurà de derrotar un dels histò-
rics de l’handbol de casa nostra,
el BM la Roca, que visitarà el Pa-
velló de la Verneda.

Els Dracs s’emporten la seva
desena Copa Catalunya 

El domini incon-
testable continua.
Els Dracs d’Óscar

Calatayud segueixen sent hege-
mònics i, diumenge passat, van
guanyar la seva desena Copa Ca-
talunya contra els Pioners de
l’Hospitalet (29-13). És el novè
any consecutiu que els badalonins
col·loquen aquesta competició
en les seves vitrines.

La victòria del conjunt plate-
jat va basar-se en una extraordi-
nària primera meitat, saldada
amb un 22-0. La reacció dels Pio-
ners va arribar (sembla que la lli-
ga recupera un dels seus clàssics
enfrontaments), però la defensa
dels Dracs només va concedir

dues anotacions. Després del
matx, disputat l’estadi Joan Ser-
rahima de Montjuïc (Barcelo-
na), el receptor badaloní Guillem
García va recollir el premi com a
millor jugador de la final.

NOU ENFRONTAMENT
I una setmana més tard, aquest
diumenge a les 12 del migdia, els
dos equips tornaran a veure’s
les cares a l’estadi de la Travessera
de Montigalà en la semifinal de la
Copa d’Espanya.

Els de Calatayud buscaran
accedir a una nova final de la
competició del KO (que es juga-
rà el dia 14 o 15 de desembre), que
seria la tercera seguida.

» L’edifici badaloní no ha obtingut la llicència d’activitats necessària 
» La junta del club de bàsquet nega tenir constància de deficiències

Enfrontament directe:
l’Industrias visita Saragossa

No acabar la desena
jornada en una de
les dues posicions
de descens. L’In-

dustrias Santa Coloma visitarà,
demà a dos quarts de nou del ves-
pre, el Sala 10 Zaragoza, en un en-
frontament agònic per als dos
equips. La dinàmica recent, però,
diu que els locals afronten el
matx en una dinàmica ascen-
dent, després d’encadenar dos
empats, mentre que el d’Óscar
Redondo es plantaran al Pabellón
Siglo XXI després d’haver perdut
els dos darrers partits. 

Per altra banda, el club ja
sap que el seu primer rival per als
setzens de final de la Copa del Rei
serà l’Iberia Toscal. L’eliminatò-
ria es jugarà a Santa Cruz de Te-
nerife el dia 10 de desembre.

EL DERBI S’ESCAPA
Els de Redondo voldran passar
pàgina del derbi, que van perdre
a Sabadell contra el Barça (3-6).
Tot i que Uri Santos va avançar
l’Industrias, el Barça va capgirar
el resultat al començament del se-
gon temps. Els blancs no tindrien
capacitat de reacció.
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En Ricard vola a París per retrobar-se
amb l’amic amb qui, trenta anys enre-
re, havia viatjat a la capital francesa
per fugir del seu present. El destí els va
separar i en Ricard va haver de tornar a
Catalunya, però l’enyor del passat el fa
voler recuperar aquells anys. Rafael
Vallbona ha estat distingit amb el pre-
mi Roc Boronat per Els bons dies.

Llibres

Els bons dies
Rafael Vallbona

Francesc Ferrer s’enfronta tot sol al pú-
blic en aquest monòleg que l’autora, Mar
Monegal, ha definit com a “tragicomè-
dia generacional”. L’actor parla amb el
vertader protagonista de la funció, un
home que s’acaba de separar i ha hagut
de tornar a casa dels seus pares, a l’ha-
bitació de la seva adolescència.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

Ramon
Mar Monegal

Smoking Souls torna aquest novembre
amb Translúcid, el seu cinquè àlbum
d’estudi, que la crítica ja considera el mi-
llor. El grup valencià presenta onze noves
cançons, entre les quals hi ha Volves de neu,
publicada el mes passat. Amb els nous te-
mes, la banda manté la seva essència, al-
hora que reforça els sons electrònics i els
arranjaments de vent i percussió.

Música

Després de l’èxit del curtmetratge Madre
de Rodrigo Sorogoyen, nominat a l’Òs-
car, el director estrena aquest 2019 un
llargmetratge homònim. Aquest cop, la
trama se situa una dècada després dels
fets del curt, que començaven amb la tru-
cada d’un nen de 7 anys a la seva mare.
Tant Sorogoyen com l’actriu protagonista,
Marta Nieto, han conquerit la crítica.

Pelis i sèries

Madre
Rodrigo Sorogoyen

Translúcid
Smoking Souls

All Those Food Market
All Those proposa una manera original de donar la ben-
vinguda al darrer mes de l’any i a la temporada nada-

lenca: un mercat gastronòmic. El cap de setmana del 30
de novembre i l’1 de desembre, el Teatre Nacional de
Catalunya serà l’escenari de l’All Those Food Market,

que enguany celebra el seu cinquè aniversari. En
aquesta edició, hi participaran més de 150 projectes

d’emprenedors i artesans gastronòmics. A més de de-
gustar i comprar productes culinaris de tota mena, els

visitants també podran gaudir de diversos tallers.   

Un jove David Broncano va començar en el món de la co-
mèdia l’any 2008 al canal Paramount Comedy (ara, 

Comedy Central). Més endavant, va fer les seves primeres
col·laboracions a televisions i emissores de ràdio, triom-

fant especialment en aquest segon mitjà. Per això, el
2014 va estrenar un programa propi a la Cadena SER,

acompanyat dels humoristes Ignatius Farray i Quequé: La
Vida Moderna. A partir d’aquí, el seu èxit es va disparar. El
2016, es va estrenar com a col·laborador de Late Motiv, el
programa d’Andreu Buenafuente a Movistar Plus. El ma-
teix any, també en aquesta cadena privada, va debutar
com a presentador de LocoMundo, un espai setmanal.

Però el seu moment de glòria va arribar el 2018 amb l’es-
trena de La Resistencia, un programa que s’emet després
del late show de Buenafuente. Precisament per aquest
format, el passat dia 14, Broncano va recollir al Liceu el
Premi Ondas a millor programa d’entreteniment. Uns

dies més tard, va rebre el Premi Iris a millor presentador.

D A V I D  B R O N C A N OQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser el presentador de moda

Presenta ‘La Resistencia’ i ‘La Vida Moderna’, formats d’èxit

Famosos

Recollir un Premi Ondas al Liceu
A millor programa d’entreteniment per ‘La Resistencia’

Felicitacions i molts acudits
Els fans del programa l’han felicitat sense perdre l’humor

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Narcos
Narcos: Rise of the Cartelsneix de l’èxit de la sèrie de Netflix amb Pablo Es-
cobar com a protagonista. El jugador pot triat bàndol: el càrtel o la DEA.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Viu en línia
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DILLUNS 25 DE NOVEMBRE
19:00 Oriol Puig, crític i cronista d’arts escèni-

ques, serà l’encarregat d’organitzar la sessió
de dilluns que ve del Col·loqui de teatre. / Es-
pai Betúlia.

AVUI 21 DE NOVEMBRE
18:00 Aquesta tarda, en el marc de la progra-

mació de la Tardor LGBTI, es farà el taller ano-
menat Apoderem-nos del nostre amor, a càr-
rec de Mónica Timón, de l'entitat Pandora. /
Pompeu Lab.

22 I 23 DE NOVEMBRE
20:00 Tortugues, la desacceleració de les partí-

cules, és una comèdia científica escrita per
Clàudia Cedó sobre la història entrecreuada
de dues parelles amb ritmes de vida molt di-
ferents. / Teatre La Colmena.

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
11:30 Demà passat està previst que es faci la dar-

rera sessió de la temporada de la Jugate-
cambiental, amb l'activitat de fer ponts, ca-
banes i camins amb tota la família. / Platja
del Litoral.

DIMARTS 26 DE NOVEMBRE
Tarda El darrer dimarts d’aquest mes també coin-

cidirà amb la darrera sessió del taller de gui-
tarra, que hauria de continuar durant el
mes de desembre. / Centre de producció cul-
tural i juvenil Polidor.

AVUI 21 DE NOVEMBRE
18:00 Des Brossa'm per a infants serà el nom de

l’activitat d’aquesta tarda emmaercada en el
cicle Bibliolab. Serà un taller de creació po-
ètica inspirat en Joan Brossa. / Sala Josep i Pere
Santilari de la biblioteca Tirant lo Blanc.

DILLUNS 25 DE NOVEMBRE
19:00 L’Associació Feminista Montgatina llegi-

rà el manifest en el Dia Internacional de l'E-
rradicació de la Violència Masclista. / Plaça de
la Vila.

FINS AL 23 DE NOVEMBRE
Tot el dia Demà passat serà el darrer dia hàbil

en el qual es podrà visitar la mostra ano-
menada Què s'amaga darrere del QR?. / Bi-
blioteca Can Baratau. 

A partir de les nou de la nit de demà,
Montgat viurà amb passió el Corre-
llengua, que s’allargarà fins a quarts
d’11 de la nit.

La vila compta enrere els dies
que falten per al Correllengua
Dissabte 23 de novembre a les 21:00

Partit de bàsquet corresponent a la no-
vena jornada de la Copa Catalunya fe-
menina entre el Bàsquet Draft Gra-
menet i el Club Bàsquet Igualada. / Pa-
velló de la Bastida.

Enfrontament directe: el Draft 
Gramenet rebrà el CB Igualada
Diumenge 24 de novembre a les 19:45

Partit de futbol corresponent a la ca-
torzena jornada del grup 3 de Sego-
na Divisió B entre el Club de Futbol Ba-
dalona i l’Associació Esportiva Prat. /
Municipal de Badalona.

El CF Badalona tanca el 
mes a casa contra l’AE Prat

Diumenge 24 de novembre a les 17:00

Joan Amargós, Quim A?vila i Jordi Mar-
ti?nez són els tres actors que repre-
sentaran l’obra L'amic retrobat. / xxxx.

‘L’amic retrobat’
arriba a la Sala Albéniz

Demà 22 de novembre a les 21:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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