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Aprovat per la mínima el pla
d’ajust econòmic per evitar 
la intervenció de l’Estat

MONTGAT pàg 18
El socialista Andy Absil ja és 
el nou alcalde després de la
polèmica moció de censura

SANT ADRIÀ pàg 16
Els veïns del bloc Venus
ja tenen els diners per
pagar la denúncia

BARCELONÈS NORD pàg 14
Reobren el Parc Fluvial
del Besòs després de
l’incendi de Montornès

GENT GRAN pàg 3

La solitud no
desitjada impacta en
les festes de Nadal

Es queden
4Gir de 180 graus: el CB Sant Josep no 
deixarà la seva pista del centre de Badalona

4Dilluns l’Arquebisbat va proposar un canvi de terrenys
amb l’Ajuntament perquè el pavelló sigui municipal  pàg 20
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A Catalunya hi ha més de 175.000
persones grans que viuen soles. És
una situació que cada dia afecta
més gent i que, segons les previ-
sions de l’Organització Mundial de
la Salut (OMS), el 2050 serà un fe-
nomen que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans de
65 anys a tot el món.
Aquesta situació la provo-

quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que es
produeixen just abans de la jubi-
lació i el fet que cada vegada més
persones arriben a la vellesa sen-
se parella. Això acaba provocant
que augmenti el risc d’aparició de
la soledat no desitjada.
El problema és que aquest

fenomen que cada vegada va a
més té un impacte molt important
sobre la salut física, mental i
emocional de les persones que ho
pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes que
gairebé tothom relaciona amb
estar en família. És per això que
des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per comba-
tre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.
Una de les beneficiàries d’a-

quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep
les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que,
per a ella, el més important no és
el menjar, sinó el fet de tenir
companyia durant una estona,

amb altres persones grans, i com-
partir aquests moments en unes
dates assenyalades.
Aquesta activitat és puntual

i es fa per Nadal, però Amics de
la Gent Gran té gairebé 2.000
voluntaris que, cada setmana,
passen dues hores amb la gent
gran. Com explica la mateixa
Lara Millán, durant aquesta es-
tona surten al carrer per anar al
teatre o a berenar, entre altres ac-
tivitats, però el més important és
que li fan companyia. Per això,
afirma que està “molt contenta”
de poder tenir un voluntari d’A-
mics de la Gent Gran, perquè és
una estona que assegura que
gaudeix molt.

RECONEIXEN ELS VOLUNTARIS
En la mateixa línia, el projecte
Grans Veïns, desenvolupat als
barris badalonins de Nova Llo-

reda, Sistrells i Sant Crist de
Can Cabanyes, va néixer ara fa un
any per detectar casos d’aïlla-
ment o solitud en persones grans
i oferir suport als afectats. Ahir,
dia 18 de desembre, la Taula de
Gent Gran de Nova Lloreda va
organitzar un acte de reconeixe-
ment per a la desena de volun-
taris que s’han dedicat a fer di-
fusió de la iniciativa. 
Gràcies al projecte, s’ha pogut

identificar el 37,5% de les perso-
nes grans que viuen en situació de
solitud no desitjada i, fins ara, vuit
veïns i veïnes de Badalona se
n’han pogut beneficiar. Per a
cada cas, un grup de professionals
fa una valoració i determina la
forma d’actuar més adequada.
Això sí, sempre amb l’objectiu de
fer costat a la gent gran perquè
visquin l’etapa final de la seva vida
de la millor manera possible.

Pau Massip / Anna Utiel
BARCELONÈS NORD

Lluitant contra la solitud
» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

» Badalona reconeix els voluntaris del projecte Grans Veïns, que també combat la solitud i l’aïllament

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.
Pel que fa a la situació de les

persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran
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Tribuna

Arriba Cap d’Any i aviat encetarem el
2020. És temps de balanços i propòsits.
Pensant en el món millor al qual aspirem,
el fracàs mundial de la cimera del clima a
Madrid és d’una banda una molt mala no-
tícia per a la supervivència del planeta i de
totes nosaltres, persones i altres éssers vius
que l’habitem. D’altra banda, és una pro-
vocació per seguir lluitant i mobilitzant-
nos, perquè no hi ha altra forma de pres-
sionar per aconseguir millores, ho hem
après al llarg de la història. Crida l’atenció
que en un món tan suposadament pre-
ocupat per la seguretat no es prenguin les
mesures més importants que cal prendre
ara mateix per preservar la vida. Ara
quan encara hi som a temps, quan enca-
ra podem alentir en certa mesura l’escal-
fament global del planeta i evitar que s'ac-
celeri la catàstrofe medioambiental que
provocarà tant dolor i tantes morts. A Ba-
dalona ja cal que ens posem mans a la fei-
na des de la societat civil, perquè de mo-
ment de l’Ajuntament només n’han sor-
tit paraules, però no pas accions. I l’es-
calfament del planeta es fa des de molts
àmbits, però també hi contribuïm totes i
tots, carrer a carrer, contaminant l’aire que
respirem, llançant-hi emissions que, mol-
tes, podrien evitar-se. Un repte pendent
molt urgent. La mobilitat sostenible i sa-
ludable, per exemple. Ara com ara la re-
gidora competent no ha estat capaç de
transmetre cap tipus de confiança. No hi
ha projecte, no hi ha model, no hi ha efi-
càcia. Segueix fent molta falta la mobilit-
zació i la implicació ciutadana.  
Aquest 2019 el vam començar, a Ba-

dalona, amb un incendi mortal la vigília
de reis, i l’acabem amb el drama de les fa-
mílies que ho han perdut tot per l’esfon-
drament dels seus habitatges (demolició
per perill d’esfondrament, que és el ma-
teix) i que pateixen una greu situació de
necessitat per a la subsistència, alhora que
un gran interrogant sobre el seu futur. En-
tremig, durant l’any, desnonaments a dia-

ri, famílies dormint al carrer i l’acampa-
da que va durar mesos per denunciar la
falta d’accés a l’habitatge, un suposat dret
constitucional negat a milers de persones.
Per sort, centenars estan mobilitzades llui-
tant en contra d’aquest ferotge atac a la
vida. Són diferents cares de la mateixa re-
alitat, la pobresa pura i dura, la injustí-
cia que posa en perill la vida i el seu sos-
teniment. Un autèntic problema de se-
guretat humana que no fa reaccionar els
poders públics tal com caldria. Ni a l’es-
tat, que va regalar més de 60 mil milions
d’euros als bancs per al seu rescat i per se-
guir acumulant multimilionaris benefi-
cis, sense demanar-los res a canvi, i que
es resisteix a promoure seriosament
aquest dret constitucional a l’habitatge,
ni a Badalona, on el govern actual segu-
eix veient-les passar sense activar-se da-
vant el drama de milers de famílies que
queden sense casa cada dia. Tampoc la
Generalitat ha fet prou, malgrat que ja sa-
bem que moltes de les lleis que ha im-
pulsat se les ha carregat el Tribunal
Constitucional. No hi ha excusa per a nin-
gú. Aquesta vulnerabilitat posa en perill
la vida, és la pobresa pura i dura que cada
cop inclou més capes socials. És un pro-
blema estructural d’aquest sistema eco-
nòmic ferotgement capitalista que per fer
molt rics a uns pocs necessita empobrir
la majoria. Un altre repte pendent molt
urgent. El govern i les regidores compe-
tents no han estat capaces de transmetre
cap tipus de confiança. No hi ha projec-
te, no hi ha model, no hi ha eficàcia. Se-
gueix fent molta falta la mobilització i la
implicació ciutadana.  
L’esperança és republicana. I cal llui-

tar-la. En parlàvem precisament fa pocs
dies a la convenció republicana del 14D,
parlant de Seguretat republicana a la tau-
la de llibertats republicanes, posant en va-
lor els eixos que van fer possible Guany-
em Badalona: el compromís amb la jus-
tícia social, la radicalitat democràtica i la

república catalana. Barri a barri, la re-
pública catalana com a clar instrument
de ruptura amb el règim del 78, com a ins-
trument contra un règim segrestat per l’I-
bex 35 i el capitalisme colonialista més fe-
rotge. Com a revolució per transcendir
l’statu quoa tot l’Estat, com a punt de tro-
bada entre federalistes i independentis-
tes, perquè el camí que cal transitar tant
si es vol la independència com si es vol un
autèntic federalisme o confederalisme és
el mateix camí, perquè a la constitució del
78 no hi cap el dret d’autodeterminació
ni es reconeix la plurinacionalitat. Perquè
si s’imposa la monarquia hereva del
franquisme i es consagra la unitat de la
pàtria com a únic bé superior per sobre
de qualsevol dret democràtic, dins d’a-
quest marc no es pot avançar ni cap a la
independència ni cap al federalisme. Ni
cap als drets socials. El marc actual ens
ha dut on som, cal canviar-lo. Cal supe-
rar la repressió i persecució ideològica, as-
solir un marc de llibertat democràtica real.
La meva aportació a la convenció va es-
tar relacionada amb l’experiència i reflexió
municipal sobre un tema cabdal quan
parlem de llibertat: la seguretat. El mo-
del republicà de seguretat és diametral-
ment diferent del model hegemònic ac-
tual, que està al servei de les elits. Tam-
bé vaig posar en valor el municipalisme,
la política de proximitat, la que ve de baix,
perquè és de baix a dalt com es consoli-
den de veritat les coses, i el municipalis-
me hauria de ser la base de la política, per-
què és als carrers, a les places, als camins
i a les contrades on la política aterra so-
bre els cossos i les vides de totes i cadas-
cuna de nosaltres. Per això estem recla-
mant que es deroguin les lleis Montoro,
que asfixien les finances municipals. I a
Badalona ho patim el doble, perquè a la
perversitat de les lleis derivades de l’ar-
ticle 135 de la constitució per eixugar el
deute de l’estat s’hi suma la molt mala ges-
tió de l’actual govern municipal.

Si llevas dos años ley-
endo artículos sobre

el Brexit que solo han
sabido explicarlo como un engaño y
como una autolesión absurda –y
que tanta fortuna han hecho en
cierta prensa europea–, estos resul-
tados deben de ser difíciles de en-
tender.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ayer suspendieron un
partido porque el pú-

blico gritó “nazi“ a un ju-
gador. ¿Habéis visto nunca suspender
un partido en España por cánticos
contra los catalanes?  ¿“Puta Catalu-
ña“, “Ser catalán es ser subnormal“ o
“A por ellos“? España tiene sus prio-
ridades.

@Well086

El caso Arandina pone
sobre la mesa que para

una parte de la sociedad
violación solo es la agresión de un
desconocido en una calle oscura. Lo
que se resisten a ver es que muchas
violaciones las cometen conocidos y en
escenarios donde quizá parte de la in-
teracción fue consensuada.

Ens volen fer creure
que aquestes empre-

ses tipus Glovo, Delive-
roo, UberEats, etc. són empreses tec-
nològiques digitals. En realitat el seu
core business és la precarització laboral
i la complicitat de les autoritats i jutjats
laborals. D’aquí treuen els beneficis (si
en tenen).

@BenetTatxo@RequenaAguilar@apuente

Els semàfors

Objectiu Venus
Els veïns del bloc Venus de la Mina han
aconseguit 12.800 euros, la xifra mínima
que necessitaven per tirar endavant la

demanda contra les administracions. La
campanya de micromecenatge Objectiu
Venus vol arribar ara als 17.800 euros.      

pàgina 16

Badalona Dracs
Els Badalona Dracs han guanyat la

quarta Copa d’Espanya consecutiva i la
sisena de la història del club. Els d'Óscar
Calatayud són els reis del futbol americà
a l’Estat i ho van demostrar derrotant
Las Rozas Black Demons a la final.  

pàgina 21

Andy Absil
El socialista Andy Absil s’ha proclamat
alcalde de Montgat gràcies a una moció
de censura a la fins ara alcaldessa Rosa

Funtané (ERC) que ha generat polèmica,
ja que l’han presentat PSC, JxCAT, SOM

i un exregidor de Cs, ara no adscrit. 
pàgina 18

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

Esperança republicana
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Badalona farà retallades 
per evitar la intervenció de l’Estat1

2
El polèmic crematori 
de Sant Adrià obre amb discreció

La moció de censura contra 
Rosa Funtané tira endavant

Pastor s’espolsa responsabilitats i culpa la Llei
Montoro de la crisi econòmica de l’Ajuntament

Aturar els desnonaments

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.

Aire fresc

Fa anys que es fa ús de l’esport
com una palanca per servir-se dels
èxits d’atletes, per embolcallar-se
amb la bandera del seu estat, co-
munitat o club i així treure’n un rè-
dit polític. 
Quan algú declara que no s’ha

de barrejar política i esport, o és un
cínic o no sap de què parla, perquè
s’ha de ser realista: tothom fa po-
lítica quan hi ha confrontació entre
persones o equips per veure qui
guanya o perd en la contesa. El
Real Madrid era l’equip del règim
en temps de la dictadura, amb un
president, Santiago Bernabéu, ca-
poral de l’exèrcit franquista. 
Javier Tebas, un hereu confés

polític del franquisme, va forçar
que el partit Barça-Madrid de les 13
h del migdia fos ajornat per esqui-
var els possibles efectes de la con-
vocatòria d’una manifestació a les
17 h al carrer Marina de Barcelona.  
Els atletes russos han estat ex-

closos durant quatre anys per ha-
ver encobert el dopatge: no po-
dran participar en els JJOO de
Tòquio, el Mundial de Futbol de
Qatar i els Jocs d’Hivern de Pe-
quín, tot per la glòria de guanyar
medalles i enlairar l’orgull rus a
escala planetària. 
El 2018, Ciudadanos muntà

una pantalla gegant a la plaça de
Catalunya per veure la selecció es-
panyola, “la roja”, amb centenars
de persones onejant frenèticament
banderes espanyoles i cridant “A
por ellos, oé, oé”. Veure Arrima-
das, Rivera i Girauta amb la sa-
marreta de la selecció espanyola,
saltant embogits pels gols, què era,
un esclat de política o esport? 
Curiosament, es parla de no

barrejar política i esport quan juga
la selecció catalana, és clar.

Política i esport
per Jordi Lleal 

Madrid i la sostenibilitat urbana
per Estanis Alcover i Martí

El 2017 la Diputació de Barce-
lona va impulsar l’atles de sos-
tenibilitat urbana en municipis
barcelonins. L’any passat, es
van presentar els primers: Ber-
ga, Esplugues de Llobregat, Sa-
badell i Sant Cugat del Vallès, i
Badalona iniciava el seu amb la
recerca dels indicadors de sos-
tenibilitat urbana que, no fa pas
gaire, comentàvem aquí ma-
teix. Aquests atles són una res-
posta necessària als nous reptes
ambientals del segle XXI. Ja ho
hem vist a Madrid. El tema és
greu i la resposta dels governants
minsa. D’aquí la valoració posi-
tiva i valenta de la Diputació i de
l'Ajuntament de Badalona.
Afrontar el canvi climàtic amb
plans d’adaptació i mitigació,
transició energètica, lluita con-
tra la contaminació atmosfèrica...
No tinc coneixement de com

continua implantant-se i quins
són els resultats de l’Atles de
Sostenibilitat Urbana de Bada-
lona, un conjunt de mapes de te-
màtica ambiental publicats sobre
un sistema d’informació geogrà-
fica (SIG) amb la voluntat de ge-
nerar informació, coneixement i
eines que facilitin l’anàlisi d’as-
pectes ambientals, fins avui poc
estudiats en el context de Bada-

lona, però imprescindibles a l’ho-
ra de plantejar polítiques i accions
per fer front als nous reptes am-
bientals del segle XXI que tan
dramàticament s’han mostrat
en la recent cimera mundial.
Fa un parell de mesos, a Al-

bacete, es va crear un grup de tre-
ball dins la Xarxa de Xarxes de
Desenvolupament Local Soste-
nible espanyol que té l’encàrrec
d’establir uns indicadors homo-
genis a totes les xarxes que per-
metin el seu seguiment a escala
estatal. Pel que he llegit, es trac-
ta d’un sistema modular, amb un
mòdul bàsic d'indicadors apli-
cable a tots els municipis d’Es-
panya. En aquest cas, però, Ba-
dalona està ben situada i amb el
seu Atles en marxa.
Estimo que s’haurien de di-

fondre àmpliament els temes
que s’han treballat en el projec-
te badaloní i les principals con-
clusions d’aquest Atles de Soste-
nibilitat Urbana de Badalona,
que està en marxa ja al polígon
Badalona Sud. Així sabrem tots
la contaminació lumínica, el po-
tencial solar, l’eficiència energè-
tica, les illes de calor i la cobertu-
ra vegetal de la nostra ciutat. I va-
lorar com anem aplicant les seves
conclusions amb pocs diners.

Les millors
perles

Xoc entre Pilar Rahola i Ada Colau per l’augment dels impostos
a les rendes altes. L’alcaldessa de Barcelona ha criticat recent-
ment a Twitter la intervenció de Rahola a TV3 en la qual quali-

ficava el pacte dels impostos d’escàndol i tot plegat ha derivat en
una picabaralla on s’han unit diverses personalitats públiques.

Descobreixen l’obra d’art més antiga de la humanitat. Els
experts estimen que la pintura, trobada a Indonèsia, té
uns 44.000 anys d’antiguitat. S’hi veuen un grup de figu-

res abstractes que combinen característiques humanes amb al-
tres d’animals.

Augmenta la miopia en els menors de 8 anys per l’ús diari del
mòbil. El Col·legi d’Òptics de Catalunya alerta de l’impacte de les
moltes hores d’ús d’aquests dispositius per part dels nens i ne-

nes. De fet, un de cada tres utilitza el mòbil o tauleta diàriament. Cal
evitar que els més petits estiguin tantes hores davant d’una pantalla.

Rosalía i Kylie Jenner han revolucionat les xarxes socials
amb la seva “reunió”. Es tracta de la germana menor de
les Kardashian, amb una fortuna superior als mil milions

de dòlars. Ambdues han penjat fotografies prenent una copa
en una terrassa a l’aire lliure.

L’anàlisi d’un xiclet de més de 5.700 anys ha revelat no només
els orígens de la dona que el mastegava sinó també el color
dels seus ulls, els gèrmens que tenia a la boca i el que menjava.

Tot plegat gràcies a l’anàlisi completa del genoma de la dona, 
reconstruït a partir del xiclet. Ha passat a Dinamarca.

A les xarxes

@Suguet: Avui les portades dels diaris
parlen de l'acord entre Govern i comuns.
Ahir, a Telerahola, retolaven “Acord entre
ERC i comuns”. Cal mantenir el rigor.

#PacteGovernComuns

@eduardvoltas: Per trucar al MHP Torra
necessita trucar als altres 16, i ara per re-
unir-se amb Torra es reunirà amb els altres
16. Ridícul és poc.

#TrucadaSánchezTorra

@CarlesVinyas: Juga Zozulya al camp del
Rayo i l'insulten al crit de "puto nazi". Total-
ment inesperat! I l'àrbitre suspèn el partit,
segons l’LFP atenent les peticions dels clubs.

#SurrealismeAVallecas

La clau
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BADALONA4Els vehicles més
contaminants no podran circular
per l’àmbit de la Zona de Baixes
Emissions (ZBE) de les Rondes de Bar-
celona a partir de l’1 de gener de
2020, quan aquesta s’activarà de
forma permanent. Des d’aquest dia,
les restriccions funcionaran de dilluns
a divendres laborables des de les 7 del
matí fins a les 8 del vespre. Es tracta
d’una mesura que afectarà tots
aquells vehicles, tant de l’Estat com
estrangers, als quals no els correspon
cap etiqueta ambiental de la Direc-
ció General de Trànsit (DGT): Zero, Eco,
C i B. La ZBE Rondes de Barcelona serà
una de les més grans d’Europa.

Aquesta iniciativa, impulsada
per l’AMB i l’Ajuntament de Barce-
lona, inclou Barcelona (excepte la
Zona Franca industrial i Vallvidrera,
el Tibidabo i les Planes), Sant Adrià,
l’Hospitalet i part d’Esplugues i Cor-
nellà. Tanmateix, els vehicles afec-
tats podran circular tant per la ron-
da del Litoral com per la ronda de
Dalt, ja que ambdues vies queden
excloses de la restricció. 

Per accedir a tota la informació
sobre el nou reglament, es reco-

mana visitar el web zbe.barcelona.
En aquest mateix espai és on s’han
de registrar els conductors i con-
ductores de vehicles que no comp-
tin amb etiqueta ambiental.

CINC EXCEPCIONS 
La normativa preveu cinc tipus d’ex-
cepcions i autoritzacions. Així, no es
veuran afectats per la mesura els
vehicles dedicats al transport de per-
sones amb mobilitat reduïda, els de-
dicats als serveis, els que comptin
amb autoritzacions d’activitats tem-
porals i els vehicles estrangers que

acreditin que compleixin els requisits
d’accés. Ara bé, s'hauran de registrar
per no ser multats. A banda, els ve-
hicles sense etiqueta ambiental po-
dran accedir a deu autoritzacions
diàries a l’any, les quals es poden de-
manar al mateix web zbe.barcelona. 

A més, s’ha establert una mora-
tòria d’un any per a furgonetes, fur-
gons, camions, autocars i autobusos,
encara que no els correspongui el
distintiu de la DGT.

ALTERNATIVES 
Per facilitar l’adaptació a l’entrada en
vigor de la ZBE, l’AMB ha millorat el
servei de Bus Metropolità i ha im-
pulsat tres grans alternatives. En pri-
mer lloc, des de principis d’aquest
2019, els 36 municipis metropoli-
tans disposen de la tarifa metro-
politana, amb la qual paguen preus
de la zona tarifària 1. D’altra banda,
des del 2017, els propietaris em-
padronats en aquests municipis
que es desfan del seu vehicle privat
contaminant obtenen la T-verda
metropolitana, un títol de transport
públic. De moment, ja s’han lliurat
més de 5.500 d’aquestes targetes.
Per últim, s’ha posat en marxa el
projecte Aparcaments d’Intercan-
vi, més coneguts com a Park & ride.
Es tracta de pàrquings situats al cos-
tat d’estacions de transport pú-
blic, amb places exclusives per als
usuaris d’aquest servei. 

Frenar la contaminació
» L’1 de gener de 2020 s’activarà de forma permanent la Zona de Baixes Emissions 
Rondes de Barcelona, que restringirà la circulació dels vehicles més contaminants

aQuan s’aplicaran les restric-
cions a l’àmbit ZBE Rondes de
Barcelona?
A partir de l’1 de gener de 2020, de
dilluns a divendres laborables, de
7.00 a 20.00 h.

aLlavors, no hi haurà restric-
cions de circulació els caps de
setmana?
Efectivament. La mesura no s’a-
plicarà els caps de setmana.

aEs podrà conduir per les ron-
des?
Sí, aquestes vies queden excloses
de la restricció. Però, des de les ron-
des, els vehicles sense etiqueta
ambiental no podran accedir a
l’interior de la ZBE.

aCom sé si m’afecten les res-
triccions?
Les restriccions afecten els vehicles
als quals no els correspon l’eti-
queta ambiental de la DGT (Zero,

Eco, C i B). Els autobusos, autocars,
furgonetes, furgons i camions te-
nen una moratòria d’un any. 

aÉs obligatori portar l’etique-
ta de la DGT?
No, però és recomanable. 

aAl meu vehicle li correspon
distintiu ambiental però no tinc
l’etiqueta. On la puc demanar?
A les oficines de Correus, a través
d’un gestor col·legiat o a través
d’un taller mecànic associat al Gre-
mi de Tallers de Reparació d’Auto-
mòbils de Barcelona. 

aCom es farà el control de ve-
hicles a la ZBE?
De manera automàtica mitjan-
çant un centenar de càmeres.

aQuines són les sancions pre-
vistes?
Es preveuen sancions econòmi-
ques de 100 euros.

8 preguntes amb resposta

Tota la informació, 
registre i autoritzacions
al web zbe.barcelona

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
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ECONOMIA4El Ple municipal
ha aprovat per la mínima el Pla
Econòmic i Financer presentat per
l’equip de govern per tal d’evitar
la intervenció estatal de l’Ajunta-
ment. Aquesta mesura suposa la
“periodificació” –en termes de
l’executiu local– de 17 dels 52
milions d’euros previstos en el
pressupost d’inversions 2015-
2019. En altres paraules, això vol
dir que queden congelats i que no
es podran començar a gastar fins
a l’1 de gener de 2021, fet que ha
estat titllat de “retallades” per
una part de l’oposició. Durant la
sessió de dimarts, l’alcalde Álex
Pastor va haver de fer ús del seu
vot de qualitat perquè el pla tirés
endavant, ja que el PP hi va votar
en contra i Guanyem i JxCAT es
van abstenir. ERC, per la seva ban-
da, es va sumar als partits del go-

vern (PSC i En Comú Podem) i va
votar-hi a favor.
En nom del govern local, la

primera tinenta d’alcaldia, Tere-
sa González, va assenyalar com a
única culpable de la situació del
consistori la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, més coneguda
com a Llei Montoro. Segons Gon-
zález, aquesta llei “ofega els ajun-
taments”, ja que estableix un sos-
tre de despesa anual que, a Ba-
dalona, el 2018 es va superar i ara
el consistori es veu obligat a con-

gelar inversions malgrat tenir,
segons afirmen, 130 milions d’eu-
ros de tresoreria.

A PUNT DE LA INTERVENCIÓ
Sigui com sigui, l’Ajuntament ha
estat molt a prop de la inter-
venció de l’Estat i ha aprovat pels
pèls l’única via que tenia per evi-
tar-la, ja que no ha rebut, ni de
bon tros, el suport total del Ple. 
En aquest sentit, l’exemple

més clar és el del PP, el grup ma-
joritari i l’únic que va votar en
contra del pla d’ajustament. El
portaveu dels populars, Xavier
García Albiol, va restar respon-
sabilitat a la legislació i va acu-
sar el govern de Pastor d’haver
fet una mala gestió dels recursos
econòmics municipals.
Des de Guanyem, la regido-

ra Carme Martínez va repartir
culpes: “A una llei maquiavèl·lica
li hem d’afegir la incapacitat de
gestionar que té aquest govern”.
Tot i les crítiques, el grup liderat
per Dolors Sabater va optar per
l’abstenció, ja que el vot contra-
ri dels seus quatre regidors, su-

mats als onze populars, hauria
abocat el consistori a la inter-
venció. El mateix hauria passat si
l’únic regidor de JxCAT, David
Torrents, hi hagués votat en con-
tra, però finalment es va abstenir
perquè, després de preguntar-li
diverses vegades, va interpretar
que la tinenta d’alcaldia socialista
estava disposada “a desobeir” la
Llei Montoro.
En una línia molt diferent de

la resta de l’oposició, el regidor
republicà Àlex Montornès va
“posar en valor l’actitud del go-
vern” durant les setmanes que
han estat treballant el Pla Eco-
nòmic i Financer, i va afegir:
“M’atreviria a dir que és de les
primeres vegades que comen-
cem a fer política”. Tanmateix, va
mostrar el rebuig d’ERC a la
Llei Montoro i va instar els re-
gidors socialistes a fer pressió al
PSOE per derogar-la. Amb tot,
els tres representants republi-
cans al Ple van votar a favor del
pla d’ajustament. Això sí, va cal-
dre el vot de qualitat de Pastor
per poder-hi donar llum verda.

El PP hi va votar en contra i Guanyem i JxCAT es van abstenir. Foto: Ajuntament

Aprovat per la mínima el pla
d’ajust per evitar la intervenció

» El Ple hi dona llum verda gràcies al vot de qualitat de l’alcalde
» El govern local culpa la Llei Montoro d’haver de congelar inversions

L’ONG Proactiva Open Arms
rep el 40è Premi per la Pau

SOLIDARITAT4L’ONG badalo-
nina Proactiva Open Arms ha re-
but el 40è Premi per la Pau que
atorga l’Associació per a les Na-
cions Unides a Espanya (ANUE).
El fundador i director de l’enti-
tat, Òscar Camps, va recollir el
guardó dijous passat a la seu de
la Diputació, la institució que
aporta els 5.000 euros de dota-
ció amb què compta el premi.
Camps va aprofitar l’acte d’en-

trega per qüestionar els països oc-
cidentals que, a parer seu, difi-
culten les tasques de rescat ma-
rítim que porta a terme l’ONG al

mar Mediterrani. Precisament,
l’ANUE ha volgut reconèixer tant
aquesta tasca humanitària com la
denúncia de vulneracions de
drets humans que es produeixen
als països d’origen dels migrants
rescatats. 
El Premi per la Pau es va cre-

ar l’any 1980 amb l’objectiu de
guardonar aquelles persones o
entitats dedicades a promoure i
garantir els propòsits de la Car-
ta de les Nacions Unides i els
Drets Humans, una meta que
Open Arms ha perseguit des de
la seva fundació, l’any 2015. 

Premien una campanya de
BSA contra el càncer de pell

SALUT4La campanya ‘No t’hi
juguis la pell, tots contra el me-
lanoma’, creada per Badalona
Serveis Assistencials (BSA), ha
guanyat un premi de la Funda-
ció Pell Sana de l’Acadèmia Es-
panyola de Dermatologia i Ve-
nereologia (AEDV). La iniciati-
va, que s’ha desenvolupat al
llarg d’aquest any, ha estat es-
collida com l’activitat més ori-
ginal de divulgació en prevenció
del càncer de pell del 2019. 
La proposta més destacada

de la campanya, i la que l’ha fet
mereixedora del reconeixement,

va ser la formació als tatuadors
de la ciutat com a potencials de-
tectors d’anomalies en la pell
dels seus clients. En termes més
generals, el projecte pretén cons-
cienciar la ciutadania sobre la
importància de la prevenció i
ofereix consells per prendre el sol
durant l’estiu de manera segura. 
La líder de la campanya,

Mercedes Gómez, serà l’enca-
rregada de recollir el guardó el
9 de maig de 2020, en el marc
de la celebració del Congrés
Nacional de l’AEDV, que tindrà
lloc a Bilbao.

Transport | Pas endavant per al perllongament de l’L1
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha encarregat el
projecte de redacció del perllongament de la línia L1 del metro entre les esta-
cions de Fondo i Lloreda-Sant Crist, que tindrà un cost d’1,1 milions d’euros.

17
milions d’euros dels 52
previstos en inversions
no es podran gastar
fins al gener de 2021



11 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 19 de desembre del 2019



| 12

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51719 de desembre del 2019



13 | 

línianord.catBadalona 19 de desembre del 2019

FEMINISME4Més de 200 dones
van omplir la plaça de la Vila dis-
sabte passat per fer la perfor-
mance ‘Un violador en tu cami-
no’ en català. 
L’himne feminista creat a

Xile pel col·lectiu Las Tesis ja ha
fet la volta al món i s’ha inter-
pretat en diversos idiomes. A
principis d’aquest mes de des-
embre, es va estrenar la seva ver-
sió catalana a Tarragona i a Vic.
El dia 10, les entitats feministes
badalonines (el Bloc Violeta, la
Federació de Dones i la Comis-
sió 8M) van proposar entonar
aquest cant de lluita a la ciutat
el dia 14, una proposta que va re-
bre el suport d’un gran nombre
de dones, tant veïnes de Bada-
lona com d’altres municipis.

‘Un violador en tu
camino’ arriba en
català a Badalona

ENSENYAMENT4L’escola Mon-
tigalà ha estat l’origen d’un
creuament d’informacions con-
tradictòries entre l’alcalde Álex
Pastor i el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat. En els
darrers dies, famílies i alumnes
han vist amb preocupació com
es posava en dubte la continuï-
tat del centre.
El passat dia 14, Pastor va afir-

mar via xarxes socials que Edu-
cació volia tancar l’escola, una de-
cisió que va rebutjar i que es va
comprometre a tractar amb els
responsables del departament.
Fins aleshores, des de l’AMPA del
centre havien insistit que la no-

tícia del tancament era només un
rumor fals. I, efectivament, el
conseller d’Educació, Josep Bar-
galló, va desmentir dilluns les de-
claracions de l’alcalde. 
Això sí, Bargalló va dir que el

futur del centre podria passar per
la fusió amb una altra escola de
la ciutat, segons va informar Ba-
dalona Comunicació, una opció
que l’AMPA de l’escola també ha
rebutjat de forma contundent.
Alumnes, mestres, mares i pares
ja han fet diversos actes de pro-
testa, un d’ells abans del Ple de di-
marts, en què va intervenir una
representant de l’AMPA per de-
manar el suport institucional i un

front comú de tots els grups lo-
cals. També va convidar els polí-
tics a sumar-se a la manifestació
que es farà dissabte a l’escola. A
més de rebutjar el tancament i la
fusió, les famílies també exigeixen
la construcció d’un equipament
en bones condicions per posar fi
a onze anys de barracons.
En paral·lel, dilluns, el con-

seller va anunciar la creació de
dos nous instituts escola a Bada-
lona. D’una banda, el col·legi Lli-
bertat s’ampliarà i oferirà també
secundària, mentre que l’escola
Alexandre Galí i l’institut Baetu-
lo es fusionaran i crearan l’insti-
tut escola Nou de Badalona.L’AMPA, preocupada pel futur del centre. Foto: Twitter (@AlcaldePastor)

Polèmica entre la Generalitat 
i Pastor per l’escola Montigalà

TRADICIÓ4Els nens i nenes de
la ciutat tornaran a viure unes
festes de Nadal màgiques. La Fà-
brica de Joguines obrirà les se-
ves portes del 28 al 30 de des-
embre i del 2 al 4 de gener, du-
plicant així els dies d’obertura
respecte de l’any passat. 
D’altra banda, el dia 5 a la tar-

da, els Reis d’Orient arribaran al
pont del Petroli a bord del vaixell
Ciutat de Badalona, que celebra
els seus 90 anys de vida. Apro-
fitant aquest aniversari, la ca-
valcada 2020 tindrà com a eix
central el mar Mediterrani i els
països que l’envolten.
Els elements de totes dues ac-

tivitats s’han dissenyat a la Fà-
brica de Creació la Mobba, que
ha reivindicat via xarxes socials
la seva autoria després que l’A-
juntament no hi hagi fet refe-
rència a la seva pàgina web.

Tornen la fàbrica
de joguines i la
cavalcada de Reis
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Santa Coloma

MEDI AMBIENT4La situació del
riu Besòs després de l’incendi
que es va produir la setmana
passada a Montornès del Vallès
no és tan catastròfica com sem-
blava. Així ho apunten les pri-
meres analítiques de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), que
han permès constatar una mi-
llora de la qualitat de l’aigua en
els darrers dies. Tenint en comp-
te això, la Diputació ha reobert
aquest dimecres el Parc Fluvial
del Besòs, que havia estat tancat
des del dia 11.
L’ACA i el Consorci Besòs

Tordera, del qual forma part
l’Ajuntament de Santa Coloma,
es van reunir dimarts per establir
les línies d’actuació a seguir per-
què el riu torni a la normalitat i
recuperi la seva biodiversitat.
Una de les primeres mesures que
duran a terme serà un estudi per
millorar els sistemes de saneja-
ment del riu, per tal de mini-
mitzar l’impacte d’accidents am-
bientals com el de Montornès. A

més, es farà un seguiment de l’e-
volució de la qualitat de l’aigua,
recollint mostres d’aigües su-
perficials, subterrànies i costa-
neres fins a l’abril de 2020.
Aquestes accions responen al

compromís adquirit a la reunió
de divendres passat entre onze
ajuntaments –els que integren el
Consorci del Besòs i la resta d’a-
fectats per les conseqüències de
l’incendi–, l’ACA i la Direcció de
Qualitat Ambiental de la Gene-
ralitat. Totes aquestes adminis-
tracions es van comprometre a
treballar de forma conjunta per
recuperar la biodiversitat del
riu. En aquest sentit, l’alcaldes-
sa de Barcelona, Ada Colau, que
va presidir la reunió, ja va fer en
aquell moment una crida a la cal-
ma i, segons l’ACN, va negar que
el Besòs hagués “retrocedit 30
anys”, tal com s’havia dit. Final-
ment, les últimes informacions
de l’ens regulador de l’aigua han
confirmat aquest bri d’esperan-
ça sobre l’estat del riu.

ACUSACIÓ CONTRA L’EMPRESA
Sigui com sigui, les institucions
implicades són conscients del pe-
rill que va suposar l’incendi de
l’empresa de reciclatge de resi-
dus industrials i dissolvents Di-
tecsa. És per això que tots els re-
presentants que van assistir a la
reunió van acordar personar-se

com a acusació contra la com-
panyia ubicada a Montornès,
en cas que la Fiscalia acabi con-
siderant que ha comès un delic-
te ambiental. 
El consistori colomenc, a

més, va reiterar aquest acord en
una declaració institucional so-
bre la crisi ambiental al riu Be-

sòs, que va ser aprovada per
unanimitat en el Ple municipal
d’aquest dilluns.
Amb tot, ja hi ha convocada

una nova reunió amb totes les
administracions afectades, que
tindrà lloc demà, divendres
dia 20, a la seu del Consorci Be-
sòs Tordera.

Unbri d’esperança per al Besòs
» L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) constata una millora de la qualitat de l'aigua després de l’incendi
» La Diputació reobre el Parc Fluvial del Besòs després d’haver passat gairebé una setmana tancat

L’alcaldessa Núria Parlon a la reunió dels municipis afectats per la contaminació del riu Besòs. Foto: Àlex Recolons/ACN

Celebració | En marxa la Festa Major d’Hivern
Tradició, oci i solidaritat són alguns dels ingredients de la Festa Major d’Hivern,
que animarà la ciutat fins al 5 de gener. Les biblioteques seran els epicentres de la
celebració i el moment àlgid arribarà el 31 de desembre, Diada de Santa Coloma.
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HABITATGE4Els veïns i veïnes
del bloc Venus ja han aconseguit
recaptar més de 12.800 euros,
l’objectiu mínim que s’havien
marcat per poder tirar enda-
vant la demanda contra les ad-
ministracions del Consorci de la
Mina. De fet, la campanya de mi-
cromecenatge ‘Objectiu Venus’,
que es va posar en marxa a prin-
cipis de novembre, compta ja
amb prop de 15.000 euros. Ara,
els impulsors tenen clar que vo-
len assolir la xifra que conside-
ren òptima, 17.800 euros. 
En una conversa amb Línia

Nord, la portaveu veïnal, Paqui
Jiménez, s’ha mostrat optimis-
ta i convençuda que podran
aconseguir els 3.000 euros que
necessiten en els més de 30 dies
que tenen de marge. Si això
passa, podran fer “un estudi pe-
ricial de l’edifici”. Cal recordar
que aquest bloc està pendent de
l’enderroc des de fa 17 anys i que,
mentrestant, tampoc no s’ha
arreglat, de manera que unes
190 famílies continuen vivint-hi
en condicions molt precàries.

CRÍTIQUES A ADA COLAU
Per a Jiménez i la resta de veïns,
el govern d’Ada Colau és ac-
tualment el principal respon-
sable de la seva situació. Malgrat
que l’Ajuntament de Barcelona
forma part del Consorci de la
Mina, cap representant munici-
pal barceloní va assistir a la da-
rrera reunió extraordinària d’a-
quest òrgan, que es va celebrar
dilluns dia 9. És per això que de-

manen, un cop més, reunir-se
amb l’alcaldessa i lamenten que
fins ara no hagin rebut respos-
ta a aquesta petició. “Si veiem
que en uns dies no tenim cap no-
tificació, haurem de demanar
permís i manifestar-nos a la
porta de l’Ajuntament”, ha avan-
çat la portaveu del bloc Venus,
que després ha sentenciat: “Si el
nostre futur és a les seves mans,
no ens queda altre remei”.

Han assolit l’objectiu mínim i persegueixen l’òptim, 17.800 euros. Foto: Arxiu

Els veïns de Venus ja tenen els
diners per pagar la denúncia

Esquerra demana excepcions
a la Zona de Baixes Emissions
MEDI AMBIENT4El grup muni-
cipal d’Esquerra Republicana ha
presentat diferents al·legacions a
l’ordenança sobre la Zona de
Baixes Emissions que ha de re-
gular l’accés de vehicles més con-
taminants a la ciutat i altres mu-
nicipis de l’àrea metropolitana.
Els republicans consideren

que el govern del PSC ha copiat
les recomanacions de l’AMB
“sense tenir en compte les espe-
cificitats” del municipi i creuen
que, tal com s’ha aprovat, la nor-
mativa “és poc sensible amb les
famílies amb pocs ingressos que

no tenen alternativa al cotxe per
als seus desplaçaments”. Per
això, tal com han fet en altres ciu-
tats com Barcelona, demanen
una moratòria per a aquestes
famílies amb menys recursos.
A més, des d’ERC també pro-

posen una excepció específica per
a la ciutat que permeti que els ve-
nedors del mercat ambulant, a tra-
vés d’un registre, puguin circular
els dimarts, de dues a tres de la tar-
da, per sortir de Sant Adrià.
L’Àrea Metropolitana de Bar-

celona ja està estudiant aquestes
al·legacions.

Política | Canvi de data de l’últim Ple municipal de l’any
L’any polític a escala local es tancarà dilluns que ve amb l’últim Ple municipal

de l’any. Per les festes nadalenques, els partits van acordar canviar la data habi-
tual, l’últim dilluns de cada mes, i avançar-lo una setmana per fer-lo el dia 23.   
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Montgat | Tiana

Tot a punt per començar l’any
amb el festival Tiana Negra

TIANA4El 2020 ja és a tocar i
Tiana el començarà amb la mi-
rada posada en una de les cites
culturals més importants del
municipi: el Tiana Negra. El
festival de novel·la negra cata-
lana celebrarà la seva vuitena
edició els pròxims 17 i 18 de ge-
ner, i ho farà amb la incorpora-
ció, com a novetat, d’un espai de-
dicat a la poesia.
Aquesta edició homenatjarà

els escriptors Isabel-Clara Simó,
que donarà el tret de sortida al
festival, i Andrea Camilleri, que
va morir el passat mes de juliol.

A banda, permetrà la implicació
dels nens i nenes membres del
Consell d’Infants local.

RELLEU EN LA DIRECCIÓ
L’escriptora Anna Maria Villa-
longa, molt vinculada al festival
des dels seus inicis, ha agafat el
relleu de Sebastià Bennasar com
a directora del Tiana Negra. A
més de ser una gran amant del
gènere negre, Villalonga és tam-
bé professora de literatura cata-
lana a la Universitat de Barce-
lona i, l’any passat, va ser la co-
missària de l’Any Pedrolo. 

MONTGAT4El líder dels socia-
listes al municipi, Andy Absil, és
el nou alcalde de Montgat. Ab-
sil va prendre possessió del cà-
rrec en el Ple extraordinari que
es va celebrar ahir per debatre i
votar la moció de censura con-
tra la fins aleshores alcaldessa,
Rosa Funtané (ERC), presenta-
da pel PSC, Junts per Montgat,
Som de Montgat i l’exregidor de
Cs, ara no adscrit. Amb nou
vots a favor i vuit en contra, la
moció va prosperar.
En el seu primer discurs com

a batlle, el socialista va estendre
la mà a tots els regidors, ja que
considera que tots són “neces-
saris”, i va manifestar la seva
aposta “per una política sobretot
municipal”. Abans, però, la Sala
Pau Casals va ser l’escenari d’un
intens debat, amb acusacions i
retrets inclosos, entre els partits
favorables i contraris a la moció.
Així, els regidors d’ERC i En

Comú Podem, que fins ara for-
maven l’equip de govern, van tit-
llar de “pacte de la vergonya” l’a-
cord per fer-los fora de l’Ajunta-

ment. A més, tant Funtané com
el líder dels comuns, Daniel
Fuentes, van criticar l’ús de “dos
trànsfugues” i van recordar que
les direccions comarcals i nacio-
nals de Cs i JxCAT han desauto-
ritzat la moció. Finalment, la ja
exalcaldessa va acabar la seva in-
tervenció amb una afirmació
clara: “Tornarem més forts”.
Els impulsors de la moció,

per la seva banda, van insistir en

la importància de fer política
per al poble, deixant de costat la
política nacional. En aquest sen-
tit, la portaveu de JxCAT, Mer-
cè Marín, va dir que “al poble no
valen governs d’esquerres, de
dretes, independentistes o unio-
nistes”. Sobre el paper d’ERC du-
rant aquests mesos, Absil va dir
que els seus regidors “s’han pre-
ocupat més pel que passa fora
que pel que passa al municipi”.

Absil es va proclamar alcalde ahir. Foto: Socialistes de Montgat

El socialista Andy Absil 
és el nou alcalde de Montgat

Tradició | Montgat i Tiana es bolquen amb el Nadal
La plaça de la Vila de Tiana va acollir, el 7 i 8 de desembre, la Fira de Nadal del
municipi, amb parades, tallers i espectacles familiars. Una setmana més tard, 
el dia 15, la Fira de Nadal de Montgat va omplir de màgia el parc del Tramvia.

Anna Maria Vilallonga, nova directora del festival. Foto: Ana Portnoy/Tiana Negra
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“Queda molt per parlar, i no te-
nim el tema solucionat ni de bon
tros, però la bona notícia és que
sembla que la idea de fer-nos fora
queda descartada”. Així, amb
aquesta piulada que tancava un
fil de tuits, el CB Sant Josep ex-
plicava el resultat de la reunió
mantinguda dilluns passat amb
l’Arquebisbat de Barcelona i l’A-
juntament de Badalona.
I és que en aquesta trobada,

l’Arquebisbat hauria plantejat al
govern municipal d’Álex Pastor
que assumís la gestió de la histò-
rica pista a canvi de la permuta
d’uns terrenys, que permetrien
que l’ens eclesiàstic pugui im-
pulsar el projecte de la residència
que vol fer a la ciutat.
El Sant Pep va assegurar, en

el mateix fil de tuits, que durant

la reunió va notar una bona sin-
tonia amb les altres parts (“grups
municipals, Club i Arquebisbat
estem d’acord que el Sant Pep ha
de continuar fent bàsquet a la
seva pista, no ha de marxar”) i va
assegurar que també ha de re-
soldre “el problema de la llicèn-
cia d’activitats”, però va recordar
que té “un informe tècnic que diu
que les deficiències que presen-
ten les instal·lacions actuals de

cara a obtenir la llicència muni-
cipal són esmenables”.
Sigui com sigui, si la proposta

acaba sent realitat, caldrà veure en
quina situació econòmica es troba
l’Ajuntament per tal d’afrontar
les reformes que la pista necessi-
ta. De fet, aquesta mateixa set-
mana el govern de Pastor ha ha-
gut d’aprovar un pla d’ajustament
que afectarà les inversions de l’any
vinent [veure pàgina 10].

L’amenaça del tancament de la pista hauria desaparegut. Foto: CBSJ 

Gir de 180 graus: el CB Sant
Josep no deixarà la seva pista
» Durant la reunió de dilluns es va proposar un canvi de terrenys 

entre l’Arquebisbat i l’Ajuntament, que seria el propietari del pavelló

L’Adrianenc rebrà l’OAR 
en l’últim partit del 2019

Tancar el 2019 estan
invictes (com a mí-
nim, la seva segona
meitat). Aquest és

l’objectiu amb el qual l’Adrianenc
de Lorenzo Rueda afrontarà l’úl-
tima jornada de l’any, la cator-
zena de Primera Estatal, que
farà que el conjunt lila s’enfron-
ti a l’OAR Gràcia de Sabadell
demà passat a partir de les sis de
la tarda a la Verneda.
Sobre el paper, el partit con-

tra els vallesans ha de ser una de
les cites més dures de la prime-
ra volta, ja que l’OAR és el tercer

del grup D de la categoria, amb
10 triomfs i tres derrotes, i arri-
barà al fortí lila amb una bona di-
nàmica de cinc partits consecu-
tius guanyant.

TRIOMF AJUSTAT A BANYOLES
L’equip ha arribat a aquesta pe-
núltima jornada de la primera
sense perdre després de sumar
un nou triomf, el tretzè, dissab-
te passat a Banyoles (31-33).
Alejandro Rodríguez, amb

vuit gols, va ser el millor jugador
del conjunt de Rueda a la capital
del Pla de l’Estany.

Naufragi de l’Industrias
a la pista del Palma Futsal

8-0. L’Industrias
Santa Coloma d’Ós-
car Redondo va
patir, abans-d’a-

hir, la derrota més dura de la
primera volta en la seva visita a
la pista del Palma Futsal.
La derrota va ser especial-

ment cruel perquè el principal ar-
tiller dels de Son Moix va ser
Ximbinha, autor de cinc gols, i
que fins aquesta temporada ha-
via estat un dels referents ofen-
sius dels de Santa Coloma. De fet,
els de Redondo no van poder ni
tan sols marcar un gol, ja que l’ac-

tuació del porter local Carlos
Barrón va evitar que els blancs
transformessin les seves opcions.
L’equip tancarà la primera

volta de la lliga demà passat a dos
quarts de set de la tarda contra el
Córdoba. Després d’aquest par-
tit, la lliga s’aturarà fins al primer
cap de setmana de gener, quan
els de Redondo rebran la visita
del Burela, el cuer de la lliga. Un
triomf colomenc combinat amb
un mal resultat del Ribera Na-
varra, Sala 10 Zaragoza o Peñís-
cola permetria que l’equip passés
les festes fora del descens.

Bàsquet | Els equips d’EBA, a punt per tancar la primera volta
Els equips de la comarca de lliga EBA afronten, aquest cap de setmana, l’últim partit de la
primera volta. Els Maristes Ademar rebran el CB Vic a la Plana, mentre que els dos equips
del grup C-B hauran de viatjar: l’UBSA a Palma de Mallorca, i el Badalonès a Castelldefels.

Pau Arriaga
BADALONA

El Seagull derrota el Racing
en l’epíleg d’aquest any
La victòria del Seagull
contra el Racing de
Santader (2-1) de diu-

menge passat va ser l’epíleg fut-
bolístic de les gavines a un no-
table any 2019, amb debut inclòs
en Reto Iberdrola.
Dos gols de Claudia Barea (el

segon d’ells en les acaballes del
matx) van servir perquè les ga-
vines guanyessin el primer par-
tit al Municipal de Badalona des
de principis de novembre. Des-

prés de 14 jornades (la primera
data del 2020 serà la darrera de
la primera volta) les d’Ana Jun-
yent ocupen la vuitena posició del
Grupo Norte d’aquesta nova ca-
tegoria amb 22 punts, vuit menys
que el líder (tot i que l’equip que
pujaria de categoria seria l’Osa-
suna, que té un punt menys) i 15
per sobre dels dos conjunts que
perdrien la categoria. L’equip
descansarà fins al primer cap de
setmana del mes de gener.Foto: Xavi García
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Quarta Copa
d’Espanya se-
guida i sisena
en el palma-

rès del club. Els Badalona Dracs
van tornar a demostrar que són
el rival a batre en el futbol ame-
ricà estatal diumenge passat al
Masnou. El conjunt badaloní va
derrotar, un any més, els Las Ro-
zas Black Demons (15-3) al camp
de l’Atlètic Masnou.
Els Dracs van prendre la ini-

ciativa al primer parcial amb
l’únic touchdown que l’equip
aconseguiria en tota la final, ja
que les defenses dels dos equips
van ser les grans dominadores de
l’enfrontament. L’equip d’Óscar
Calatayud va sumar tres punts en
la darrera jugada de la primera
meitat gràcies a un xut a pals
transformat per Jordi Brugnani,
que ampliaria encara més la di-
ferència a favor dels badalonins
amb un altre field goal durant el
tercer període, que significaria el

13-3, i que apagaria l’empenta
dels madrilenys. 
Un safetydonaria els dos úl-

tims punts als Dracs (i l’MVP de
la final a Brugnani) que tan-
quen un any excel·lent sent, de
nou, els campions de la Copa i
també de la lliga.

VACANCES ABANS DE LA LLIGA
Amb aquesta bona notícia que
serveix per començar la tempo-

rada estatal (i per cloure l’any
2019), els badalonins gaudiran
d’uns dies de descans, tot i que
durant la setmana del 6 de gener
la plantilla tornarà a la feina (ja
amb els jugadors americans, com
Niko Lester, Marquese Surrell o
Rafael Hidalgo) per preparar una
nova temporada de la Serie A. El
primer partit dels homes de Ca-
latayud serà el 12 de gener con-
tra els Rivas Osos.

Els Dracs conquereixen la Copa
gràcies a un recital defensiu

L’Snatt’s depèn de si mateix
per acabar l’any com a líder

L’Snatt’s Sant Adrià
de César Aneas sap el
que ha de fer si vol
marxar de vacances

al capdavant del grup B de la Liga
Femenina 2. Si el conjunt lila
aconsegueix guanyar demà pas-
sat a les sis de la tarda a Barcelona
contra el Lima-Horta, l’equip
passarà les festes al capdamunt
de la taula. Una derrota contra l’e-
quip salmó obligaria a estar pen-
dent del que faci el Barça, que
tampoc tindrà un partit fàcil, re-
bent la visita del GEiEG Girona al
Pavelló Juan Carlos Navarro.
Després d’aquest desplaça-

ment a Barcelona, les adrianen-
ques gaudiran de dues setmanes
senceres de descans i tornaran a

la feina durant la setmana del 6
de gener per preparar el primer
partit del 2020, el dissabte 11
contra el Raca Granada.

VICTÒRIA CONTRA EL MATARÓ
El conjunt d’Aneas va tancar el
2019 com a local amb una nova
victòria al Marina Besòs contra
el Mataró Boet (64-50). Mai-
mouna Diarra, que va acabar
l’enfrontament amb dobles fi-
gures (10 punts i 11 rebots) va ser
la referent lila en un partit que va
significar el primer retorn de
Mireia Vila a la que havia estat
casa seva durant més de quatre
anys i un nou retrobament amb
l’excapitana Olga Ruano i l’en-
trenador Jordi Vizcaíno.

Belmonte aconsegueix la
primera mínima per als Jocs
NATACIÓ4L’Amsterdam Swim
Cup, la darrera gran competició
del 2019 que s’està disputant en
la capital neerlandesa, ha servit
perquè Mireia Belmonte hagi
aconseguit algunes de les pri-
meres marques mínimes per als
Jocs Olímpics de Tòquio de l’es-
tiu de l’any que ve. Aquesta és la
primera de les tres cites anteriors
a la gran competició del 2020 en
la qual els nedadors tenen la
possibilitat d’aconseguir bitllets
per ser a la capital japonesa.
Belmonte va brillar en la final

dels 1.500 metres, guanyant la
prova amb una marca de 16 mi-
nuts, 13 segons i 61 centèsimes,
19 segons per sota del temps

mínim requerit a la capital dels
Països Baixos. Juntament amb la
badalonina, la nedadora del CN
Gredos Jimena Pérez també va
aconseguir segellar la seva clas-
sificació per als Jocs.
Malgrat haver aconseguit

aquesta fita, però, Belmonte hau-
rà de ratificar la seva presència
als Jocs quedant entre les dues
millors d’aquesta mateixa dis-
tància en el Campionat d’Espa-
nya Open, que es disputarà du-
rant el mes d’abril del 2020.
L’entrenador de la badaloni-

na, Fred Vergnoux, va assegurar
que és molt positiu poder co-
mençar a obtenir mínimes amb
aquest marge abans dels Jocs.

» Els d’Óscar Calatayud fan bons els pronòstics i derroten Las Rozas
Black Demons per sumar el seu quart campionat consecutiu

La Penya vol tenyir 
el derbi de verd-i-negre
Superat l’enfrontament
contra el Cedevita de la
darrera jornada de la fase
de grups de l’EuroCup, la

Penya ja ha posat els cinc sentits
en el derbi d’aquest diumenge a
dos quarts de sis de la tarda con-
tra el Barça a l’Olímpic.
Després de dues derrotes in

extremis (a Vitòria i a la pròrro-
ga en la visita del BAXI Manre-
sa de la setmana passada), els
verd-i-negres voldran recuperar
el seu millor nivell en el clàssic del
bàsquet de casa nostra i regalar
un triomf a l’equip en el darrer

partit que els de Carles Duran ju-
garan a casa d’aquest 2019.

ACORD AMB EL GRUP LA PAU
Per altra banda, dijous passat el
Joventut va anunciar un acord
amb el Grup La Pau (cooperati-
va que presta servei de transport
sanitari, adaptat i serveis pre-
ventius) perquè sigui el proveïdor
oficial del club. Els presidents de
la cooperativa i de l’entitat, Vicenç
Chicharro i Juanan Morales, van
destacar que comparteixen “uns
valors i manera de treballar, però
sobretot una identitat”.

Plantilla, cos tècnic i directiva celebren el títol al Masnou. Foto: Dracs
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L’encàrrecés, probablement, un dels llibres
més interessants de tots els que s’han es-
crit sobre el Procés. Xavier Melero, un dels
advocats amb més prestigi i alhora més
polèmics del judici de l’1-O, ha decidit
compartir la seva experiència: la d’un ad-
vocat no independentista que ha de-
fensat amb professionalitat un dirigent
independentista, Joaquim Forn.

Viu en línia

Llibres

L’encàrrec
Xavier Melero

La companyia DARA, amb Roc Esquius
com a director, presenta una reinterpre-
tació del clàssic nadalenc català per ex-
cel·lència. En un viatge a l’any 0, la Mar-
tina, una nena que no vol celebrar el Na-
dal, haurà d’aliar-se amb un pastor per
aturar els plans de Satanàs, que precisa-
ment vol fer desaparèixer el Nadal.
Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Els pastorets de la Martina
Roc Esquius

El britànic Harry Styles ha publicat aquest
desembre el seu segon disc en solitari:
Fine Line. Aquest àlbum d’estudi, que in-
clou una dotzena de cançons noves,
suposa la consolidació del cantant com
a solista, una etapa que va començar el
2017. Des d’aleshores, l’artista ha volgut
marcar distància amb la seva faceta d’in-
tegrant de la boy bandOne Direction. 

Música

Juan Tomás Ávila Laurel, un escriptor de
Guinea Equatorial, viu refugiat a Sant Cu-
gat del Vallès des del 2011, quan va ha-
ver de marxar del seu país fugint de la dic-
tadura de Teodoro Obiang. Marc Serena
viatja al país africà de la mà del seu au-
tor més traduït i s’endinsa en un món en
què encara avui dia es pateixen les con-
seqüències del colonialisme.

Pelis i sèries

L'escriptor d'un país sense llibreries
Marc Serena

Fine Line
Harry Styles

Fira de Santa Llúcia 2019
Amb les festes de Nadal a tocar, la tradicional Fira de

Santa Llúcia de Barcelona enceta els darrers dies de l’edi-
ció d’enguany. Caganers, tions, avets i altres elements

decoratius han omplert l’avinguda de la Catedral des del
29 de novembre i ho faran fins al pròxim dia 23. Així, cu-
riosos i compradors s’hauran d’acomiadar d’aquesta cita
–un dels grans clàssics nadalencs de la capital catalana–
amb la certesa que l’any que ve la podran tornar a gau-
dir. De fet, aquest mercat es va fer per primer cop l’any

1786, de manera que ja acumula 233 edicions.

Als 27 anys, Quim Masferrer (Sant Feliu de Buixalleu,
1971) va fundar la companyia Teatre de Guerrilla, que
continua en actiu. Durant aquests més de vint anys,

ha combinat el teatre amb la ràdio i, so-
bretot, amb la televisió. L’origen de l’è-

xit que l’acompanya avui dia es remun-
ta a l’any 2013, quan es va estrenar El Foras-

tera TV3. Amb aquest format, Masferrer ha reco-
rregut els pobles petits de Catalunya explicant histò-

ries anònimes que han robat el cor a centenars de
milers d’espectadors. Mantenint l’esperit del progra-
ma, el passat dia 15 va presentar La Maratód’una for-
ma innovadora: recorrent 500 quilòmetres en auto-
car arreu del territori. A més, el van acompanyar els

tres grans presentadors de ràdio catalans: Mònica Te-
rribas, Jordi Basté i Josep Cuní, que van ser a Tàrrega,

Olot i Reus, respectivament. Per acabar, des del 
Casino l'Aliança del Poblenou, tots quatre van 
anunciar la xifra recaptada: 9.404.256 euros.

Q U I M  M A S F E R R E R

ÉS FAMÓS PER... Ser un presentador de renom
La seva fama es deu, sobretot, al programa ‘El Foraster’ 

Famosos

Presentar La Marató de TV3
Ho va fer d’una forma innovadora: recorrent Catalunya

Elogis dels seus seguidors
Com sempre, la xarxa li va dedicar molts comentaris positius

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A LES XARXES...

| Cardpocalypse
L’estudi Gambrinous presenta aquesta barreja de joc de cartes i joc
de rol que enamorarà els qui van viure la seva infància als anys 90.

QUI ÉS?
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FINS AL 4 DE GENER
Tot el dia Darrers dies en els quals es pot visi-

tar la mostra Permès fixar cartells. Josep Ar-
tigas (1919-1991), cartellista i dissenyador grà-
fic. / Centre Cultural El Carme.

DISSABTE 28 DE DESEMBRE
09:00 L’últim dissabte de l’any, la ciutat tindrà

una nova oportunitat per demostrar la seva
solidaritat amb l’activitat100 x 100 Solidari,
organitzada per l’Associació Natació Gra-
menet. / Centre d’Esports Duet Can Zam.

FINS AL 7 DE GENER
Tot el dia Durant totes les Festes es podrà vi-

sitar Aamelat Souriyat, d'Eva Parey, fotò-
grafa especialitzada en fotoperiodisme, que
parla sobre la realitat de les jornaleres siria-
nes refugiades al Líban. / Centre Cívic del Riu.

DEMÀ 20 DE DESEMBRE
19:30 En el marc del Dia Internacional de les Per-

sones Migrades, el grup Alturas oferirà un con-
cert, del qual tota la recaptació es donarà a
l’ONG badalonina Proactiva Open Arms. / Mu-
seu de la Història de la Immigració.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
Tarda Una de les darreres propostes d’aquest any

serà la K-POP Christmas Party, una festa de
Nadal en la qual hi haurà música i cosplays
d’aquest estil de cultura popular coreana. /
Centre de producció cultural i juvenil Polidor.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
11:00 Una ratolina, una nena serà el nom de la

sessió d’En lletra petita que coordinarà Judith
Navarro. L’activitat està pensada per a infants
que tinguin entre 0 i 3 anys. Cal inscripció prè-
via. / Sala Pau Casals.

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
12:00 Diumenge al matí, els veïns de les Ma-

llorquines podran gaudir, un any més, de la
tradicional Festal del Nadal. / Plaça de les Ma-
llorquines.

FINS AL 20 DE DESEMBRE
Tot el dia Demà serà l’últim dia en el qual es

podrà visitar la mostra que ha preparat el Ser-
vei juvenil de mobilitat internacional. / Bi-
blioteca Can Baratau. 

El darrer diumenge de l’any, durant tot
el dia, se celebrarà una nova edició del
Parc de Nadal al poble. / Poliesportiu
Municipal.

Un dia per als més menuts:
torna el Parc de Nadal
Diumenge 29 de desembre

Divendres de la setmana que ve es po-
sarà en marxa una nova edició de la
Festa Major d’Hivern, amb propostes
lúdiques i culturals fins al primer diu-
menge del 2020.

Compte enrere per a una nova 
edició de la Festa Major d’Hivern

Del 27 de desembre al 5 de gener

Partit de futbol corresponent a la di-
vuitena jornada del grup 3 de Sego-
na Divisió B entre el Club de Futbol Ba-
dalona i l’Orihuela Club de Fútbol. / Mu-
nicipal de Badalona.

El CF Badalona tancarà 
l’any a casa rebent l’Orihuela
Diumenge 22 de desembre a les 12:00

L’Espai Cultural organitza una subhasta
solidària amb les peces ceràmiques de
l’Helena Carreras. / Espai Cultural de
Tiana.

Subhasta solidària 
a l’Espai Cultural

Dissabte 21 de desembre

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma
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