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La meitat de les dones catalanes
afirmen que tenen por d’anar so-
les pel carrer a la nit, segons l’en-
questa Òmnibus del Centre d’Es-
tudis d’Opinió del 2018. El motiu?
Temen patir una agressió sexual.

Per posar fi a aquesta situa-
ció, Santa Coloma ha fet un pas
endavant i ha impulsat la Xarxa
Violeta, un projecte únic a l’es-
tat espanyol que vol crear espais
segurs i lliures de violències
masclistes. De moment, ja s’hi
han sumat una seixantena d’es-
tabliments colomencs, princi-
palment bars i discoteques, però
també benzineres, farmàcies i
pàrquings, entre d’altres. Així, si
es produeix una situació de vio-

lència, tant la víctima com qual-
sevol testimoni poden comuni-
car els fets als responsables dels
locals que formen part de la
xarxa, que s’encarregaran d’ac-
tivar el protocol d’actuació. A
més, l’Ajuntament oferirà for-
mació per al personal de tots
aquests establiments.

La presentació de la Xarxa
Violeta es va fer el 25 de no-
vembre, el Dia internacional per
a l'eliminació de la violència en-
vers les dones. La iniciativa arri-
ba en un any en què, de moment,
s’han denunciat 9 agressions i 14
abusos sexuals a Santa Coloma,
segons dades dels Mossos d’Es-
quadra. En aquest sentit, però,
cal tenir en compte que només es
denuncia un de cada quatre ca-
sos de violència masclista. 

Si ens fixem en l’Àrea Bàsica
Policial (ABP) de Badalona, que

inclou també Sant Adrià, aquest
2019 s’han denunciat 26 agres-
sions i 37 abusos sexuals entre
tots dos municipis. Amb l’objec-
tiu de donar veu als actes mas-
clistes que sovint queden ama-
gats, la reivindicació del Bloc
Violeta de Badalona amb motiu
del 25N va consistir a empaperar
la ciutat amb relats de dones.
“Aquí quasi em violes amb 15
anys. No ho he explicat mai a nin-
gú. Penso que no em creuran”,
deia un dels cartells. 

A través de les xarxes so-
cials, l’entitat feminista va com-
partir, de forma anònima, totes
aquestes experiències. Així, va
crear un recull esfereïdor de tot
allò que pateixen les dones des
que neixen fins que moren, gai-
rebé sempre amb el silenci còm-
plice d’una societat que, per fi,
està començant a despertar.

Lliures, segures i combatives
A l’esquerra, la presentació de la Xarxa Violeta de Santa Coloma. A la dreta, un dels actes del 25N a Badalona. Fotos: Aj. de Santa Coloma / Aj. de Badalona

MOBILITZACIONS4Els mu-
nicipis del Barcelonès Nord es
van tenyir de lila per reivin-
dicar la lluita contra la vio-
lència masclista tant el 25N
com els dies previs. 

Santa Coloma, que ja havia
iniciat el programa d’actes el
dia 5, va acollir una manifes-
tació diumenge sota el lema
‘Caminem contra les violències
masclistes’, que va culminar
amb la lectura del manifest
unitari a la plaça de la Vila. A
més, dilluns a la tarda les co-
lomenques es van concentrar
al mateix punt per anar ple-
gades cap a Barcelona. 

De l’acte principal de Ba-
dalona, destaquen el recital
pètic i la performance ‘Que
ningú et talli les ales’. Sant
Adrià, per la seva banda, va
comptar amb la implicació de
les estudiants del municipi
per fer una marxa ciutadana i
formar un gran llaç lila enmig
del carrer. Pel que fa a Mont-
gat, els seus carrers van acollir
una marxa i es van omplir de
sabates per simbolitzar les
dones assassinades per la vio-
lència masclista. Finalment,
Tiana no es va quedar enrere
i va fer un acte per recordar
que “només sí és sí”.

El Barcelonès Nord omple els
carrers de feminisme el 25N

» Santa Coloma impulsa la Xarxa Violeta, un projecte únic per crear espais segurs i lliures de masclisme
» Les badalonines omplen la ciutat de cartells denunciant les situacions de violència que han patit

Anna Utiel
BARCELONÈS NORD
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Amb vuit anys vas marxar
del Marroc per anar a viu-
re a Vic. Has apreciat una

evolució de la nostra societat
en termes de feminisme durant
aquest temps?
Vam créixer amb la idea que el fe-
minisme ja havia complert els seus
objectius. Era una imatge engan-
yosa que no ens permetia veure la
realitat de la discriminació de les
dones en molts àmbits. La gene-
ració que va batallar durant els anys
setanta tenia molt clar que s’havia
de treballar per canviar moltes co-
ses. En el nostre cas, el canvi ha es-
tat acabar de prendre’n conscièn-
cia. Les dones que estàvem vivint
en la pròpia pell discriminacions
molt evidents no podíem evitar te-
nir una inquietud feminista.

En una entrevista a El Mundoex-
pliques que ser feminista et va
portar a perdre la fe. Com va ser
aquest procés?
Quan tens inquietuds en relació
amb el teu lloc al món com a
dona, et qüestiones els elements
que fan que siguis una persona
considerada de segona. Analitzes
el context cultural i social en què
has nascut i has de fer una con-
frontació feminista amb la matei-
xa religió, perquè té elements que
són clarament discriminatoris cap
a les dones. Llavors és molt difícil
no qüestionar-te la religió sencera. 

Amb vint anys et van obligar a
casar-te, però al cap d’un temps
et vas revelar i vas trencar la re-
lació amb la teva família. Com ha
canviat la teva vida des d’ales-
hores?
Van ser uns anys molt durs perquè
vaig sentir molta soledat. Vaig
marxar de Vic i vaig anar a viure a
Granollers i després a Barcelona.
Així vaig escapar una mica del

control social. L’escriptura i haver
guanyat el premi Ramon Llull
l’any 2008 em va permetre tenir
una vida millor. Ha sigut un reco-
rregut llarg, però ara considero
que m’he desprès de moltes de les
coses que em condicionaven com
a dona. 

En una altra entrevista vas dir:
“Vaig pagar un preu molt alt
per expressar el què pensava”. El
pagament d’aquest preu t’està
condicionant la vida?
En aquests moments no, perquè el
preu ja el vaig pagar. Estic en un en-
torn on les meves idees no són ata-
cades, i tinc la possibilitat d’es-
criure i parlar públicament. Tenint
aquest privilegi, i sabent que hi ha
dones en situacions semblants a les
que jo vaig viure, no estaria tran-
quil·la fent veure que aquesta re-
alitat no té res a veure amb mi. 

També has comentat en més
d’una ocasió que ara s’està ve-
nent un islam ortodox. Per què
creus que passa això?
Les organitzacions que tenen el po-
der de difondre els seus missatges
en molts casos són molt conser-
vadores, fins i tot reaccionàries i fo-
namentalistes. L’islam que es de-
fensa no és divers i obert, sinó
que és un corrent que ens diu
que hem de tornar a una altra
època de la història per ser bones
musulmanes. Hi ha creients que no
tenen coneixement dels seus orí-
gens. És més important que mai
una educació crítica, en què les fa-
mílies musulmanes puguin apren-
dre de quina realitat venen.  

Utilitzes força l’expressió bones
musulmanes. Què és ser una

bona musulmana, segons el teu
punt de vista?
Jo no ho sé. Hauríem de deixar que
cadascú expressés i sentís la fe a la
seva manera. El problema és que
ara tenim uns discursos públics que
defineixen com s’han de compor-
tar les dones, què han de fer amb
les seves vides, amb la seva lliber-
tat i, sobretot, amb els seus cossos.
Encara no podem parlar d’una re-
alitat en què puguem apel·lar a al-
gun tipus de llibertat o elecció. Avui
dia, la majoria de dones musul-
manes estan sotmeses a unes
pressions tremendes i tenen uns
rols marcats que quasi sempre ve-
nen determinats per estructures li-
derades per homes i amb una vi-
sió molt masclista. 

Has explicat en diverses oca-
sions que al Marroc les dones ca-
sades porten el hijab per dife-
renciar-se de les que no ho estan.
Per què creus que aquí noies
cada vegada més joves porten el
mocador?
Perquè no tenen el coneixement
del context d’origen, i reivindi-
quen d’una forma identitària ele-
ments que són relativament re-
cents. El hijab és una manera de ta-
par-se molt recent. Fins i tot està en
discussió teològicament. A més,
instàncies polítiques han donat a
entendre que la dona que és re-
presentativa a nivell polític és la que
porta mocador. Qui diu que la
teva identitat s’hagi de demos-
trar amb un tros de tela? Per què tu
ho has de fer i els teus germans no?
Són preguntes molt bàsiques que
aquestes noies no s’estan fent.
Ningú confronta les teories que cir-
culen lliurement. Ho fem només les
que ens declarem feministes sen-
se cap restricció. Fan falta més es-
pais de debat tranquil i seriós per
confrontar aquestes idees. S’es-
tan escampant, sense cap mena de
resistència, coses absolutament
falses sobre l’islam, que van en con-
tra de les lluites feministes de les
dones musulmanes.  

Una dona pot ser feminista i
musulmana a la vegada?
Jo suposo que sí. En el meu cas no
va ser possible, però jo no nego a
ningú el dret a fer compatible les
seves creences amb el feminisme.
L’important és separar les dues
esferes i defensar els teus drets sen-
se haver-los de justificar pel que di-
guin els textos sagrats. S’ha de
defensar la llibertat de pensament
fins i tot si ets creient. 

Parlant de l’actualitat política,
creus que Vox ha buscat un cop
d’afecte escollint Ignacio Garri-
ga com a cap de llista per Bar-
celona?
Aquest cas demostra que el fet de
ser d’una manera no et legitima ne-
cessàriament per parlar en nom de
les persones que comparteixen la
teva mateixa característica. És el cas
d’una persona que nega comple-
tament la discriminació que exis-
teix. Aquí hi ha també un element
de classe molt important a tenir en
compte. El fet de ser de casa bona
et blanqueja bastant. 

Com a filòloga i escriptora, fins
a quin punt creus que la litera-
tura ha col·laborat a elaborar
un esperit crític?
Crec que la lectura t’obra finestres de
mons que no coneixes, altres reali-
tats i formes d’expressar el malestar.

Evidentment, un dels malestars més
importants que apareix en la litera-
tura des del segle XX és el que fa re-
ferència a les dones. L’escriptura
també et fa posar en pràctica tot el
que estàs intentant entendre tu
mateixa. Per a mi és un camí de co-
neixement del món en què visc.  

El dia 21 de novembre vas pre-
sentar Sempre han parlat per
nosaltres a Santa Coloma de
Gramenet. Com va ser la rebuda
a la ciutat?
Em vaig sentir molt a gust. Em va
resultar especialment emocionant
que algunes de les assistents com-
partissin la seva pròpia lluita fe-
minista. Crec que conèixer les di-
ferents experiències és molt enri-
quidor, perquè l'aliança entre do-
nes de diferents procedències no-
més pot ser productiva.

Què destacaries d’aquesta nova
obra en relació amb les altres? 
És un assaig, un text que expressa
un punt de vista molt clar. No és
tant una novel·la on es pot veure
part de la meva inquietud, sinó que
m’expresso més directament.

Com definiries tu el feminisme?
Crec que és una forma de pensar
el món i les relacions entre les
persones. Jo associo el feminisme
amb la llibertat, la justícia i la pau.

Najat El Hachmi / Escriptora i filòloga

Després de presentar el seu nou llibre Sempre han parlat per nosaltres
a Santa Coloma amb motiu de la commemoració del Dia internacional 
contra la violència de gènere, Najat El Hachmi atén Línia Nord per parlar 

del procés que l’ha portat a construir un esperit crític i feminista.

Foto: Àlex Akeru

Perfil | Donant veu al feminisme amb la literatura
Najat El Hachmi (Marroc, 1979) és llicenciada en Filosofia àrab per la UB. Guanyadora del Premi
Ramon Llull de novel·la l’any 2008 i del Premi Sant Joan de narrativa el 2015, transmet a les se-

ves obres la realitat de les dones marroquines i com ha desenvolupat ella un esperit feminista.  

“L’aliança entre 
dones de diferents
procedències només
pot ser productiva”

“Qui diu que la teva 
identitat s’hagi de

demostrar amb una tela?

Lola Surribas
SANTA COLOMA
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Tribuna

El mandat municipal anterior, el de
2015-2019 que a Badalona va ser 2015-
2018, va ser molt significatiu per la ir-
rupció dels ajuntaments del canvi, amb
una nova manera de fer política i un llen-
guatge i una agenda política amb apor-
tacions pròpies. Participació, feminisme,
transparència, mobilitat sostenible i fis-
calitat justa van ser algunes d’aquestes in-
novacions, però no les úniques. I un dels
conceptes que més ressaltava era el del
poder popular Érem governs que veníem
del poble, rebíem el poder del poble per
governar des de, per a, i amb el poble. I
això significa que per a nosaltres era molt
important la cogovernança (governar
conjuntament) i la coproducció de les po-
lítiques públiques, compartir debat sobre
model de ciutat amb la ciu-
tadania, posar decisions so-
bre el pressupost en mans del
veïnat, etc. Per això vam res-
catar els Consells de partici-
pació, vam posar 14 m€ al
pressupost participatiu (per
cert, aquest novembre ha fet
3 anys d’aquell procés exemplar) i per això
ens queixem tant i ens entristeix tant que
el govern de la moció de censura i actu-
al no estiguin respectant els acords d’a-
quell procés i no executin les inversions,
no convoquin els Consells  (gairebé 2 anys
sense convocar el d’habitatge) i menys-
tinguin contínuament les entitats de la
ciutat i les regidores i regidors de l’opo-
sició.

També ens preocupa molt la seva in-
operància, naturalment, i això és un
menyspreu absolut cap a la ciutadania
(ascensors i rampes que fa més de 9 me-
sos o d’any i mig que no funcionen i etc.
etc.)  

I ben aviat serem a dia 30 de no-
vembre, i aquest dia està previst que a
Badalona passin dues coses molt sig-
nificatives: d’una banda és la data en què
està previst desallotjar i tancar un equi-

pament esportiu de la ciutat, el camp del
Sant Josep. Aquest tancament suposa-
rà deixar sense alternativa prevista per
als entrenaments i el joc a desenes d’e-
quips de bàsquet i el patinatge artístic,
centenars de nois i noies al carrer, més
de 60 anys d’història d’un club icònic a
la ciutat que semblen estroncar-se de
cop i volta. Saber quin paper ha jugat
l’Ajuntament en el desenllaç de fracàs
o saber si des de l’Ajuntament s’hauria
pogut actuar d’alguna altra manera
per evitar-ho ocupa ara mateix moltes
converses i genera molts rumors i de-
bats. Al cor i el cap de molta gent hi ha
la impressió que des de l’actuació pú-
blica caldria fer alguna cosa per resol-
dre aquest desastre. I sobten coses

com que, en el període final, quan s’ha
canviat de rumb respecte de la solució
definitiva de futur (s’ha passat de par-
lar d’una remodelació a un canvi d’usos)
el govern actual no hagi informat i
convidat a la taula del debat el Club, com
sí que s’havia fet en el mandat passat.

D’altra banda, el dia 30 hi ha un es-
deveniment multitudinari que segura-
ment farà gaudir milers de persones. Par-
lo d’aquest invent municipal per rebre les
festes de Nadal amb un concert al passeig
marítim... Benvinguda sigui sempre la
cultura que suma, i no està malament fer
innovacions, d’acord, però atenció per-
què ens gastarem molt més de 100.000
euros en un sol dia. Es cremarà aquesta
quantitat en una activitat d’un sol ús que
no deixa cap pòsit local en la política cul-
tural de la ciutat ni es troba dins de cap
línia estratègica del Pla d’Acció Munici-

pal. La pregunta seria: està justificat
gastar-se en un sol dia més del que tenim
previst al pressupost anual per fer acti-
vitats a les biblioteques?

Dos fets ben diferents però en amb-
dues situacions hi ha un regust que afec-
ta tothom: la sensació que a la nostra ciu-
tat es prenen decisions importants fora
de l’abast de la majoria, o fins i tot la sen-
sació que hi ha decisions que no se sap
ben bé on es prenen. Qui mana a la ciu-
tat? Quin control tenim els veïns i les ve-
ïnes, o fins i tot els electes de l’oposició,
sobre les decisions que es prenen?

També fa reflexionar comprovar que
de sobte l’Ajuntament de Badalona no té
cap problema tècnic per fer possible la tra-
mitació accelerada d’aquest expedient,

mentre les entitats de cultu-
ra tradicional i popular de Ba-
dalona no han cobrat ni un
euro de les subvencions vin-
culades a les despeses avan-
çades per part de les entitats
per les Festes de Maig de
2019, i no ho han cobrat pel

retard en la tramitació d’aquests expe-
dients. Una situació d’impagament que
afecta també  altres entitats de la ciutat,
esportives, veïnals, socials i que les posa
en una situació límit a nivell econòmic. 

Tot plegat, repetit, demostra que des
del govern actual s’aborden alguns temes
sense previsió ni planificació, no es bus-
ca l’acord amb els afectats ni tampoc  el
consens amb els altres representants
municipals, la qual cosa ens porta a si-
tuacions extremes a la ciutat sense pos-
sibilitat de replantejament o de recerca de
solucions acordades.

I això és tot el contrari a cogovernar,
és tot el contrari a governar des del po-
ble, per al poble i amb el poble. I des del
poble, des de les veïnes i els veïns, això
no  s’hauria d’acceptar. Els que som elec-
tes i estem a l’oposició ja ens hem co-
mençat a plantar.

Ahir van banalitzar la
porta del Menjador so-

lidari del Gregal @Men-
jadorGregal. Denunciem aquest acte i
també la presència creixent del feixis-
me als nostres barris. El menjador fa
una tasca importantíssima i volem
aprofitar aquests fets per posar en re-
lleu tot allò que fa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Blai Gumí, un cata-
là de 23 anys, ha obtin-

gut la plaça de solista
de contrabaix a la Bayerische Staatso-
per. És una notícia d’una volada extra-
ordinària. Els mitjans en faran la difu-
sió que mereix? Ho llegirem correcta-
ment els responsables de la cultura i de
l’educació del país?

Un dels criteris ob-
jectius per determinar

que un règim és autori-
tari i demòfob és el fet que s'atribu-
eixi el poder de limitar la llibertat
d'expressió per motiu "de seguretat
nacional". És censura directa i arbi-
trària. És despotisme. És l'Espanya en-
follida.

Catalans, no parleu en
català als nouvinguts.

Es veu que és racista, clas-
sista i colonitzador. Ho podeu fer en
castellano, que és la llengua pura, que
mai no s'ha imposat a ningú i que tot-
hom sap o ha après amb gran plaer i de
forma totalment natural. Un regal dels
déus.

@LaMitjons@Joanlluislluis@eixpereiv @edmoncolomer

Està justificat gastar-se en un sol dia més
del que tenim previst al pressupost anual

per fer activitats a les biblioteques?

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem Badalona

Qui mana a la ciutat?
Els semàfors

Aj. de Santa Coloma
L’Ajuntament de Santa Coloma ha pre-
sentat, coincidint amb el 25N, la Xarxa

Violeta, una iniciativa que ha de garantir
la creació d’espais segurs i lliures de vio-

lències masclistes. De moment, ja s’hi
han sumat uns seixanta establiments.  

pàgina 3

Aj. de Badalona
L’Ajuntament de Badalona és el consis-
tori català que més triga a pagar als au-
tònoms, segons un informe de la Fede-

ració Nacional d'Associacions de Treba-
lladors Autònoms. De mitjana, tarda 151

dies a fer el pagament de les factures. 
pàgina 10

Bloc Violeta Badalona
El Bloc Violeta de Badalona va fer un

gran acte reivindicatiu el 25N: les femi-
nistes van omplir la ciutat de cartells

que recollien relats de dones explicant
situacions de violència masclista que

havien patit al llarg de la seva vida. 
pàgina 3
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En marxa el nou CUAP de Badalona 
que dona servei a 300.000 pacients1

2
L’enderroc de Cal Coronel a Santa Coloma
no s’atura malgrat les protestes

Montgat i Tiana se sumen 
a la prevenció de residus

Màrius Díaz, el primer

Crit d’alerta per l’habitatge: 
“El de la Salut no és un cas aïllat”

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.

Safata d’entrada

Existeix una perversa tendència,
per part d’algunes institucions de
l’Estat, de banalitzar el terrorisme,
confiant fer passar bou per bèstia
grossa i així poder tirar pel dret, ac-
tuant a conveniència per poder re-
primir les accions de manifesta-
cions i protestes independentistes.
Un exemple: un tribunal de l’au-
toanomenada justícia espanyola
condemna a quatre anys de presó,
per delicte d’odi, un ciutadà que es
va alegrar de la mort d’un torero en
una plaça de Terol. L’anomalia no
té límits, s’ha desbocat!

Fins a quin punt s’ha arribat
que el senyor Robert Manrique,
víctima de l’atemptat de l’Hiper-
cor, hagi dit això: “No m’agraden
els actes vandàlics, però no són
terrorisme. No es pot banalitzar el
dolor per rapinyar quatre vots”. 

També hem patit la banalit-
zació del feixisme de Vox. Se’ls ha
donat cobertura mediàtica, s’ha
minimitzat el seu ideari neofalan-
gista, homòfob, racista, masclista
i catalanòfob. Aitor Esteban del
PNB, després d’un debat a la tele-
visió, es va negar a donar la mà a
Espinosa de los Monteros de Vox. 

L’autoesbombada justícia es-
panyola va pendent avall, cap al
precipici de l’arbitrarietat abso-
luta. S’està fent l’harakiri i, el que
és més greu, no se n’adonen!

A quants taxistes, pagesos, es-
tibadors, controladors aeris, tre-
balladors de drassanes i miners
que han cremat cotxes, conteni-
dors, pneumàtics i tallat carrete-
res i vies de tren i han col·lapsat
aeroports els ha aplicat l’Audièn-
cia Nacional la llei antiterrorista? 

Ah! Però no eren indepen-
dentistes catalans, i aquests sí que
no tenen perdó.

Banalitzar
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

El propietari d’una bici robada l’ha recuperat gràcies als Mossos
després de veure-la a Wallapop. Així ho ha explicat recentment
El Periódico, que detalla que un policia de paisà es va fer passar

per amic del propietari en la cita amb la lladre per recomprar el ve-
hicle. És un exemple més dels fraus a l’empara d’internet.

Una família de Palamós ha aconseguit inscriure la seva filla
amb el nom de Pau després de la negativa que es va tro-
bar al registre civil de la Bisbal de l’Empordà. Des del jut-

jat de Palamós argumentaven que la llei no ho permetia, però fi-
nalment hi han donat llum verda.

Set de cada deu conductors no saben canviar una roda i el 60%
no sap reaccionar davant de situacions imprevistes a la carrete-
ra. Són dades d’un estudi de l’Associació Professional d’Empre-

ses Formadores en Seguretat Vial (Formaster), que també indiquen
que el 90% dels conductors no ha llegit mai el manual del seu cotxe.

Almenys tres tones de cocaïna del narcosubmarí enfonsat
recentment a Galícia ja han estat descarregades per efec-
tius policials després de reflotar la nau. La quantitat de

droga que transportava podia superar els 100 milions d’euros
al mercat negre.

L’exjugador del Barça Samuel Eto’o s’ha convertit en estudiant
de Harvard. L’exfutbolista estudiarà un grau en administració
d’empreses a la prestigiosa universitat nord-americana. És per

això que Eto’o es traslladarà a viure a Boston. Tot plegat després
d’haver muntat una casa d’apostes al Camerun. 

A les xarxes

@chelodelagarza: Ya me imagino a
Trump pidiéndole a su staff: “Rápido, ha-
gan un fotomontaje del póster de Rocky
con mi cara. Se viene un tweet genial!

@jordiPuignero: El decret que pretén
però no aturarà "la #RepúblicaDigital" per-
metrà intervenir Internet i les comunica-
cions dels ciutadans sense ordre judicial. 

#155Digital

@10ClaraVila: Han passat 48 hores i ja
ningú se'n recorda. No som res important,
aquest és el problema. Continuem sent
invisibles a ulls de la societat. #25N.

#EnsMaten #RockyTrump

Ales trencades
per Mari Carmen Lozano

A fora plou i a dins també. La por-
ta s’obre i ella comença a tremo-
lar. El got d’aigua rellisca tren-
cant-se en mil trossets on veu re-
flectida la por. Sent com avança
pel passadís l’olor agre de begu-
da. Les petjades són cada cop
més sonores. Només obrir la
porta de la cuina, li pregunta si li
ha comprat l’escuma d’afaitar. La
dona fa un esforç perquè la veu
li surti del coll i li respon que no
se n’ha recordat. Ell li crida que
no serveix per a res. Amb la mà
dura, fa un cop a la taula i llença
el dinar a terra. Ella s’ajup per re-
collir la destrossa i ell ho aprofi-
ta per llançar-se-li a sobre, aga-
far-la pels cabells i amenaçar-la
dient-li que mai més es torni a ob-
lidar de les seves comandes.

I així la llar en mans del mal-
tractador es converteix en un
camí ple de mines a punt d’es-
clatar. Elements domèstics con-
vertits en armes llancívoles i
punxants. La casa ha deixat de ser
un lloc acollidor i segur per trans-
formar-se en un infern on l’ho-
me violent llança els plats a ter-
ra, posa les mans al coll o a la
cara, crida, insulta... deixant les
seves empremtes fora i dins del
cos de la dona.

L’article 1 de la llei de violèn-
cia de gènere assenyala que la vio-
lència de gènere no és un pro-
blema que afecta només l’àmbit
privat, sinó que també es mani-
festa públicament com el símbol
més inhumà de la desigualtat

existent a la nostra societat. Una
violència que es dirigeix sobre les
dones pel fet mateix de ser dones,
per ser considerades pels seus
agressors faltes dels drets mínims
de llibertat, respecte i capacitat de
decisió.

L’educació és l’eina primor-
dial en la prevenció de la vio-
lència de gènere perquè és l’ú-
nica que pot canviar les ments
dels éssers humans. Cal intro-
duir en les nostres escoles el va-
lor de la igualtat entre sexes i el
rebuig decidit a la violència de
gènere i a qualsevol forma de
violència física o psicològica.
Si tenim en compte que l’esco-
la és un dels contextos de so-
cialització més importants per
a la creació de la pròpia identi-
tat, dels nostres ideals i objec-
tius, s’ha de treballar perquè des
del professorat, les famílies i el
propi alumnat s’informi de qual-
sevol forma de violència que es
pugui detectar per tal de poder
frenar-la i aturar-la.

Des del terra la dona mira
cap al passadís fosc i allunyat,
sent el seu cos i els seus peus dè-
bils i cansats, però sap que si
aconsegueix aixecar-se i córrer
podrà fugir de l’infern. Enrere
quedaran la culpabilitat, la ver-
gonya, la indefensió, la intimi-
dació, les amenaces, les triste-
ses, la solitud... Podrà salvar-se
i volar. Ser una dona lliure,
sense pors, respectada i feliç. A
fora fa sol i a dins també.
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Badalona

HABITATGE4Una part del bloc
del barri de la Salut afectat per
aluminosi s’ha esfondrat. El
col·lapse es va produir dimarts,
mentre s’estava duent a terme
l’enderroc que va començar el
dia 5 d’aquest mes. Des de l’A-
juntament asseguren que els
treballs de demolició “avancen a
bon ritme” i que els veïns dels
edificis del voltant podran pas-
sar el Nadal a casa si “el vent i la
climatologia ho permeten”, se-
gons publica l’ACN.

En declaracions d’ahir reco-
llides pel mateix mitjà, el regidor
de Govern i Territori, Rubén
Guijarro, va celebrar que no hi
hagués danys humans i va posar
en valor l’actuació de l’Ajunta-
ment de desallotjar i enderrocar
l’edifici abans que caigués. A
més, va explicar que “el col·lap-
se es va produir de manera for-
tuïta” i no pas “com a conse-
qüència de cap intervenció con-
creta”. També va detallar que,

aquests darrers dies, els opera-
ris encarregats de l’enderroc
havien arribat a l’àrea on va
aparèixer el gran forat a la fa-
çana. “En arribar a la zona més
sensible de l’edifici, s’ha originat
el col·lapse”, va dir Guijarro. 

El regidor va explicar que,
després de l’esfondrament, els

treballadors s’estaven dedicant
a recuperar d’entre la runa les
pertinences dels residents del
bloc, com ara roba o electrodo-
mèstics. Així, va afirmar que el
consistori havia posat uns tras-
ters a disposició dels afectats i
que s’estava omplint “una mit-
jana de dos contenidors per pis”. 

L’enderroc de l’edifici va començar el dia 5. Foto: Norma Vidal/ACN

S’esfondra una part de l’edifici
de la Salut afectat per aluminosi
» Els pisos que han caigut eren a la zona on va aparèixer el gran forat
» Els veïns dels blocs del voltant podran tornar a casa per Nadal

GESTIÓ4L’Ajuntament de Ba-
dalona és el consistori català
que més triga a pagar als autò-
noms. És una de les dades que
revela un informe de la Federa-
ció Nacional d'Associacions de
Treballadors Autònoms (ATA)
que recull l’ACN. Concretament,
tarda una mitjana de 151 dies a
fer el pagament de les factures.

Aquesta xifra contrasta amb
la de l’Ajuntament de Santa Co-
loma, el més puntual a Catalun-
ya a l’hora de pagar als autò-

noms: només triga 11 dies de
mitjana. Per tant, entre ambdós

consistoris del Barcelonès Nord
hi ha una diferència de 140 dies. 

En aquest sentit, cal recor-
dar que, a principis d’aquest
mes, les entitats organitzadores
de les activitats culturals de les
Festes de Maig encara no havien
cobrat la subvenció que els ator-
ga l’Ajuntament. Les associa-
cions van assegurar en aquell
moment que, normalment,
quan acaben les festes cobren la
meitat de la subvenció. Així,
van denunciar que, en total, el
consistori tenia pendent de pa-
gar-los prop de 40.000 euros.

El que paga ambmés retard

151
és la mitjana de dies
que l’Ajuntament 
de Badalona triga a 
pagar als autònoms

Una estufa, l’origen de
l’incendi a un bloc de Sant Roc
SUCCESSOS4L’origen de l’in-
cendi que es va produir diu-
menge en un bloc de pisos de
Sant Roc és una estufa, segons va
afirmar la segona tinent d'alcal-
de, Teresa González. En les ma-
teixes declaracions, recollides
per l’ACN, va assegurar que els
fets van quedar en un “ensurt”,
ja que no es va haver de lamen-
tar “cap víctima greu”. Tanma-
teix, hi va haver cinc ferits –qua-
tre per inhalació de fum i un per
contusions– i, en total, els serveis

d'emergències van haver d’a-
tendre una trentena de persones.

Tal com va dir la regidora, els
tècnics municipals van contactar
el mateix diumenge amb el pro-
pietari del bloc per estudiar si era
necessari apuntalar parts de l’e-
difici, ubicat a l'avinguda del
Marquès de Mont-roig. A més,
va explicar que, com que els
Bombers havien hagut de re-
bentar algunes portes, el pro-
pietari posaria vigilància per
controlar els pisos afectats. 

L’incendi va provocar cinc ferits. Foto: Bombers

Vandalisme | Detinguts per la crema de contenidors
La Guàrdia Urbana va detenir la matinada de dimecres dos homes com a pre-

sumptes autors de la crema d’uns 30 contenidors en els últims dies. La detenció
es va produir a l’avinguda d’Almeria, on la policia va enxampar els homes in situ.
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Pastor i Albiol voten plegats
contra l’alliberament dels Jordis

OCI4Badalona ja pot gaudir de
la seva Fira de Nadal, que es va
instal·lar dissabte a la plaça de
la Plana i s’hi estarà fins al 23
de desembre. En aquesta edició,
el mercat comptarà amb 26
parades els dies laborables i
35 els festius, i oferirà arbres de
Nadal, figures de pessebre,
tions i altres elements tradi-
cionals propis d’aquesta època
de l’any.

Més enllà de ser un punt de
compravenda, la fira esdevindrà
també un espai cultural i aco-
llirà actes com el concert de na-
dales de la coral de 1r d’ESO de
l’escola Arrels Esperança, que
tindrà lloc el dia 12 del mes que
ve. A més, entre els dies 20 i 22,
els més petits podran fer cagar
un tió gegant solidari amb el
Banc d’Aliments, així com di-
vertir-se amb una festa infantil.
Tot plegat, en una activitat or-
ganitzada per l’Associació Fira
Tradicional de Nadal i Mercat
de Santa Llúcia.

BENVINGUDA AL NADAL
La ciutat s’endinsarà de ple en
el període nadalenc aquest dis-
sabte, quan es farà l’encesa de
l’arbre de la plaça de la Vila i de
l’enllumenat del pont del Pe-
troli. Aquest acte s’emmarcarà
en la jornada ‘Hola Nadal!’,
que clourà amb un concert al
passeig Marítim a càrrec dels
cantants Macaco i Soraya. 

El dia, però, començarà a les
10 del matí amb la posada en
marxa de les activitats del Parc
Cultural de Nadal. Aquest espai,
ubicat al passeig Marítim, entre
la platja del pont del Petroli i la
platja del Coco, també acollirà
tallers, actuacions d’animació i
oferta d’artesania. Destaca, so-
bretot, l’Espai del Connect’Art,
la fira de joves creadors bada-
lonins que enguany celebra la
seva setena edició. 

La Fira de Nadal
s’instal·la a la
plaça de la Plana

POLÍTICA4La moció de JxCAT
per donar suport a l’informe
d’Amnistia Internacional que
demana l’alliberament de Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez no ha ti-
rat endavant. Al Ple de dimarts,
els vots contraris del PSC i el PP
van tombar la proposta. 

Des de Guanyem, Dolors Sa-
bater va recriminar al grup so-
cialista aquest vot, ja que creu
que el rebuig a la sentència del
Procés “hauria de ser indiscuti-
ble per a qualsevol organització
política progressista”, tal com va
afirmar a Twitter. En la mateixa
línia, la regidora d’ERC Anna
Maria Lara va preguntar al Ple

fins quan continuarien “utilitzant
la justícia com a arma política”.

De la mateixa manera que el
PSC es va unir al PP per votar en
contra d’aquesta proposta, ERC
i JxCAT també van votar al cos-
tat del partit de Xavier García Al-
biol per tombar la moció contrà-
ria a l’anomenada Llei Aragonès,
presentada per En Comú Po-
dem. Segons els comuns, la mo-
ció havia de servir “per defensar
els serveis públics davant d'una
llei que no els blinda i que dona
peu a noves externalitzacions”.

En canvi, una de les propostes
que sí que van tirar endavant va
ser la d’augmentar un 50% l’IBI

dels pisos buits. La moció va ser
aprovada per unanimitat des-
prés d’incloure-hi una esmena
del PP perquè només es pogués
aplicar aquest increment als ha-
bitatges propietat de grans teni-
dors. A més, també es bonificarà
fins al 95% d’aquest impost per als
lloguers amb renda limitada.

També es va aprovar per
unanimitat promoure la mobi-
litat escolar sostenible i segura,
donar suport als veïns dels ca-
rrers Camèlia i Coll i Pujol,
transformar els polígons i re-
dactar i executar un projecte
per a la reurbanització de l’àrea
de gossos del Parc del Gran Sol. PSC i PP van votar en contra de la moció de JxCAT. Foto: Ajuntament
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Santa Coloma

MOBILITZACIÓ4Una cinquan-
tena de persones, convocades
per la Plataforma Salvem la Ciu-
tat Vella, van denunciar diu-
menge passat “la destrucció del
patrimoni històric” de Santa Co-
loma amb una performance pels
carrers del centre. L’entitat cul-
pa d’aquesta situació el govern
municipal, a qui acusa de tenir
un “nul interès per preservar el
barri antic de la ciutat”.

La capçalera de la mobilitza-
ció estava formada per manifes-
tants disfressats d’edificis histò-
rics de la ciutat, seguits per d’al-
tres disfressats de voltors. A més,
el voltor més gran anava de bra-
cet d’una persona que simbolit-
zava l’Ajuntament. Al darrere, un
seguit de veïns i veïnes duien
pancartes amb frases com “Fora
voltors del barri antic” o “Aturem
el PERI II, salvem Ciutat Vella”.

Aquesta és una de les ac-
cions emmarcades en la cam-
panya que la plataforma va en-
gegar l’any passat amb l’objectiu
de “salvar un grup de cases bai-
xes de diversos carrers al voltant

de la plaça de la Vila”. Des de l’en-
titat afirmen que el consistori les
vol enderrocar per tal que “el pro-
motor immobiliari hi edifiqui
un bloc de més de 60 metres d’al-
tura”. En aquest sentit, recorden
que, si bé fins fa poc el promotor
era el Banc Sabadell, ara ho és
Oaktree Capital Management,
“un fons voltor de Los Angeles

presidit per Howard Marks, un
dels 400 multimilionaris més
rics dels Estats Units”, afirmen.

La darrera actuació polèmi-
ca de l’Ajuntament ha estat l’en-
derroc de Can Coronel, una fon-
da de finals del segle XIX. Els
membres de Salvem la Ciutat Ve-
lla creuen que el consistori no ha
fet res per salvar l’edifici. 

L’entitat va fer una performance al centre de la ciutat. Foto: Salvem la Ciutat Vella

Salvem la Ciutat Vella surt al
carrer per defensar el patrimoni

L’emergència d’habitatge
protagonitza el Ple

POLÍTICA4Uns 20 intents de
desnonament a la setmana o, el
que és el mateix, uns 80 cada
mes. Aquestes són les xifres que
dona la Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca (PAH)  per quan-
tificar el problema de l’habitat-
ge a Santa Coloma.

De fet, l’emergència habita-
cional és un dels temes que va cen-
trar la sessió plenària de dimarts,
en què es va aprovar una moció
amb sis propostes de la mateixa
PAH. Diversos membres de l’en-
titat van assistir al Ple, entre els
quals Juan Pastor, l'activista de-

tingut a finals del mes passat. De
les iniciatives aprovades, les més
rellevants són les que reclamen
l’augment del parc públic de llo-
guer social, l’impuls de la Taula
Local d’Habitatge i l’obligació de
crear un cens dels habitatges
buits, entre d’altres. 

A banda, també es van fer
tres declaracions institucionals
consensuades per tots els grups
municipals, coincidint amb el
Dia per a l’Eliminació de la Vio-
lència Envers les Dones, el Dia
de les Persones amb Discapaci-
tat i el Dia de la Sida.

Música | Amon Amarth i Nightwish, confirmats al Rock Fest
El grup suec Amon Amarth i la banda de metall simfònic finlandès Nightwish són les
darreres formacions confirmades per al cartell del Rock Fest 2020. El festival tindrà

lloc del 2 al 4 de juliol al Parc de Can Zam i comptarà també amb Kiss, entre d’altres.
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La Mina acull avui una taula
rodona sobre habitatge

SOCIETAT4El Casal Cívic del
barri de La Mina acollirà,
aquesta tarda, una taula rodo-
na sobre habitatge i conflictes
socials, organitzada conjunta-
ment pel portal desdelami-
na.net i Objectiu Venus. L’acte
comptarà amb l’exregidor de
l’Ajuntament de Badalona
Francesc Duran, que dinamit-
zarà la taula. També hi partici-
paran veïns i veïnes del barri i
membres de l’Observatori An-
tropològic del Conflicte Urbà
(UB) i d’Oasi Urbà. Aquest es-
deveniment ha de servir per

parlar “sobre les qüestions més
urgents” que enfronta el barri
en matèria d’habitatge, tal com
diuen els organitzadors.

VENUS NECESSITA UN IMPULS
Per altra banda, Objectiu Venus,
la campanya de micromecenat-
ge engegada pels veïns i veïnes
del bloc Venus, necessita un
impuls. A poc més de quinze
dies de la fi de la primera ronda,
encara no s’ha assolit el 50% del
mínim requerit. Així, tenen
menys de 6.000 euros dels
12.800 que necessitarien.

POLÍTICA4L’elaboració d’un
estudi i un mapa de la contami-
nació del sòl i la reobertura del
pavelló Ricart són els dos grans
compromisos que es van apro-
var al Ple de dilluns. 

Les plataformes AireNet, la
Marea Verde i STOP Crematori
van impulsar una moció per
descontaminar el sòl, que va
ser presentada per ERC, En
Comú, MES i Cs i, finalment, es
va aprovar amb els vots favora-
bles de tots els grups, excepte el
PSC, que es va abstenir. 

Tal com explica a Línia Nord
la presidenta d’AireNet, Silvina
Frucella, amb aquesta moció el
consistori s’ha de comprometre
a informar i fer estudis sobre la
contaminació del sòl. En aquest
sentit, destaca la importància de
fer un mapa de contaminació
comptant amb la col·laboració
de les entitats veïnals. A més, el
text fa èmfasi en els barris de la
Catalana i la Mina, en què s'ha
detectat un nivell elevat de con-
taminació, com ja va passar amb
La Rambleta.

D’altra banda, ERC va pre-
sentar una moció que proposava
la reobertura i la gestió municipal
del pavelló Ricart. Tots els grups
municipals hi van votar a favor,
excepte Cs, que es va abstenir úni-
cament en el punt que demana-
va la gestió pública de l’equipa-
ment. Concretament, el text pre-
sentat pels republicans reclama-

va “un estudi de les vies legals per
assegurar-ne la gestió directa”.

Cal tenir en compte que,
des de l’any 2015, la piscina i la
sala de fitness estan tancades al
públic, mentre que les pistes po-
liesportives es fan servir pun-
tualment per part d’algunes en-
titats o en alguns esdeveni-
ments determinats.

Un moment del Ple municipal de dilluns. Foto: Twitter @SAB_ERC

La contaminació del sòl i el
pavelló Ricart centren el Ple

Inversions | Sant Adrià assoleix l’excel·lència en serveis socials
L’Ajuntament de Sant Adrià és un dels millors de l’estat espanyol pel que fa a la 

inversió en serveis socials, segons el rànquing de l’Associació de Directores i Gerents 
de Serveis Socials. També entra en aquesta llista el consistori de Santa Coloma.
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Montgat | Tiana

L’ampliació de l’institut 
se sotmetrà a votació dimarts
TIANA4L’ampliació de l’institut
de Tiana és la gran inversió que
ha presentat l’equip de govern en
la seva proposta de pressupostos
municipals, que se sotmetrà a vo-
tació al Ple de dimarts dia 3. 

Tal com ha recordat l’alcal-
dessa Marta Martorell a Línia
Nord, el conveni per dur a terme
aquesta reforma es va aprovar
per unanimitat el mandat ante-
rior i es va acordar que es faria
amb recursos propis, ja que es
tracta d’un equipament munici-
pal. Ara, Martorell afirma que
han trobat la manera de finan-
çar l’obra amb recursos propis,
sense necessitat d’endeutar el
consistori. De moment, hi ha
una partida de 120.000 euros al
pressupost per fer el projecte
executiu i, segons l’alcaldessa, si
el Ple hi dona llum verda, l’ins-
titut estarà ampliat per al curs
2021-2022, de manera que po-
drà oferir Batxillerat.

CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ
Des de l’oposició, Junts per Tia-
na, la formació amb més repre-
sentació al consistori, qüestiona
el procediment de l’equip de go-
vern actual i de l’anterior. “Va ser
una temeritat per part de l’ante-
rior equip de govern fer aquesta
proposta a correcuita i sense
analitzar bé la situació”, afirma el
portaveu del grup, Isaac Salva-
tierra. Creu que van fer un com-
promís “amb uns diners que no
tenien i sobre una competència”
que no és de l’Ajuntament, sinó
de la Generalitat. 

Tot i això, admet que l’am-
pliació és necessària i que ja
“no hi ha marxa enrere”, perquè
s’han assumit uns compromisos
amb la comunitat educativa.
Ara, reclama al govern local
“més transparència i una au-
diència pública”. Amb tot, apun-
ta que de moment “difícilment”
donaran suport als pressupostos.

MONTGAT4Els regidors mont-
gatins de PSC, JxCAT, SOM i Cs
haurien formalitzat una moció de
censura contra l’alcaldessa Rosa
Funtané, d’ERC, segons va pu-
blicar ahir La Vanguardia. El
mateix mitjà assegura que, en cas
que la moció es presentés i tirés
endavant, socialistes i postcon-
vergents es repartirien l’alcaldia. 

Davant d’aquesta notícia,
l’alcaldessa ha dit a Línia Nord
que seria “una moció antinatu-
ra” i ha admès que li costa creu-
re que es pugui fer realitat per-
què, diu, no pot imaginar-se
“un partit independentista com
JxCAT pactant amb Cs i PSC”,
formacions que considera “els
partits del 155”. A més, ha re-
cordat que ERC va guanyar les
eleccions municipals “amb un
marge molt ample”, de forma
que creu que la moció de censura
no respondria a la voluntat del
poble. “Espero que no sigui ve-
ritat, perquè seria un pacte de
vergonya”, ha sentenciat. 

D’altra banda, en declara-
cions a La Vanguardia, el pre-

sident comarcal de JxCAT, Car-
les Bosch, va dir que, si es pre-
sentés la moció, els seus regidors
“quedarien desautoritzats, se’ls
obriria un expedient i serien ex-
pulsats del partit”. Per la seva
part, el fins ara regidor de Cs,
Luis Antonio Fariña, passarà a
ser regidor no adscrit, ja que la

formació taronja tampoc no es-
taria d’acord amb el pacte amb
una força independentista. 

Sigui com sigui, Línia Nord
no ha pogut confirmar si final-
ment s’ha signat la moció de cen-
sura. Si es presentés, s’hauria de
convocar un Ple extraordinari en
un màxim de deu dies. 

L’alcaldessa Rosa Funtané, el dia de la seva investidura. Foto: Arxiu

Moció de censura de PSC, JxCAT,
SOM i Cs contra Funtané (ERC)

Montgat | Nou cicle de ‘Tenim drets, teixim llibertats’
L’AMB  ha engegat el segon cicle del programa ‘Tenim drets, teixim llibertats’,

que tractarà sobre els drets ambientals des d’una perspectiva tant local com glo-
bal. L’Ajuntament de Montgat és un dels onze que participen en la iniciativa. 
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La solució que jugadors, pares,
mares i el món del bàsquet espe-
raven no ha arribat, de manera
que el CP Sant Josep i la històri-
ca pista del club de bàsquet tan-
caran demà passat. Això certifi-
carà, doncs, la crònica d’una mort
anunciada des de dimarts de la
setmana passada. De fet, la reu-
nió de més de dues hores que l’Ar-
quebisbat de Barcelona, l’Ajun-
tament de Badalona, represen-
tants de la parròquia de Sant Jo-
sep i el Club Bàsquet Sant Josep
van mantenir ahir al migdia no-
més va fer que confirmar-ho.

Aquest fet posa punt final a
gairebé mig segle de bàsquet en
aquest pavelló (la pista es va in-
augurar el 17 de gener de 1970
amb un partit contra el CD Mol-
forts corresponent a la Lliga Na-
cional, tot i que l’edifici ja existia
des de 1939), per on han desfilat
figures com Roger Grimau, Alfred
Julbe, Josep Maria Izquierdo, Pe-
dro Martínez, Edu Torres, Trifón
Poch, Carles Marco, Sergi Vidal o
Alex Mumbrú, entre molts altres.

TROBADA A QUATRE BANDES
Tot i que en la seva comparei-
xença després de la trobada, el ti-
nent d’alcalde Rubén Guijarro
(PSC) no va verbalitzar explíci-
tament la clausura, fonts assis-
tents a la reunió van confirmar
més tard a Línia Nord que no hi
ha marxa enrere. De fet, ja
s’hauria trobat una alternativa per
a totes les categories del club de

bàsquet que tenien partit al pa-
velló del Centre Parroquial aquest
cap de setmana. En aquest sen-
tit, Guijarro va afegir que el cadet
B del Sampep, l’únic equip del
club que té fixat un entrenament
per a dilluns que ve, tindrà un lloc
alternatiu per fer-lo, i va voler en-
viar un missatge de tranquil·litat
a les famílies dels esportistes.

En el que sí que hi ha consens

entre totes les parts és que cal se-
guir parlant per trobar una solu-
ció a més llarg termini i, en aquest
sentit, Arquebisbat, Ajuntament,
parròquia i club de bàsquet han
acordat reunir-se de nou dilluns
16 de desembre. 

En aquesta trobada podria
discutir-se la possibilitat de pro-
jectar un nou pavelló (l’Arque-
bisbat va descartar fa temps im-
pulsar obres a la pista actual) i,
fins i tot, ja ha transcendit que
aquest equipament es podria fer
on hi ha l’antiga Focus. Sigui
com sigui, des de l’oposició re-
marquen que voldran participar
en el procés de decisió del possi-
ble nou equipament si aquest fi-
nalment s’acaba impulsant.

ASSEMBLEA DEL CLUB
Per altra banda, ahir al vespre,
coincidint amb el tancament d’a-
questa edició de Línia Nord, el
club de bàsquet estava celebrant
una Assemblea General Ex-
traordinària, on es podien anun-
ciar canvis de càrrecs dins de la
Junta i s’explicava als socis les de-
cisions de la trobada d’ahir.

El tancament del CP Sant Josep no s’ha pogut evitar. Foto: Eduardo Corria

Crònica d’una mort anunciada:
adeu al CP Sant Josep

» La reunió d’ahir va acostar postures, però no va evitar la clausura
» Club, Arquebisbat i consistori tornaran a veure’s el 16 de desembre

L’Snatt’s Sant Adrià i Mireia
Vila separen els seus camins

Abans-d’ahir, poc més
de 24 hores abans del
partit ajornat contra el
Barça Santfeliuenc,

l’Snatt’s Sant Adrià va publicar
un comunicat anunciant “un
acord amistós de desvinculació”
amb Mireia Vila. 

Aquesta 2019-20 era la cin-
quena temporada que l’aler ba-
dalonina vestia de lila, després
d’haver estat quatre anys a la
Universitat de Saint Joseph’s de
Philadelphia (Estats Units) i
d’haver tingut experiències a la
segona i a la primera categoria

del bàsquet espanyol a l’Uni Fer-
rol i una temporada al Sedis de
la Seu d’Urgell. Vila va baixar un
esglaó per sumar-se a l’ambiciós
projecte 2015-16, amb Jordi Viz-
caíno a la banqueta, i seria una de
les claus de l’ascens assolit la
temporada següent.

En la seva primera campanya
a LF1 amb les liles va patir una
greu lesió al genoll, i no va poder
reaparèixer fins al curs passat. En
aquest tram inicial de la tempo-
rada 2019-20, Vila ha presentat
uns números de 7,1 punts i 3,4
rebots per partit.

Front comú dels clubs per
reformar la pista Paco Águila
BADALONA4“Rugby i atletis-
me, junts per a unes instal·lacions
dignes”. Aquest és el lema que la
UGE Badalona i el Rugby Club
Badalona han escollit per fer
front comú i reclamar reformes,
remodelacions i millores de se-
guretat en la pista Paco Águila, la
instal·lació municipal que les
dues entitats fan servir per en-
trenar i competir.

De fet, la reivindicació va
arribar al Ple celebrat abans-d’a-
hir (els dos clubs van convocar
una trobada a la plaça de la Vila
i els representants d’ERC i del PP

van presentar mocions durant la
sessió), però les entitats han
anunciat que seguiran lluitant
perquè aquestes reformes siguin
una realitat i que es reuniran
amb la resta de forces polítiques
i amb mitjans de comunicació.

“DECADÈNCIA TOTAL”
I és que fa dos mesos, en una en-
trevista al portal especialitzat en
atletisme Carrer lliure, el secre-
tari de la UGE, Álex Habas, va de-
nunciar la “decadència total” de
la instal·lació i d’altres equipa-
ments esportius de la ciutat.

Montgat | La vila torna a celebrar la Festa del Joc i l’Esport
La pista 2 del poliesportiu municipal Sílvia Domínguez serà l’escenari, demà a la nit, d’una
nova edició de la Festa del Joc i l’Esport de Montgat. Esportistes i entitats esportives de la
vila estan convocades a aquest acte de reconeixement a la seva feina durant la temporada.

Pau Arriaga
BADALONA

El pavelló del CB Sant
Josep es va inaugurar
fa gairebé mig segle: 
el 17 de gener de 1970
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El Seagull d’Ana
Junyent va fer
història en la seva
visita al camp
d’Osasuna. L’e-

quip badaloní va convertir-se en
el primer que guanya a les ins-
tal·lacions de Tajonar (on hi ha la
ciutat esportiva del conjunt roji-
llo) en els darrers dos anys (0-2).
Per trobar l’anterior vegada que
l’equip navarrès havia perdut a
casa a la lliga cal remuntar-se al
10 de desembre del 2017 (1-2 con-
tra el filial de l’Athletic Club).

Els gols de la victòria del Sea-
gull (que de retruc fa que les na-
varreses cedeixin la posició de lí-
der al filial de l’Athletic) van tri-
gar més d’una hora a arribar, tot
i que el guió de partit va ser el so-
miat per l’entrenadora de les ga-
vines. L’equip va defensar a la
perfecció l’ofensiva local, que
buscava sovint atacar ràpid amb
pilotes llargues i segones jugades. 

Un moment clau del partit va

ser l’expulsió de Lidia Alén, poc
abans del quart d’hora de la se-
gona meitat, que va permetre
que el Seagull tingués superiori-
tat numèrica durant més de mit-
ja hora. Menys de 10 minuts més
tard de l’expulsió, les gavines
aprofitarien aquesta circum-
stància per trencar el 0-0, gràcies
a una diana d’Irina Uribe. La
tranquil·litat (i l’esclat d’alegria)
definitiva arribaria al 82, quan

Nuria Garrote va sentenciar el
matx amb un xut precís.

APROFITAR L’IMPULS
Les d’Ana Junyent, doncs, vol-
dran aprofitar l’impuls que dona
aquesta victòria en el primer par-
tit del mes de desembre. El Sea-
gull, que ara és vuitè amb 17
punts, jugarà diumenge a partir
de les 12 del migdia contra el
quart, l’AEM de Lleida. 

El Seagull, primer equip que
guanya a Tajonar en dos anys

10 de 10: l’Adrianenc guanya
contra el Balonmano la Roca

10 partits, 10 victò-
ries. L’Adrianenc de
Lorenzo Rueda se-
gueix confirmant,

jornada rere jornada, que no té ri-
val, i dissabte passat va demos-
trar-ho de nou contra el Balon-
mano la Roca (34-31).

El conjunt lila afrontava el
partit amb la moral pels núvols
després del triomf a la pista del
Sant Quirze però va haver de tor-
nar a mostrar la seva millor ver-
sió contra els vallesans. Després
d’uns minuts inicials de tempteig
a la Verneda, els de Sant Adrià
van veure com, per primer cop,
havien de remar per remuntar un
resultat advers. Els de Rueda
van reduir distàncies per marxar

al descans perdent per un gol (10-
11) però un retorn a la pista es-
pectacular, amb un parcial de 5-
3, van prendre la iniciativa en el
marcador i ja no la deixarien es-
capar. En l’enfrontament contra
els roquerols, contràriament al
que havia passat en la majoria de
jornades, sí que va brillar un ju-
gador per sobre de la resta en l’a-
partat ofensiu: Alejandro Rodrí-
guez, autor de set gols (és el ter-
cer màxim golejador de l’equip).

L’equip posarà el punt final al
penúltim mes de l’any demà pas-
sat a les sis de la tarda al Pavelló
Municipal Els Quatre Hereus, la
pista del CH Sant Esteve de Pa-
lautordera, l’onzè classificat de la
Primera Estatal.

Els Dracs tornaran a jugar la
Copa contra els Black Demons

La història es re-
petirà. El dissab-
te 14 de desem-

bre, els Dracs d’Óscar Calatayud
buscaran sumar un nou títol de
Copa d’Espanya i, per tercer any
consecutiu, veuran com a l’altra
banda de la línia d’scrimmage hi
ha els Las Rozas Black Demons.
El darrer precedent existent és un
triomf drac (24-0).

Els badalonins van segellar el
seu accés a la final derrotant, per
segon cop en dues setmanes, els
l’Hospitalet Pioners a Montiga-
là (34-7). El guió del matx, però,
no va semblar-se al de la final de
la Copa Catalunya, ja que els
Pioners van plantar cara durant

la primera meitat (al final del se-
gon quart el resultat era d’un
ajustat 14-7), però després del
descans, tot i que els de Calatay-
ud van veure com els Pioners te-
nien l’oportunitat d’empatar, do-
minarien de forma clara aprofi-
tant també una intercepció i un
fumble forçat en dues de les
ofensives del conjunt visitant.

10 EQUIPS A LA SERIE A
Aquest, però, no serà l’últim clàs-
sic contra els Pioners, que són en
el grup nord de la Serie A (que co-
mençarà el segon cap de setma-
na de gener) on hi ha els Dracs, els
Osos Rivas, els Gijón Mariners i
els Zaragoza Hurricanes.

» Les d’Ana Junyent escalen fins a la vuitena posició de la classificació 
» Les gavines volen mantenir el seu bon moment rebent l’AEM

L’Industrias rep la visita del
sorprenent O’Parrulo gallec

L’Industrias Santa
Coloma d’Óscar Re-
dondo, que per pri-
mera vegada en la

lliga ocupa posició de descens
(després de la derrota de la set-
mana passada a Saragossa) rebrà
demà a dos quarts de nou del ves-
pre el sorprenent O’Parrulo del
Ferrol, vuitè després de les pri-
meres 10 jornades de lliga.

El conjunt colomenc, doncs,
es veurà obligat per primer cop a
batallar per fugir de la zona ver-
mella (l’equip té els mateixos
punts que el Navarra, però pitjor

diferència de gols, i només un
punt menys que el Zaragoza i dos
menys que el Córdoba) i, per
fer-ho, el tècnic no podrà comp-
tar amb Bruno Petry, que va pa-
tir un trencament en el tendó pro-
ximal dels isquiotibials de la seva
cama dreta que el tindrà fora de
combat durant gairebé un mes,
perdent-se tres jornades i l’eli-
minatòria de Copa del Rei. 

Per guanyar contra el conjunt
corunyès, els de Santa Coloma
hauran de mostrar una versió mi-
llorada que l’exhibida a la pista
del Sala 10 Zaragoza (4-1).

L’eufòria al vestidor blau després del darrer triomf. Foto: CES 
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El nom d’Aitana Ocaña va començar a sonar a finals
del 2017 gràcies al seu pas per ‘Operación Triunfo’, con-
curs en què va quedar segona. Un cop acabat el pro-
grama, la cantant de Sant Climent de Llobregat de se-
guida es va convertir en la concursant més popular. A
l’estiu del 2018, va estrenar el seu primer single, Teléfo-
no, que va ser un èxit de reproduccions. El mateix any
va publicar l’EP Tráiler i el juny passat va veure la llum
el seu primer àbum d’estudi, Spoiler. Actualment, la

seva carrera passa per un molt bon moment. Tot i que
no es va endur el Grammy Llatí al qual estava nomina-
da, sí que va actuar a la gala d’entrega d’aquests pre-
mis de la mà d'Alejandro Sanz. El dia 19 va assistir a la
gala People in Red de Barcelona, organitzada per la
Fundació Lluita contra la Sida. En aquest acte va aca-
parar totes les mirades i va interpretar dues de les se-

ves cançons: Vas a quedarte i Nada sale mal.

A I T A N A  O C A Ñ AQUI ÉS?
Ser una cantant revelació

És la concursant d’OT 2017 que més ha triomfat

Famosos

Assistir a la Gala contra la Sida
Va interpretar ‘Vas a quedarte’ i ‘Nada sale mal’

Comentaris positius per la seva actuació
La seva presència a l’acte era una de les més esperades

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Lost Ember
Mooneye Studios ja ha publicat Lost Ember, un videojoc que permet als jugadors 

explorar la natura a través d’un llop. Disponible per a PS4, Xbox i PC.

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

Càmera i ciutat
El CaixaForum de Barcelona acull l’exposició ‘Càmera i ciu-
tat’, que dona protagonisme a l’anomenada fotografia de
carrer. Formada a partir de diverses col·leccions del Cen-
tre Pompidou de París, la mostra recull obres de fotògrafs

i cineastes com Brassaï (autor de la sèrie ’París de nit’),
Henri Cartier-Bresson o Barbara Probst. Gràcies a aquests i
altres artistes, avui dia comptem amb un extens arxiu que
ens permet comprendre com era la vida urbana al llarg
de les diferents etapes del segle XX. L’exposició es pot

veure al CaixaForum fins al 8 de març del 2020.  

Els protagonistes d’aquesta novel·la són
el Pere i el Joan, dos germans que viuen
les seves vides en paral·lel. Mentre
que el primer viu amb els pares i no pot
oblidar la seva exparella, l’altre és mes-
tre de primària i té una vida secreta.
Amb La teva ombra, Jordi Nopca ha
guanyat la primera edició del Premi
Proa de Novel·la, convocat pel Grup 62.

Llibres

La teva ombra
Jordi Nopca

Al costat d’un arbre, en Vladimir i l’Es-
tragó esperen l’arribada de Godot.
Així comença l’obra més coneguda de
Samuel Beckett, que la sala homònima
encara no havia produït mai. Ara, grà-
cies a la traducció de Josep Pedrals i a
la direcció de Ferran Utzet, l’obra es po-
drà veure fins al 4 de gener.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Esperant Godot
Samuel Beckett

Ginestà, el duet barceloní format pels
germans Serrasolsas, ha estrenat el
seu segon àlbum: Ginestà (Kasba Mu-
sic, 2019). En aquest disc, la Júlia i el Pau
barregen el pop-folk amb la música
electrònica i hi inclouen cançons com
Estimar-te com la terrao Kilòmetre 3, que
han aconseguit milers de reproduc-
cions a totes les plataformes.

Música

Després de l’èxit rotund de Frozen (2013),
la segona entrega de la pel·lícula era una
de les estrenes més esperades d’aquest
2019. I no ha decebut: les aventures d’El-
sa, Anna, Kristoff i Olaf han aconseguit
batre rècords de recaptació en la seva pri-
mera setmana als cinemes. Aquest cop,
la trama va més enllà del regne d’Aren-
delle i s’endinsa en un bosc encantat.

Pelis i sèries

Frozen 2
Jennifer Lee i Chris Buck

Ginestà
Ginestà

ÉS FAMOSA PER...
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DIMARTS 3 DE DESEMBRE
19:00 En el marc de la Festa Indiana es farà l’ac-
te de presentació del llibre anomenat 50 po-
etes de la terra, en benefici d’Open Arms. /
Espai Betúlia.

AVUI 28 DE NOVEMBRE
19:00 Aquesta tarda, en el marc de la progra-
mació de Raïm i Cultura, el sommelier Óscar
Soneira presentarà vins originals d'Andalu-
sia. Hi haurà també l'actuació dels De La Car-
mela. / Teatre Sagarra.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia El Centre Airiños da nosa Galícia ha
posat en marxa la sisena edició de la seva cam-
panya solidària de recollida de mantes. Cal tru-
car per concertar hora. / Carrer de Pompeu Fa-
bra 44, baixos.

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la no-
vena jornada del grup B de la Liga Femeni-
na 2 entre l’Snatt’s Femení Sant Adrià i l’O-
sés Construcción Ardoi navarrès. / Pavelló Mu-
nicipal Marina Besòs.

DIMARTS 3 DE DESEMBRE
Tarda En el marc del Dia Internacional de les Per-
sones amb Discapacitat, es farà la projecció
de la pel·lícula The best of men i un col·loqui
posterior amb el director Álex Castán. / Cen-
tre de producció cultural i juvenil Polidor.

AVUI 28 DE NOVEMBRE
19:00 La coral del CRiC i la Coral Marina del Ca-
sal de la Gent Gran Joan Maragall seran les
dues entitats encarregades d’animar l’acte
d’encesa de les llums de Nadal a la vila. / Pla-
ça de la vila.

DEMÀ 29 DE NOVEMBRE
21:00Demà a la nit se celebrarà la Festa del Joc
i l'Esport de Montgat, amb la participació d'es-
portistes i entitats esportives de la vila. / Po-
liesportiu municipal Sílvia Domínguez.

AVUI 28 DE NOVEMBRE
18:30 Francesc Lleal, capità de la Marina Mer-
cant, s’encarregarà de la conferència d’aquesta
tarda anomenada Baleners de les Açores. / Sala
Albéniz. 

Demà passat està previst que es faci un
concert benèfic a càrrec d’ABAM i
APROPA’T. / Sala Pau Casals de la bi-
blioteca Tirant lo Blanc.

La vila acull un concert benèfic 
a càrrec d'ABAM i APROPA'T

Dissabte 30 de novembre a les 21:00

El Centre d'Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva (ASSIR) ha organitzat una
xerrada sobre el sòl pelvià i la faixa ab-
dominal. / Centre Cívic de Can Mariner
i Centre Cívic del Singuerlín.

Dues xerrades sobre el sòl
pelvià i la faixa abdominal

3 i 4 de desembre a les 18:30

Partit de bàsquet corresponent a l’on-
zena jornada de la lliga Endesa ACB en-
tre el Club Joventut de Badalona i el RE-
TAbet Bilbao Basket d’Àlex Mumbrú.
/ Pavelló Olímpic.

La Penya encetarà el
desembre contra el Bilbao

Diumenge 1 de desembre a les 17:00

Aquest cap de setmana, per tercer any
consecutiu, la vila podrà visitar l’Art Gar-
den Market, la fira de Nadal. / Riera d'en
Font, 55.

Tot a punt per a una nova
edició de l’Art Garden Market

30 de novembre i 1 de desembre

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma
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