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SANTA COLOMA pàg 14

Tancat el Parc Fluvial
del Besòs per l’incendi
de Montornès del Vallès

TIANA pàg 18

Junts i el PSC tomben els
pressupostos municipals

ESPORTS pàg 20

Els Dracs es jugaran la Copa
contra els Black Demons

SANT ADRIÀ pàg 16

Un monument
recordarà els afusellats
al Camp de la Bota

MONTGAT pàg 18
L’alcaldessa Rosa Funtané: 
“S’han unit trànsfugues i regidors 
no autoritzats per fer-me fora”

El polèmic crematori de Sant Adrià obre amb discreció

Ja funciona pàg 4

Badalona farà retalladesper
evitar la intervencióde l’Estat
Pastor presenta avui un pla d’ajustament que si no s’aprova pot fer que Hisenda intervingui el consistori pàg 3



| 2

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51712 de desembre del 2019



3 | 

línianord.cat12 de desembre del 2019En portada

“El govern negocia d’amagat un
pla d’ajustament econòmic amb
els grups de l’oposició que, en cas
de no aprovar-se, suposaria la in-
tervenció per part del Ministeri
d’Hisenda”. Aquest és el crit d’a-
lerta que ha fet aquest matí Guan-
yem Badalona en Comú des de la
mateixa Casa de la Vila i que ja
avançava ahir breument a través
d’una convocatòria de premsa
que no va deixar ningú indiferent.
Tant és així que poca estona des-
prés era el mateix govern local qui
contraconvocava els mitjans gai-
rebé a la mateixa hora d’avui, però
a l’edifici del Viver, per presentar
el citat Pla Econòmic i Financer
per a l’any vinent.

Les converses a les quals feia re-
ferència ahir Guanyem, però, ja van
transcendir a principis de setmana,
quan ERC va emetre una altra
nota de premsa on avançava que
condicionava el vot favorable al
pla d’ajustament del govern del
PSC i els comuns al fet que “prio-
ritzi les inversions als equipaments
escolars i a les escoles bressol”.

La situació és complexa i les ar-
gumentacions diverses en funció de
qui les dona. Però la realitat és cla-
ra: l’Ajuntament està asfixiat. I al
darrere de tot plegat hi ha una le-
gislació que tots els grups coinci-
deixen a denunciar que ofega la ca-
pacitat de les administracions lo-
cals per fer les inversions necessà-
ries i garantir els serveis públics. 

I és que l’Ajuntament de Ba-
dalona es veu obligat ara a apro-
var un Pla Econòmic Financer per
als exercicis 2019-2020 a conse-

qüència d’haver superat la regla de
despesa durant el 2018.

Aquesta regla està regulada
per la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Fi-
nancera, arran de la modificació de
l’article 135 de la Constitució es-
panyola l’any 2012 per part del PP

i el PSOE. Es tracta d’un instrument
fiscal per controlar l’equilibri de les
finances públiques. L’objectiu de la
regla de despesa és mantenir un
equilibri entre les despeses i els in-
gressos esperats. Quan una admi-

nistració pública supera aquesta re-
gla es veu obligada a presentar un
Pla Econòmic Financer que afec-
ta els dos exercicis següents. En el
cas de l’Ajuntament de Badalona ja
es va aprovar un pla d’aquestes ca-
racterístiques l’any 2012 durant el
govern de Xavier Garcia Albiol, i ara
el govern d’Álex Pastor en neces-
sita tirar endavant un altre perquè
durant el 2018, en altres paraules,
va trencar el sostre de deute i ara
haurà de fer retallades.

De fet, segons informacions
d’ERC, el govern local ha fet arri-
bar una primera proposta als grups
municipals que afectaria 17,4 mi-
lions d’euros del pressupost d’in-
versions 2015-2019. En concret, el
govern badaloní hauria proposat
temporitzar les inversions per tal de
no executar-les durant l’any vinent.
Un extrem que s’havia de poder
confirmar avui en la roda de prem-

sa del mateix alcalde Álex Pastor,
de la regidora Teresa González i de
l’interventor general de l’Ajunta-
ment, Julián Álamo, a dos quarts
d’onze del matí. Ahir, en el tanca-
ment d’aquesta edició, no havia
transcendit cap detall al respecte
per part de cap font municipal.

“El col·lapse de l’Ajuntament és
tan gran que sense haver executat
ni una quarta part del pressupost
el govern local ha trencat el sostre
de deute i el consistori és a prop de
ser intervingut”, avançaven ahir a
Línia Nord fonts de Guanyem,
afegint que això ha passat, a parer
seu, “per falta de gestió política”.

Sigui com sigui, Pastor neces-
sitarà el suport de l’oposició per
aprovar el seu pla d’ajustament i
evitar així l’ombra de la interven-
ció. I sembla que ara vol trencar la
discreció amb la qual ha gestionat
aquesta delicada situació fins ara.

Asfixiats

Arnau Nadeu
BADALONA

L’Ajuntament de Badalona necessita un pla d’ajustament econòmic per evitar la intervenció del Ministeri d’Hisenda. Foto: Arxiu

» Guanyem Badalona en Comú alerta que l’Ajuntament està a punt de la intervenció econòmica
» El govern local presenta avui un pla d’ajustament que vol esquivar l’ombra del Ministeri d’Hisenda

17,4
milions d’euros
d’inversions estarien
afectats pel pla
d’ajustament de Pastor
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Dimarts, 10 de desembre. Dos
quarts d’onze del matí. El Tana-
tori del Litoral, situat al barri de
la Catalana de Sant Adrià del Be-
sòs, ja ha obert les seves portes
des de fa uns dies. Tot plegat s’ha
fet, i s’està fent, de forma molt
discreta. No hi ha hagut inaugu-
ració oficial. Aquesta instal·lació,
situada just al costat de la ciutat
esportiva de l’Espanyol, fa anys
que està envoltada de polèmica
i l’entitat que s’oposa a la seva
existència, Stop Crematori, se-
gueix lluitant contra el projecte. 

Línia Nordvisita les instal·la-
cions del nou tanatori i també
crematori, que té cinc sales pri-
vades de vetlla i un oratori amb

capacitat per a gairebé 200 per-
sones. Arquitectònicament és
una obra de primer nivell. L’es-
pai té un disseny molt atractiu,
espaiós i amb molta llum natu-
ral. També té una zona a l’exte-
rior, el ‘Jardí del record’, desti-
nada a columbaris, els nínxols
que acullen les urnes amb les
cendres. A banda, els responsa-
bles del centre reivindiquen la
zona verda que s’ha creat al vol-
tant del tanatori com “un nou es-
pai perquè la gent de Sant Adrià
hi vingui a passejar”. 

CONTAMINACIÓ I LLICÈNCIES
Qui veu les coses d’una forma
molt diferent és la gent de la pla-
taforma Stop Crematori. Fa uns
quatre anys que es mobilitzen
contra l’obertura del tanatori.
La seva denúncia se centra en
dues qüestions: la contaminació

que asseguren que provocarà la
instal·lació i la concessió de les lli-
cències que en el seu moment va
fer l’Ajuntament. 

Pel que fa a la contaminació,
sempre han denunciat que Sant
Adrià ja és un municipi amb

uns alts nivells de contaminació
i que des de fa molts anys s’ha
convertit en un municipi que
acull instal·lacions contaminants.
Posen d’exemple  la central tèr-
mica de cicle combinat o la inci-
neradora de TERSA.  De fet, re-
corden que Sant Adrià, que no-

més fa 3,8 quilòmetres quadrats,
genera l’1,65% de tot el Co2 in-
dustrial d’Espanya. A banda,
afegeixen que a la ciutat hi ha un
problema greu de contaminació
del sòl.

A part de la contaminació,
Stop Crematori sempre ha de-
nunciat que la llicència ambien-
tal i d’obres per fer el tanatori es
va concedir de forma irregular.
En el seu moment l’Ajuntament
ja va deixar clar que l’atorgament
de les llicències es va fer perquè
es complien tots els requisits le-
gals. El consistori també va de-
manar mesures addicionals de
control mediambiental que
s’hauran de fer semestralment
durant el primer any de funcio-
nament de la instal·lació. De
moment Stop Crematori ha vist
com la justícia desestimava les
mesures cautelars contra l’ober-

tura que havien sol·licitat. Tot i
això, confien que el contenciós
encara pugui tirar endavant amb
èxit.

“COMPLIM LA NORMATIVA”
Preguntats sobre la llarga rei-
vindicació d’Stop Crematori con-
tra el tanatori, els seus respon-
sables responen: “Complim la
normativa mediambiental i hem
afegit uns filtres que no es fan
servir en altres llocs”. Sobre la
denúncia de la plataforma veïnal,
es limiten a dir que “el TSJC ja
dictaminarà”.

De moment Sant Adrià, el
municipi sense cementiri, ja té ta-
natori. Un tanatori amb un cre-
matori la capacitat del qual és de
750 cremacions a l’any. Una ins-
tal·lació pionera segons els seus
responsables, però que per a Stop
Crematori no hauria d’existir.

Obertura ambdiscreció
» El Tanatori del Litoral de Sant Adrià comença a funcionar a mig gas després d’anys de polèmiques
» La justícia tomba les mesures cautelars que havia demanat Stop Crematori per evitar que obrís 

Albert Ribas
SANT ADRIÀ

El Tanatori Litoral ha començat a funcionar aquest desembre. Foto: Tanatori Litoral

La plataforma Stop
Crematori confia que
la denúncia contra
el tanatori tiri endavant
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La #Rosalía ja ens va
advertir de bon princi-

pi. Quan encara pensà-
vem que es dedicaria al “cante”, ja ens
avisava que era una artista molt am-
biciosa i que intentaria fer tot el que es
proposés. A Youtube hi ha l’enllaç al ví-
deo de l’entrevista que li vam fer en el
seu moment i que n’és testimoni.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Bastante a favor de la
dirección de la refor-

ma tarifaria del trans-
porte en BCN, con un pero: creo que
hay que dejar de penalizar el uso casual
pero muy sostenido. Eso quizás se sal-
varía con un billete que permita muc-
hos viajes (¿100?) a buen precio y que
no caduque.

@apuente

Ens hem posat a des-
brossar què va dir i què

no va dir el Síndic i, del
que va dir, què és cert. Conclusió: va uti-
litzar una dada certa per abonar un dis-
curs perillós. Els pacients que venen
d'altres CCAA generen un sobrecost,
però és insignificant respecte al cost to-
tal del sistema.

Senadors i la porta
oberta de l’ALE. No em

queda clar si ha estat un
‘suggeriment’ d’ERC a JxCat (si retires
la moció et donaré menjar) o de JxCat
a ERC (dona’m menjar si no vols que et
rebenti la negociació amb el PSOE). Si-
gui com sigui, les coses de menjar són
molt importants.

@eduardvoltas@carlosbaraibar@JofreFont

La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Aturar els desnonaments
A Badalona, malgrat les múltiples mocions
aprovades pel Ple municipal i les declara-
cions de molts responsables polítics i càr-
recs electes, continua produint-se –que se
sàpiga– més d’un desnonament diari.
Això ens situa en els primers llocs de les ciu-
tats espanyoles amb més desnonaments
sense alternativa residencial.  

Podríem recórrer a diverses normati-
ves internacionals i nacionals que reco-
neixen tant el dret a un habitatge digne i
adequat per a totes les persones com a les
obligacions dels governs de prendre me-
sures per garantir-lo. Així, l’article 47 de la
Constitució espanyola afirma que “tots els
espanyols tenen dret a un habitatge digne
i adequat. Els poders públics promouran
les condicions necessàries i establiran les
normes pertinents per tal de
fer efectiu aquest dret, i regu-
laran la utilització del sòl d’a-
cord amb l’interès general per
tal d’impedir l’especulació”.

Aquest 6 de desembre farà
41 anys que es va aprovar. Què
hem d’esperar més per fer re-
alitat aquest mandat? Tenen o no tenen els
governs –local, català i central– la res-
ponsabilitat de garantir la funció social de
l’habitatge?    

L’any 2016 es van efectuar a Badalona
374 desnonaments, una xifra vergonyosa
si es té en compte que la majoria de les per-
sones afectades es trobaven en risc d’ex-
clusió social i sense alternativa residencial.

En la majoria dels casos les causes són
per l’impagament de les quotes hipotecà-
ries (17%) o les de lloguer (39%), si bé cal
no oblidar que aquest lloguer, en la majo-
ria de les vegades, es va aconseguir després
que el propietari del pis acceptés una da-
ció del banc creditor i aquest li concedís un
lloguer per poder continuar vivint durant
un temps al mateix habitatge, ara ja pro-
pietat del banc.

La PAH de Badalona defensa que ac-
ceptar la dació sense buscar alternatives ju-

dicials no és la millor solució, ja que els llo-
guers tenen una data de venciment i els
grans tenidors es neguen a renovar-los en
les mateixes condicions, la qual cosa suposa
trobar-se al carrer transcorreguts els anys
de vigència del mateix.

Un dels instruments que recomana per
evitar els desnonaments és buscar si les hi-
poteques s’han venut a fons de titulitza-
cions, ja que si és així els bancs ja no són
els titulars del préstec i, consegüentment,
no poden ser els creditors i reclamar per
l’impagament de cap quota.

La PAH Badalona ha pogut compro-
var que les entitats financeres han venut la
majoria de les hipoteques a fons titulitzats,
per la qual cosa ingressen diners si bé dei-
xen de ser els propietaris d’aquestes hi-

poteques. En definitiva, l’entitat finance-
ra no és la titular del crèdit hipotecari i, per
tant, no pot demanar el desnonament per
manca de legitimació, però, tanmateix, con-
tinua fent-ho. 

Una vegada que l’entitat torna a recu-
perar l’habitatge –considerem que de ma-
nera fraudulenta–el torna a vendre a fons
voltors a baix preu, per la qual cosa els bancs
tornen a ingressar diners. És a dir, que el
mateix producte les entitats financeres el ve-
nen diverses vegades, ja que continuen ac-
tuant com si fos de la seva propietat. Com
ja hem dit altres vegades, la banca sempre
guanya!

Per això, des de la PAH ho hem de-
nunciat al jutjat i hem demanat al Minis-
teri Fiscal que s’interessi i personi per in-
vestigar la legalitat de la venda i la recla-
mació judicial del préstec hipotecari, ja que
considerem que una vegada titularitzades

les hipoteques el banc ja no n’és el pro-
pietari, sinó el fons de titulització.

És evident que si el banc no és el pro-
pietari no pot reclamar o actuar com si ho
fos. Ara bé, ho continuen fent i és per això
que la PAH ho hem denunciat al jutjat.

El més greu és que a la nostra ciutat hi
ha més de 1.300 habitatges buits propie-
tat de grans tenidors i només el 24% dels
habitatges buits són de particulars.

Aquests grans tenidors són bancs res-
catats amb diners públics, fet que suposa
que cadascú de nosaltres hi perdrà més de
1.000 euros, ja que mai no ens tornaran
aquests diners, com ja s’ha denunciat re-
iteradament.

Per això, una altra mesura que propo-
sa la PAH de Badalona és forçar l’expro-

piació temporal dels habitat-
ges buits propietat dels grans
tenidors i així garantir-ne la
funció social i evitar l’especu-
lació d’un bé de primera ne-
cessitat.

També hem demanat al
nostre Ajuntament que utilit-

zi el dret a tanteig i retracte per adquirir ha-
bitatges i aconseguir tenir un parc d’ús so-
cial a l’abast de les persones més vulnera-
bles i en risc de pobresa. Per aquest mo-
tiu cal coordinar-se i treballar conjuntament
amb els jutjats per aturar els desnona-
ments.

Altres mesures són, d’una banda, san-
cionar els grans propietaris que fan un ús in-
adequat dels seus habitatges o bé que estan
en mal estat o abandonats i, d’una altra, in-
crementar-los considerablement l’IBI.

I el més urgent: elaborar un pla local
d’habitatge –proposta que va fer la PAH en
la reunió del Consell d’Habitatge–, pendent
des de fa anys, per tenir un instrument de
planificació de les polítiques municipals en
matèria d’habitatge i posar fi a la impro-
visació i, sobretot, als desnonaments.

D’instruments n’hi ha, només cal vo-
luntat política. Sí que es pot.

L’any 2016 hi va haver 
374 desnonaments a Badalona, 

una xifra vergonyosa

Els semàfors

Aj. de Badalona
L’Ajuntament de Badalona haurà d’apli-
car un pla d’ajustament econòmic, previ
vistiplau de l’oposició per aprovar-lo, per
evitar que Hisenda intervingui el consis-

tori. És el segon cop que passa, ja que 
Albiol ja en va impulsar un l’any 2012. 

pàgina 3

Aj. de Santa Coloma
L’Ajuntament de Santa Coloma va reac-
cionar de pressa a l’incendi de Montor-

nès que va afectar el Parc Fluvial del Be-
sòs. El consistori va dir en un comunicat

que col·laboraria en la reparació de danys
i en la depuració de responsabilitats. 

pàgina 14

Salvador Simó
El director de cinema Salvador Simó,

nascut a Badalona el 1968, s’ha endut el
guardó a millor llargmetratge d’anima-
ció dels Premis de Cinema Europeu. Ho

ha aconseguit gràcies a la pel·lícula 
Buñuel en el laberinto de las tortugas.

pàgina 12
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Gir de 180 graus: el Sant Josep 
evita el tancament1

2
Macrooperatiu policial amb epicentre a
Sant Roc contra el tràfic de drogues i armes

Lliures, segures i combatives: 
el Barcelonès Nord commemora el 25N

El Hachmi: “Qui diu que la teva identitat
s’hagi de demostrar amb una tela?”

S’esfondra una part de l’edifici 
de la Salut afectat per aluminosi

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

El president del Foment del Tre-
ball, Josep Sánchez Llibre, exigeix
al president Quim Torra que con-
demni i aturi la “barbàrie” pels fets
ocorreguts a carrers, autopistes i
altres llocs, perquè tals actuacions
perjudiquen els negocis i atemp-
ten contra la lliure circulació de
persones i vehicles de transport.
Bé... Se suposa que el president
del Foment està en l’obligació de
defensar els interessos dels em-
presaris de Catalunya sempre. Si
és així, com és que no exigeix res
als governants de l’Estat espanyol,
siguin del color que siguin, sobre el
drenatge de les balances fiscals?
De les míseres inversions en Ro-
dalies? De la finalització de les ob-
res del desdoblament de l’N-II?
Dels ports catalans on no arriben
les vies fèrries d’ample europeu?
De la necessitat que les gerències
dels ports i aeroports siguin com-
petència directa de Catalunya?
Quan estarà enllestit el Corredor
del Mediterrani? Quan s’elimina-
ran els peatges de les nostres au-
topistes? Per què no s’acomplei-
xen mai els minsos pressupostos
per a infraestructures i en canvi
els de Madrid sempre es tanquen
a l’alça? Quan s’acabarà l’estació
de la Sagrera?

Aquestes són algunes qües-
tions. Però senyor Sánchez, la sen-
tència del Tribunal Suprem, amb
l’empresonament de gent pacífica,
no li sembla una “barbàrie”? La re-
pressió de l’1-O tampoc ho va ser? 

Una de les condicions que
s’han d’exigir a una persona
que es cregui democràtica és la
de ser equànime, i s’han d’exigir
comptes a totes bandes i no no-
més a la més feble, que en
aquest cas és la catalana.

A Sánchez Llibre
per Jordi Lleal 

Flors i gavines
per Francesc Reina

Que hi hagi flors a totes les èpo-
ques de l'any pot resultar colpidor
i agradable, però també es trac-
ta d'un enorme perill donada la
complexitat del nostre temps. El
canvi de temperatura fa miracles,
com l'aparició de gavines a cen-
tenars de quilòmetres de la mar.

No tots els miracles són bons.
Una desmesurada nostàlgia pro-
vocà al gran Quixot la bogeria, per
voler encarnar en el seu temps
grans valors d'altres èpoques,
com el de la generositat. Dispo-
sat a alliberar oprimits i desgra-
ciats sense reclamar res a canvi,
es va llançar als camins per des-
cobrir, amb estranyesa, el des-
pertar d'un món diferent. Un re-
fredament de la mirada que hau-
ria esfondrat les idees antigues.

La ciutat ha estat una de les
més antigues invencions de l'és-
ser humà. La seva motivació va ser
causa d'una profunda necessitat
de relacions per compartir el
món. Ha estat la corona de la ci-
vilització; totes les cultures es van
emocionar d'aquest paisatge. Ha
estat, la ciutat, punt de partida i
d'arribada per a la imaginació.

Però la taca urbana va destruir
el somni i l'harmonia. El món es
va tornar foraster perdent la ca-
lidesa de l'afecte. Al costat de la
ciutat creix la desforestació, el mal-
baratament, les desigualtats, l'alt
cost de les vides. Si alguna cosa ca-
racteritza l'actualitat és que els in-
gressos de la indústria i la tecno-
logia no es tradueixen en benes-

tar comú sinó en riquesa addi-
cional per a elits gerencials, polí-
tiques i funcionarials. Perills en
l'alteració de l'entorn per l'espe-
rit de lucre que converteix en as-
salariat l'investigador, el sacerdot,
el metge... Fins i tot el poeta. Un
estat de l'ànima que els fa malvats.

Caldrà tenir ulls nous per veu-
re en el visible l'invisible... Es dis-
solen les cultures locals creant
urbs enormes, sotmetent les for-
ces naturals. Creixen les químiques
cancerígenes a les llars, olis de pe-
troli als carrers, mercuri entre els
peixos, plom al sabó... Collites de
cotó que assequen un llac sencer.

Moriràs per les teves virtuts,
diu la profecia tràgica.

La mercaderia hauria de ser
avui, de nou, l'hospitalitat, la ca-
ritat, la salut, l'art, l'esport, el pati
de l'esbarjo. Els regnes de l'afec-
te davant de la societat comercial.

Brecht ens va dir que allò més
simple és dur de fer. Sense me-
mòria del passat no es pot in-
ventar la utopia del futur. Per fer
la revolució caldrà portar algunes
coses velles i oblidades, perquè
parlar del passat ens pot ajudar a
comprendre millor el present.

Quan Déu va crear el temps
n’hi havia de sobres, diu un
proverbi irlandès. Potser aques-
ta sigui la tasca: treballar per re-
cuperar el gust, el plaer de l'aire,
de l'aigua, del vent, del sol, de la
llum i de la terra. El gust per de-
fensar tot això en contraposició
als que ho volen destruir.

Les millors
perles

La Generalitat ha obert un expedient d’ofici sobre el joc per a
adults Que no se te caiga el jabón i l’ha posat en coneixement
de la Fiscalia de delictes d’odi. El joc està ple de clixés homò-

fobs i el Govern català destaca que vol imposar la “tolerància zero
amb l’homofòbia”. 

Troben en el mateix museu el quadre de Gustav Klimt ro-
bat fa 22 anys. Durant unes obres de neteja, els treballa-
dors van trobar en la cavitat d’un mur exterior una bos-

sa negra d’escombraries amb l’obra ‘Retrat d’una dama’ a
dins. Ha passat a la Galeria Ricci Oddi, a Piacenza (Itàlia).

Groenlàndia es desglaça set vegades més ràpid que a la dè-
cada dels 90. El desgel causarà que uns 400 milions de per-
sones pateixin inundacions a causa de l’augment del nivell

del mar a tot el món. Són xifres d’un estudi que ha publicat la re-
vista Nature i que evidencia la gravetat de la crisi climàtica.

Un vol de Ryanair fa voltes els dilluns durant 20 minuts a
l’aire fins que obre l’aeroport de Santander i pot aterrar.
Ho ha donat a conèixer El Periódico, que detalla que l’a-

vió surt totes les setmanes de Barcelona a les 6:10h, arriba a
Santander a les 7:10h i ha de fer temps fins a les 7:30h.

Ibai, Rosalía i Jordi Évole. Aquest són els tres autors dels tuits
més retuitejats a tota Espanya aquest 2019. Per altra banda, els
missatges que han rebut més ‘M’agrada’ han sigut el d’Iker Ca-

sillas anunciant que estava bé després de patir un infart i el co-
municat de Luis Enrique sobre la mort de la seva filla.

A les xarxes

@Carles_Domenech: Ansu Fati. Entra al
camp al minut 84:15. El joc es reprèn al minut
84:25. Marca al 85:54. En un 1 minut i 29 se-
gons de joc toca la pilota 5 vegades i fot un gol. 

@carlesral: L’únic grau que podem ac-
ceptar els catalans és l’Amnistia i la lliber-
tat per a totes les nostres persones repre-
saliades. 

#SegonGrau

@jordimunozm: L’autodeterminació es ne-
gocia. Es pot discutir quan, com, amb qui, en
quins termes, etc. Però l’argument “no es ne-
gocia” em sembla excessivament primari.

#Diàleg #AnsuFati
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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Una exposició per celebrar
els 150 anys d’Anís del Mono
HISTÒRIA4El Museu de Bada-
lona inaugura avui una exposi-
ció per commemorar el 150è
aniversari d’Anís del Mono. Sota
el nom ‘El diamant de Badalona.
Des de 1870’, la mostra es tras-
llada als primers anys de l’em-
blemàtica fàbrica modernista
fundada per la família Bosch el
segle XIX i adquirida pel grup
Osborne el 1974.

Aprofitant l’acte d’inaugu-
ració, que començarà a les set de

la tarda, també es farà la pre-
sentació del llibre Anís del Mono.
Desde 1870, editat per la Fun-
dación Osborne, que compta
amb un recull d’imatges fetes pel
fotògraf i gerent de la fàbrica,
Antonio Guillén. 

L’exposició es podrà veure
fins al 15 de març del 2020, any
en què es faran més activitats re-
lacionades amb la fàbrica d’a-
quest licor amb motiu dels seus
150 anys d’història. 

HABITATGE4La majoria de les
famílies que van haver de ser des-
allotjades dels edificis més propers
del bloc del barri de la Salut situat
al número 16 del passatge de la To-
rre van poder tornar dilluns a
casa seva. En total són 39 persones
les que ara han recuperat el seu do-
micili habitual després que a finals
d’octubre van haver de ser des-
allotjades de manera preventiva pel
fet de viure a tocar de l’edifici que
ara s’està enderrocant.

Des del consistori dilluns van
explicar que els veïns que encara
no han pogut tornar a casa, de set
finques més, ho podran fer al vol-
tant del dia 20 d’aquest mes. Men-
trestant, l’enderroc de l’edifici del
número 16 del passatge de la To-
rre segueix, i més de la meitat ja ha
anat a terra. L’Ajuntament calcu-
la que a finals de gener ja podria es-
tar acabat. 

En paral·lel, alguns d’aquests
veïns estudien denunciar de for-
ma conjunta els bancs que són

propietaris dels pisos on viuen pel
mal estat en què se’ls han trobat
un cop hi han tornat.

COBREN TRES HIPOTEQUES
D’altra banda, entre les famílies
que vivien a l’edifici que s’està en-
derrocant s’ha conegut que hi ha
tres casos que el banc els ha seguit
cobrant la hipoteca tot i que l’e-
difici on vivien ja no existeix. En
declaracions a Línia Nord, Rafa
Mendoza, advocat que assessora
de forma altruista aquestes tres fa-
mílies en representació del

Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona, afirma que “no té cap sen-
tit” que els bancs hagin fet el gir
mensual de la hipoteca perquè “la
llei marca que quan un edifici no
existeix s’ha de cancel·lar el co-
brament, encara que el deute
amb el banc no deixa d’existir”.
Mendoza ja s’ha reunit amb el
BBVA per tractar la qüestió amb
l’objectiu que el banc accepti tras-
lladar la hipoteca en un altre pis
de la seva propietat –l’opció més
factible–o que l’hipoteca es can-
cel·li, un escenari més complicat.

L’enderroc de l’edifici del passatge de la Torre segueix. Foto: Ajuntament

Tornen a casa 39 dels afectats
per l’enderroc de la Salut

» Són la majoria de veïns que viuen al costat de l’edifici enderrocat
» Cobren la hipoteca a 3 famílies que vivien al bloc que ja no existeix

El grup criminal de Sant Roc
funcionava com una empresa

SUCCESSOS4Onze dels 28 de-
tinguts per formar part de l’or-
ganització criminal desarticu-
lada fa dies a Sant Roc han in-
gressat a la presó. El grup trafi-
cava amb drogues seguint una
estructura empresarial molt de-
finida, que havia estat perfec-
cionant durant 40 anys. 

Segons declaracions dels
Mossos recollides per l’ACN, els
delinqüents tenien definides di-
verses àrees: comercial, logísti-
ca i financera. Estaven en fun-
cionament durant les 24 hores
del dia amb torns de vuit hores,

és a dir, “com una empresa”, en
paraules del cap de la divisió cri-
minal del cos, Antonio Rodrí-
guez. Els “treballadors” tenien un
sou de 10 euros l’hora, aproxi-
madament, i la banda generava
i blanquejava 15.000 euros dia-
ris a la ciutat.

En paral·lel, uns dies abans
d’aquesta detenció, la Policia
Nacional va decomissar a Ba-
dalona 631 quilos de metamfe-
tamina amagats en una nau in-
dustrial, la quantitat més gran
d'aquesta droga mai localitzada
a l'estat espanyol.

Tres possibles opcions per 
transformar l'autopista C-31
INFRAESTRUCTURES4 El Vi-
ver va acollir dijous passat la pre-
sentació dels treballs inicials del
Pla Director Urbanístic (PDU) de
l’autopista C-31, que va anar a
càrrec de representants de la
Generalitat. A l’acte, hi van as-
sistir l’equip de govern, els regi-
dors de tots els grups municipals
i membres de la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Badalo-
na (FAVB). 

Des del Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat es van ex-
posar les tres opcions que hi ha
damunt de la taula: la millora, la

pacificació o el soterrament de la
via al seu pas per la ciutat. A par-
tir d’aquí, són els diversos actors
implicats els qui han d’analitzar
totes les alternatives possibles,
amb l’objectiu d’arribar a un
acord per determinar un full de
ruta a seguir. Per poder decidir,
comptaran amb els costos, els
avantatges i els inconvenients de
cadascuna de les opcions.

Després d’assolir un acord,
s’obrirà un procés de participa-
ció ciutadana per ultimar els
detalls del projecte amb el con-
sens de la població.

Obres | ERC insisteix amb les rampes de Sant Crist
ERC Avancem-MES ha demanat al govern municipal que “compleixi el compro-

mís adquirit al Ple de setembre”, en què es va aprovar una partida de 68.000
euros per reparar les rampes mecàniques del carrer Cuba, al barri de Sant Crist.

Els Mossos van desarticular la banda fa dies. Foto: Eduard Batlles/ACN
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RECONEIXEMENT4La pel·lícu-
la Buñuel en el laberinto de las
tortugas, del director badaloní
Salvador Simó, s’ha endut el
guardó a millor llargmetratge
d’animació dels Premis de Ci-
nema Europeu. El film, que es
basa en una novel·la gràfica ho-
mònima de Fermín Solís, mos-
tra la relació d’amistat que va
unir el cineasta Luis Buñuel i el
pintor i escultor Ramón Acín.
Concretament, narra el moment
en què el segon va guanyar la lo-
teria i va finançar el rodatge de
Las Hurdes, tierra sin pan. De
fet, en la pel·lícula premiada,
Simó combina l’animació amb
escenes d’aquest documental
de Buñuel, una fórmula que ha
convençut l’Acadèmia europea.

Un Premi de
Cinema Europeu
per a Simó

EQUIPAMENTS4Les companyies
de la Fàbrica de Creació la Mob-
ba van anunciar divendres passat
la seva decisió de marxar de Ba-
dalona i “buscar un municipi que
reconegui la cultura”. Ho van fer
en un comunicat en què van  acu-
sar els darrers governs locals d’a-
postar “per una ciutat dormitori”.
El missatge va arribar després
que, segons els artistes, l’Ajunta-
ment els anunciés que havien de
marxar el 15 de maig i que no ha-
vien trobat cap emplaçament al-
ternatiu. Una informació que l’al-
calde Álex Pastor va desmentir,
al·legant que s’està buscant l’espai
adequat i que no hi ha cap data
definitiva. A banda, Guanyem ha
presentat aquest dimarts una
moció perquè l'Ajuntament “acla-
reixi la situació de l'edifici muni-
cipal de Muebles Rojas”, que po-
dria ser l’alternativa.

Els artistes de la
Mobba podrien
marxar de la ciutat

PATRIMONI4Badalona està tre-
ballant en la recuperació del
tram de la Via Augusta que es va
trobar a la ciutat mentre es feien
unes obres al barri de Coll i Pu-
jol. Una part d’aquesta troballa
passarà a formar part del museu
municipal i l’altra es conservarà
i quedarà a la vista del públic.
Està previst que els treballs ar-
queològics acabin d’aquí a dues
setmanes.

Situades a 350 metres de la
porta occidental de Baetulo, la
Badalona romana, les restes tro-
bades daten del segle I a.C, mo-
ment en què es va fundar la
ciutat. El tram en qüestió fa 40

metres de longitud i 5,5 d’am-
plada, i la seva descoberta és d’u-
na gran importància. En aquest
sentit, l’arqueòloga del Museu de
Badalona, Clara Forn, ha asse-
gurat recentment a l’ACN que
“de trams com aquests, d’a-
questes dates, se n’han excavat
pocs”. En les mateixes declara-
cions, també ha afirmat que
aquest descobriment “és molt in-
teressant per entendre alguns ni-
vells de la Via Augusta, que va
servir per romanitzar el territo-
ri i que va funcionar com un eix
vertebrador”. 

A més d’una part d’aquesta
via romana, al jaciment també

s’han trobat les restes d’un edi-
fici destinat a tallers metal·lúr-
gics, un edifici monumental, un
recinte funerari i un mausoleu.
Tot plegat, són elements que
indiquen l’ocupació d’aquest es-
pai durant més de cinc segles.
Per aquest motiu, es tracta d’un
conjunt “molt rellevant”, en pa-
raules de Forn a la mateixa
agència, perquè permet conèixer
les característiques de la ciutat i
de la seva població.

L’empresa BeCorp, propie-
tària del solar, ha assumit la in-
tervenció i construirà l’edifici
de manera que una part de les
restes quedin a la vista. El tram, de 40 metres, data del segle I a.C. Foto: Eduard Batlles/ACN

Recuperen un tram de la Via
Augusta que creuava Baetulo
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Santa Coloma

La línia 9 Nord celebra 
avui el seu desè aniversari

TRANSPORT4El primer tram
de la línia 9 de metro, entre Can
Zam i Can Peixauet, va entrar en
funcionament el 13 de desembre
de 2009, tot just fa 10 anys. Per
celebrar aquesta efemèride, l’A-
juntament i TMB han organitzat
aquesta tarda una festa al ves-
tíbul de l’estació de Fondo.

A partir de les sis de la tarda,
hi actuaran la cantant flamenca
Ana Brenes, el duo de rock Kris-
tina Vega & Carlos Castillo i la
coral Grans Veus de Santa Co-
loma. També hi intervindran, en
un petit acte institucional, l’al-

caldessa Núria Parlon i la pre-
sidenta de TMB, Rosa Alarcón. 

A més, des de dilluns està en
marxa la campanya ‘La línia 9
Nord fa 10 anys’, impulsada per
TMB. Paralel·lament, també
s’ha creat un concurs fotogràfic
sobre l’L9 a través de Twitter i
Instagram. Tot plegat té l’ob-
jectiu de difondre i celebrar el
desè aniversari d’una línia in-
novadora que de seguida es va
convertir en un projecte de re-
ferència. De fet, segons afir-
men des de TMB, es tracta “del
metro més segur i ben valorat”. 

MEDI AMBIENT4El Parc Fluvial
del Besòs va haver de tancar ahir
de forma preventiva arran de
l’incendi que es va produir en
una empresa de tractament de
residus perillosos de Montornès
del Vallès, que no va quedar
controlat fins al vespre. 

Durant la tarda, l’Ajunta-
ment de Santa Coloma va eme-
tre un comunicat mostrant la
seva “preocupació per les con-
seqüències ecològiques” de l’ac-
cident i es va comprometre a de-
dicar “tots els esforços en la re-
cuperació dels hàbitats i de les
espècies afectades” de l’entorn
del riu. A més, el consistori va
afirmar que demanaria explica-
cions per tal de determinar les
causes de l’incendi i depurar
responsabilitats. 

UN INCENDI MOLT PERILLÓS
L’incendi va començar ahir al
matí a l’empresa Derpin de re-
ciclatge de dissolvents i residus
industrials a Montornès, fet que
va motivar l’activació de l’alerta
per risc químic. De seguida, una

trentena de dotacions de Bom-
bers es van desplaçar a la zona,
van ser evacuades unes 250 per-
sones i Protecció Civil va reco-
manar el confinament de la po-
blació més vulnerable (nadons,
gent gran i persones amb pro-
blemes respiratoris) de diversos
municipis de la vora. 

L’afectació mediambiental
també es va fer notar de segui-

da, ja que les flames i les subs-
tàncies tòxiques van arribar al
riu, acabant amb la vida de di-
versos peixos i d’altres espècies.
Davant d’aquesta situació, Eco-
logistes en Acció va demanar a la
Fiscalia que investigués l’incen-
di com un “delicte sobre el medi
ambient”. Els Mossos, per la
seva banda, van anunciar l’o-
bertura d’una investigació.

L’incendi ha tingut un gran impacte mediambiental. Foto: Eduard Batlles/ACN

Tancat el Parc Fluvial del Besòs
per l’incendi de Montornès

Llengua | Dos instituts canten música urbana en català
Els alumnes dels instituts Can Peixauet i Ramon Berenguer IV han escrit i cantat
Sigues tu i Fer el canvi, dues cançons que han treballat amb el cantant de músi-

ca urbana Nel·lo C, en el marc d’una proposta de Plataforma per la Llengua.
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El bloc Venus gairebé ja té 
els diners per a la denúncia

HABITATGE4Els veïns del bloc
Venus de la Mina tenen tres dies
per recaptar una mica més de
1.300 euros. En el moment del
tancament d’aquesta edició era
la xifra que els mancava per
aconseguir-ne 12.800, el mí-
nim requerit de la campanya de
micromecenatge ‘Objectiu Ve-
nus’, una iniciativa que van po-
sar en marxa a principis del
mes passat per tirar endavant la
demanda contra el Consorci de
la Mina. 

Si no assoleixen aquest ob-
jectiu mínim, no podran conti-
nuar per arribar a l’objectiu, tal
com ha explicat a Línia Nord la
portaveu dels veïns de l’edifici,
Paqui Jiménez. Ella, però, es
mostra optimista: “Al principi, la
campanya va anar a poc a poc,
però aquests últims dies ha aga-
fat més ritme, així que jo crec

que aconseguirem el que ens
falta”. A més, ha volgut afegir
que els diners que sobrin després
de fer front a les despeses de tot
el procés “es destinaran a parts
iguals als dos casals del barri”. 

REUNIÓ SENSE AVENÇOS
El Consorci de la Mina va cele-
brar dilluns una reunió extraor-
dinària, a la qual no va assistir
l’Ajuntament de Barcelona, tot i
que és una de les administra-
cions que en formen part. “Com
sempre”, ha lamentat Jiménez
sobre aquesta situació. Pel que fa
al contingut de la trobada, ha as-
segurat que no n’ha transcendit
cap informació, però se sap que
es tornaran a reunir el mes de
gener. Amb tot, la portaveu veï-
nal ha deixat clar que “si no hi ha
cap pacte ni cap avenç, la de-
manda continuarà endavant”. 

MEMÒRIA4Un monument amb
gairebé 1.700 tubs de ferro de sis
metres d'alçària recordarà les
persones afusellades pel fran-
quisme al Camp de la Bota en-
tre el 1939 i el 1952. Creada per
l’artista Francesc Abad, l’obra
durà per títol ‘Bosc d’emprem-
tes’ i costarà uns 500.000 euros,
que aniran a càrrec de la Direc-
ció General de Memòria Demo-
cràtica. La ubicació que l’acolli-
rà serà la zona central del futur
parc del Campus Diagonal-Be-
sòs. La construcció començarà
quan s’acabi la urbanització del
parc, cap al març de 2020, i tin-
dran una durada de mig any. 

Al Camp de la Bota van ser
afusellades 1.686 persones.
Aquest serà el nombre exacte de
tubs de ferro que tindrà el mo-
nument, que s’alçaran sobre una
empremta dactilar de grans di-
mensions. Tal com informa
l’ACN, l’objectiu és recrear un
raspall cap amunt i donar vida a
una cita del filòsof Walter Ben-
jamin: “Cal passar el raspall a
contrapel per la història”. 

La nova obra formarà part
del que serà un parc memorial,
que inclourà projectes ja exis-
tents, com ara la placa d’home-
natge als veïns del Camp de la
Bota, del 2015, o el ‘Parapet de
les executades i executats’, cre-
at també per Abad i inaugurat el
febrer passat. A més, es crearan
itineraris que connectaran els di-

ferents elements i s’instal·larà un
mur explicatiu sobre el Camp de
la Bota durant la dictadura de
Franco i la postguerra. 

La consellera de Justícia, Es-
ter Capella; l'alcalde Joan Callao
i l’artista Francesc Abad van fer
la presentació  del futur monu-
ment dijous passat al Campus
Diagonal-Besòs.

Hi haurà 1.686 tubs de ferro, un per cada víctima. Foto: Aj. de Sant Adrià

Un monument recordarà els
afusellats al Camp de la Bota

Patrimoni | Desestimat el recurs contra les Tres Xemeneies
El recurs que va presentar Endesa contra la declaració de Bé Cultural d'Interès 

Local de les Tres Xemeneies ha estat desestimat. Segons la sentència, l’edifici té 
prou valors històrics, socials, culturals, arquitectònics i identitaris per ser-ho.
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Montgat | Tiana

Junts per Tiana i PSC tomben
els pressupostos municipals
TIANA4La proposta de pressu-
postos municipals presentada
per l’equip de govern no ha con-
vençut l’oposició, un fet que no
passava des dels anys 80. En el
Ple del 3 de desembre, Junts per
Tiana i el PSC –que sumen set
regidors en total– hi van votar en
contra, superant així els sis vots
favorables d’ERC i JxCAT. 

La gran aposta dels pressu-
postos del govern era l’amplia-
ció de l’institut, per a la qual es
preveia una inversió de 120.000
euros que es destinaria a l’ela-
boració del projecte executiu.
Segons havia dit anteriorment
l’alcaldessa Marta Martorell a
aquesta publicació, si el Ple hi
donava llum verda, l’equipa-
ment estaria ampliat i podria
oferir Batxillerat de cara al curs
2021-2022. Però no va ser així.

Tanmateix, la visió de Junts
és ben diferent: el portaveu de

l’agrupació d’electors, Isaac Sal-
vatierra, va aprofitar la sessió
plenària per reclamar a l’alcal-
dessa que es posés “les piles”
amb aquesta actuació i que no
vinculés els pressupostos amb la
realització del projecte i de l’obra.
En la mateixa línia, el portaveu
socialista, Albert Sales, va afir-
mar que “si no tira endavant la
redacció del projecte serà ex-
clusivament responsabilitat d’a-
quest govern”. De fet, els dos
partits de l’oposició van recordar
que estan a favor de l’ampliació.

Pel que fa al conjunt dels
pressupostos, que suposaven
un increment del 2,78% respec-
te dels anteriors, des de Junts
consideren que “no reflecteixen
cap de les prioritats” que tenen
“com a poble”. D’altra banda, per
al PSC, la mancança més im-
portant és “la inexistència d’un
Pla d’Actuació Municipal”.

MONTGAT4El PSC, Junts, Som
i l’exregidor de Cs, ara no adscrit,
van presentar oficialment la mo-
ció de censura contra l’alcal-
dessa Rosa Funtané, d’ERC, el
passat dia 3. Dimecres vinent, 18
de desembre, se celebrarà el Ple
extraordinari per votar aquesta
proposta que, tenint en compte
les sumes de regidors, acabarà
prosperant. Segons es preveu,
qui agafarà el relleu en l’alcaldia
serà el líder dels socialistes, An-
dreu Absil, que es repartirà el
mandat amb la número 1 de
Junts, Mercè Marín.

En declaracions a Línia
Nord, Funtané ha qüestionat
l’ètica dels partits que han pro-
mogut la moció i s’ha mostrat
desconfiada amb “un govern
d’esquerres, de dretes, inde-
pendentista i unionista”, del
qual “costa preveure quines po-
lítiques aplicarà”. També ha re-
cordat que les formacions im-
pulsores s’han unit amb “tràns-
fugues” i amb regidors “que no
estan autoritzats per la seva di-
recció comarcal ni nacional”.

En aquest sentit, l’executiva de
JxCAT al Maresme ha deixat clar
que obrirà un expedient als seus
regidors montgatins i que pro-
posarà expulsar-los del partit.
D’altra banda, després que Cs
mostrés el seu rebuig a aquest
pacte, el regidor de la formació
taronja a Montgat va deixar el
partit i va passar a ser no adscrit.

Preguntada sobre les causes
que han conduït a aquesta si-
tuació, l’encara alcaldessa respon
convençuda: “Ganes de poder,
manca de principis i, sobretot,
personalismes”. Malgrat tot,
afirma que des del grup repu-
blicà s’han compromès a conti-
nuar treballant i a fer “una opo-
sició constructiva”. 

El Ple per votar la moció serà el dia 18. Foto: Norma Vidal/ACN

La moció de censura contra
Rosa Funtané tira endavant

Tiana |Micromecenatge per allargar la vida d’una veïna
La Maria Carme Ribet, veïna de Tiana, té càncer amb metàstasi. Fa dos mesos li van

dir que no hi havia res a fer, però ha descobert un tractament que li pot allargar la
vida i ha engegat un crowdfunding per aconseguir els 20.000 euros que necessita.
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Gairebé tothom està pensant en
les festes... però els Dracs volen
guanyar una copa més perquè l’e-
quip pugui gaudir d’un Nadal en-
cara més feliç. El conjunt d’Óscar
Calatayud afrontarà la seva quar-
ta final de Copa d’Espanya con-
secutiva (l’any 2015 no es va or-
ganitzar aquesta competició)
aquest diumenge a dos quarts de
dues del migdia contra els Las
Rozas Black Demons.

L’enfrontament, que es dis-
putarà al camp de futbol de l’A-
tlètic Masnou, significarà la ree-
dició de les dues anteriors finals
de Copa (ambdues amb triomf
badaloní) i de la darrera final pel
títol de lliga (que també van
guanyar els Dracs).

L’equip badaloní presumeix
de cinc títols de Copa (els anys

1999, 2004, 2016, 2017, 2018),
però si guanya l’edició d’enguany
superarà els Rivas Osos com el
segon conjunt amb més Copes
d’Espanya (a això cal afegir els set
subcampionats en la competició),
mentre que el conjunt de la Co-
munitat de Madrid mai s’ha pro-
clamat campió de Copa.

POLÈMICA PER L’HIMNE
El partit, però, podria haver pe-
rillat ja que, segons va publicar
Tot Badalonadijous passat, l’al-
calde del Masnou, Jaume Olive-
ras, s’hauria negat a que sonés
l’himne espanyol abans de la fi-
nal. Finalment, però, la situació
es va desbloquejar.

Els d’Óscar Calatayud volen sumar un nou títol. Foto: Kronos 

Els Dracs es jugaran la sisena
Copa contra els Black Demons
» El Masnou serà l’escenari del tercer enfrontament consecutiu 

entre els dos principals equips de l’Estat espanyol dels últims anys

La Penya es queda a tocar 
de la remuntada a Vitòria

L’espectacular ratxa de
la Penya a l’ACB va arri-
bar a la seva fi diumenge
passat al Buesa Arena de

Vitòria (87-86) tot i que els de
Carles Duran van estar a punt
d’aconseguir una remuntada es-
pectacular contra Baskonia.

Els verd-i-negres van arribar
a veure’s 23 punts per sota, però
de mica en mica van retallar el de-
savantatge favorable als alabesos
i quan faltava menys d’un minut
per al final fins i tot van donar un
ensurt als de Velimir Perasovic
aconseguint el seu únic avan-

tatge en el partit (84-86). Els bas-
cos, però, anotarien el triple de la
victòria gràcies a Toko Shengelia.
Els de Duran tindrien la darrera
possessió del matx, però Perrin
Buford no va aconseguir con-
nectar amb Luke Harangody.

EL MANRESA VISITA L’OLÍMPIC
Superat també l’enfrontament de
l’EuroCup contra l’Unics Kazan,
els verd-i-negres afrontaran,
demà passat, el partit de la tret-
zena jornada de lliga. El BAXI
Manresa visitarà l’Olímpic a dos
quarts de nou del vespre.

Pare Noel i Sant Silvestre: 
la comarca s’omple de curses
ATLETISME4Badalona i Santa
Coloma seran l’escenari, abans
que s’acabi l’any, de dues proves
atlètiques amb regust nadalenc.

Badalona va presentar, abans-
d’ahir, la primera edició de la cur-
sa urbana Sant Silvestre, tradi-
cionalment l’última cursa de
l’any, i que es disputarà el pròxim
diumenge 29. El passeig Marítim
serà el punt de partida de les pro-
ves, ja que l’organització ha anun-
ciat que els adults podran esco-
llir entre recorreguts de 5 i 10 qui-
lòmetres, tot i que també s’ha pre-
parat un circuit infantil. Part del

que es recapti amb les inscrip-
cions es donarà a la Creu Roja del
Barcelonès Nord.

A Santa Coloma, en canvi,
ahir es va celebrar la posada de
llarg de la primera Cursa del
Pare Noel, que segons van expli-
car vol convertir-se en la prova
“més divertida i familiar de l’any”.
Actualment, Madrid ja organitza
una cursa d’aquestes caracterís-
tiques, amb els corredors dis-
fressats de forma total o parcial,
i que cada any reuneix unes
7.000 persones, xifra a la qual es
vol aproximar la colomenca.

Futbol | Triomf clau del CF Badalona en un duel directe 
Un gol de penal de Marc Carbó va servir per donar tres punts vitals al CF Badalona en el partit
de la 16a jornada contra l’Atlético Levante, un rival directe. Aquesta ha estat la tercera victòria

del Bada amb Manolo González, i l’equip voldrà seguir guanyant al camp de l’Hércules alacantí.

Pau Arriaga
BADALONA

Les Tucans tancaran el 2019
visitant el Rubí Cent Patins

El 2019, un any
inoblidable per
a les Tucans, que

es van quedar a les portes del tí-
tol de lliga, s’acabarà demà pas-
sat per a l’equip amb una visita
al Poliesportiu Francesc Calvo, la
pista del Rubí Cent Patins.

L’enfrontament entre les
adrianenques i les vallesanes
serà la cita més atractiva de la no-
vena setmana de la Liga Élite (tot
i que els dos equips només han

jugat sis partits) i podria servir
perquè les Tucans deixessin en-
rere un rival directe en la zona
alta de la classificació. 

De fet, un triomf a Rubí ser-
viria perquè l’equip tanqués l’any
en la segona posició, perquè tot
i que igualaria els resultats que té
el CPLV, gràcies al bonus ofen-
siu otingut en l’empat en el par-
tit contra les de Valladolid (5-5),
les Tucans sumarien un punt
més que aquest equip.Foto: Tucans
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La tretzena jorna-
da de la Primera
Estatal masculina
portarà l’Handbol
Adrianenc a la ca-

pital del Pla de l’Estany. El con-
junt lila visitarà, demà passat a
partir de les sis de la tarda,
l’Handbol Banyoles en el que
serà el darrer desplaçament dels
de Sant Adrià en aquest 2019.

Sobre el paper, l’equip lila és
el gran favorit; els de Lorenzo
Rueda han guanyat els 12 partits
que han disputat, però al davant
trobaran un equip rearmat de
moral després de trencar la seva
mala dinàmica de quatre derro-
tes consecutives dissabte passat
a la pista del cuer, l’Handbol
Sant Vicenç (24-31).

Tot i que els banyolins són el
segon per la cua en la categoria
(només els vicentins han obtin-
gut pitjors resultats en aquest
tram inicial de curs), la defensa
lila haurà de vigilar de prop Mar-

tí Rigau, que amb 53 gols en 12
partits és la principal amenaça
ofensiva dels de Sergi Baguer.

HOMENATGE I VICTÒRIA
El conjunt lila, doncs, voldrà se-
guir col·leccionant triomfs des-
prés del que va obtenir dissabte
passat a casa contra l’Handbol
Poblenou (26-22).

Abans del partit es va guardar
un minut de silenci en record
d’Antoni Zorita, pare d’Àlex Zo-

rita, però tan bon punt va co-
mençar el matx, els de Rueda van
donar un cop d’autoritat amb un
parcial inicial de 4-0 que acon-
seguirien ampliar fins al 5-2. Els
de Sant Adrià van manar durant
tot el partit i la distància a favor
seu no va baixar dels quatre gols
en cap moment fins a la recta fi-
nal del matx. Alejandro Rodrí-
guez i Miquel Torres, amb sis i
cinc gols respectivament, van
ser els referents ofensius liles. 

L’Adrianenc afrontarà el darrer
viatge del 2019 a Banyoles

L’Snatt’s tanca l’any al Marina
Besòs contra el Mataró Boet

L’Snatt’s Sant Adrià
rebrà l’AE Mataró
Boet en un partit que
serà molt més que un

enfrontament entre les líders i les
terceres per la cua. El partit que
es jugarà a les 12 del migdia d’a-
quest diumenge serà un enfron-
tament de retrobaments, ja que
el conjunt del Maresme arribarà
al Marina Besòs amb tres exliles;
dues d’elles seran sobre el parquet
(Olga Ruano i Mireia Vila), men-
tre que Jordi Vizcaíno seurà a la
banqueta visitant.

El matx, corresponent a l’on-
zena jornada del grup B de la Liga
Femenina 2, serà el darrer com-
promís del conjunt de César
Aneas davant l’afició. Un altre

dels al·licients de l’enfrontament
per al públic adrianenc serà veu-
re en viu, per primera vegada, el
darrer fitxatge de l’Snatt’s, l’aler
sèrbia Julijana Vojinovic, que va
debutar la setmana passada a la
pista del Claret.

TERCER TRIOMF CONSECUTIU
Aquest desplaçament a València
va significar el tercer triomf se-
guit de les liles (59-67) i el vuitè
de la temporada 2019-20.

Bojana Kovacevic va ser la ju-
gadora més destacada de l’e-
quip una setmana més (19 punts
i 13 rebots) i va ser clau per en-
carrilar un partit que no va aca-
bar de pintar-se de color lila fins
al darrer període.

El badaloní Jordi Ferrón, nou
tècnic de l’Espanyol femení

FUTBOL4Jordi Ferrón és el nou
entrenador del sènior femení de
l’Espanyol. El tècnic badaloní,
que des de principis d’aquesta
temporada no tenia equip des-
prés d’una molt bona etapa al
Seagull de la seva ciutat, ha estat
l’escollit pel conjunt blanc-i-blau
per intentar redreçar la seva
complicada situació esportiva,
ja que després de 12 jornades és
el cuer de la Liga Iberdrola, ha-
vent sumat només dos punts.

L’anunci de l’arribada de Fer-
rón a l’RCDE es va confirmar
abans-d’ahir a la tarda, i el ba-
daloní va voler emetre un co-
municat assegurant que és un
honor “poder pertànyer a un

club tant important per la seva
història” i “compromès amb els
valors que volem transmetre per
l’esport en general i pel futbol fe-
mení en particular” i va dir estar
preparat per afrontar el repte.

El debut de Ferrón, però, no
serà amb un partit senzill, ja
que demà passat a les cinc de la
tarda el seu equip rebrà la visita
del líder, el Barça, en un dels der-
bis més desiguals (com a mínim
en la classificació) de les darre-
res temporades.

La seva nova feina al conjunt
espanyolista, però, no farà que
Ferrón abandoni el càrrec de
coordinador d’Esports de l’A-
juntament de Badalona.

» Els del Pla de l’Estany són penúltims però van guanyar l’últim partit
» Els de Lorenzo Rueda sumen la 12a victòria contra el Poblenou

El futur del Sant Josep es
tractarà dilluns en una reunió

Tal com es va acor-
dar el passat 27 de
novembre, dilluns
que ve es tornaran a

trobar la directiva del CB Sant
Josep, l’Ajuntament de Badalo-
na, l’Arquebisbat de Barcelona i
representants de la parròquia
de Sant Josep per tractar el futur
del club de bàsquet.

El panorama sobre el qual es
mantindrà la reunió, però, serà
radicalment diferent del de fa tot
just 15 dies, quan l’amenaça de
tancament de les instal·lacions
era imminent; de fet, 24 hores

abans de la data fixada (el 30 de
novembre), l’alcalde Álex Pastor
anunciava un recurs del club de
bàsquet relacionat amb la clau-
sura del pavelló per la manca de
llicència de l’equipament.

El club va afirmar que el re-
curs els donava tranquil·litat i re-
solia el problema del tancament
a curt termini, però la voluntat
del Sant Pep, que és reformar un
pavelló que té 50 anys d’història,
xoca amb la intenció de l’Arque-
bisbat, que voldria construir una
residència en l’edifici contigu a la
històrica pista de bàsquet.

Un moment del partit contra el Montcada. Foto: Jordi Vilas

Foto: CE Seagull



| 22

El Gran Wyoming ha publicat recentment
La furia y los colores, una barreja de bio-
grafia i crònica política que presenta el re-
trat d’una societat: la de l’Espanya de la
Transició. El llibre comença quan en José
Miguel, el protagonista, acaba la uni-
versitat i comença la seva carrera com a
metge en pràctiques. Tot això coincideix
amb un moment històric a l’Estat.

Llibres

La furia y los colores
Gran Wyoming

Sergi Belbel dirigeix Sílvia Bel, Míriam Is-
cla i Rosa Renom en una aposta original.
Es tracta d’un espectacle que inclou
quatre peces breus de Samuel Beckett:
Passos, Bressol, No jo i Anar i tornar. La sala
que porta el nom d’aquest dramaturg ir-
landès ofereix aquesta experiència in-
tensa en un itinerari per diferents espais.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Beckett’s ladies
Samuel Beckett

La banda britànica liderada per Chris Mar-
tin ha estrenat el seu vuitè àlbum d’estudi:
Everyday Life. Es tracta d’un disc dividit en
dues parts, Sunrise i Sunset, que compten
amb vuit cançons cadascuna, on es per-
ceben influències àrabs. La gran novetat
és que el grup ha anunciat que no hi hau-
rà gira internacional fins que no trobin
com traslladar-se de forma sostenible.

Música

Scarlett Johansson i Adam Driver prota-
gonitzen Marriage Story, la nova pel·lícula
de Netflix dirigida per Noah Baumbach.
Estrenat el 6 de desembre, aquest film so-
bre el desamor i la fi d’un matrimoni ja ha
aconseguit ser un èxit entre el públic, que
ha omplert les xarxes de comentaris
positius. A més, es perfila com un dels tí-
tols preferits dels Oscars i els Globus d’Or.

Pelis i sèries

Marriage Story
Noah Baumbach

Everyday Life
Coldplay

Gent positiva
El Centre LGTBI de Barcelona, ubicat al carrer Comte Borrell,
acull fins al gener l’exposició ‘Gent Positiva. VIH i sida, relats

locals d'una història global’. Es tracta d’un exercici de memò-
ria plantejat amb l’objectiu d’homenatjar totes aquelles per-

sones del col·lectiu LGTBI que han fet i fan activisme per
trencar els prejudicis i tabús que envolten la malaltia. Con-

cretament, la mostra posa en valor els moviments locals
que, durant els anys 80 i 90, van ser capaços de generar 

espais de resistència en l’anomenada crisi de la sida, i acaba
desembocant en la situació actual d’aquest tema. 

C A R L O S  C U E V A S

ÉS FAMÓS PER... Ser l’actor català de moda
El seu paper a ‘Merlí’ va fer crèixer la seva fama

Estrenar ‘Merlí: Sapere Aude’
Movistar+ emet aquest spin-off de la sèrie de TV3

Trending Topic a Twitter
Una escena pujada de to, el més comentat a les xarxes

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Viu en línia | Assassin's Creed
Assassins Creed: The Rebel Collection és una recopilació d’entregues

anteriors d’aquesta saga, que per fi s’han adaptat a Nintendo Switch.

Famosos
Des que va entrar a les llars catalanes encarnant en

Biel, el fill de la protagonista de Ventdelplà (2005-
2010) a TV3, Carlos Cuevas no s’ha allunyat de la pan-
talla petita. Tot i que ha trepitjat escenaris com el del
Teatre Nacional de Catalunya i ha aparegut a pel·lícu-

les com Gente que viene y bah (2019), la televisió ha
estat el suport que més l’ha popularitzat. Després
d’actuar a sèries com Luna, el misterio de Calenda

(2012-2013) d’Antena 3, el seu paper protagonista a
Merlí (2015-2018), donant vida al carismàtic Pol Ru-

bio, el va convertir en un dels actors de moda, espe-
cialment quan la producció va fer el salt de TV3 a

Netflix. Per al de Montcada i Reixac, aquest 2019 ja és
un any per recordar: ha protagonitzat 45 Revolucio-
nes a Antena 3 i, a principis d’aquest desembre, ha

estrenat l’spin-off de Merlí a Movistar+: Merlí: Sapere
Aude, que ja ha causat furor entre els seus seguidors.

La fitxa
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DISSABTE 14 DE DESEMBRE
20:30 Partit de bàsquet corresponent a la tret-

zena jornada de la lliga ACB entre el Joven-
tut de Badalona i el BAXI Manresa. / Pavelló
Olímpic.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
19:00 El Segarra col·laborarà, un any més,

amb la Marató de TV3 i donarà de manera ín-
tegra la recaptació d’aquesta representació
de Cómeme el Coco Negra, de la companyia Co-
coteva. / Teatre Sagarra.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Nova exposició del cicle Diaris de viat-

ges, amb la mostra Aamelat Souriyat, d’Eva
Parey, que ens apropa a la realitat de les jor-
naleres sirianes refugiades a la Vall de la Be-
kaa, al Líban. / Centre Cívic del Riu.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
12:00 Partit de bàsquet corresponent a l’onze-

na jornada del grup B de la Liga Femenina 2
entre l’Snatt’s Femení Sant Adrià i l’Adviso-
ria Boet Mataró de Jordi Vizcaíno. / Pavelló Mu-
nicipal Marina Besòs.

DIMECRES 18 DE DESEMBRE
Tarda El Polidor serà l’escenari de la darrera ses-

sió de l’any del taller de percussió que ha es-
tat una de les propostes d’aquesta tardor. El
centre obrirà una setmana més. / Centre de
producció cultural i juvenil Polidor.

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
20:00 Retro's i de Miquel del Roig seran els con-

vidats en aquest concert solidari amb la
Marató de TV3 organitzat conjuntament per
Montgat en Acció i CRiC de Montgat. / Sala
Pau Casals.

DIMARTS 17 DE DESEMBRE
18:00Dimarts es farà un taller de manualitats

de Nadal pensat perquè els infants que tin-
guin més de 5 anys facin les seves decoracions.
/ Biblioteca Tirant lo Blanc.

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
Tot el dia A partir de dos quarts de 10 del matí

es posarà en marxa la programació d’actes so-
lidaris amb l’edició d’enguany de la Marató
de TV3. / Sala Albéniz. 

Tirant Lo Roig serà el nom de la darrera
sessió d’aquest any del club de lectu-
ra per a infants que tinguin entre 8 i
9 anys. / Biblioteca Tirant lo Blanc.

‘Tirant Lo Roig’, última sessió 
de l’any del Club de lectura
Demà 13 de desembre a les 18:00

L'Associació Colomenca d'Aficionats
a la Fotografia (ACAF) proposa una ma-
tinal de fotografia solidària durant tot
el matí d’aquest diumenge. / Parc de
Can Zam.

L’ACAF organitza un matí
de fotografia solidària

Diumenge 15 de desembre a les 11:00

José Luis Conejero i Isaac Lozano s’en-
carregaran de coordinar l’assemblea
oberta pel clima que es farà durant
aquesta tarda. / Casal de la Solidari-
tat de Badalona Can Pepus.

Una assemblea oberta 
pel clima aquesta tarda
Avui 12 de desembre a les 19:30

La vila serà l’escenari de la represen-
tació de La dernièrie danse de Brigit-
te, una proposta de la companyia
Zero en conducta.  / Sala Albéniz.

Zero en Conducta presenta 
‘La dernière danse de Brigitte’
Diumenge 15 de desembre a les 18:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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