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Només tres famílies de les 20 desallotjades de l’edifici
incendiat a Sant Roc han pogut tornar a casa

Un any després
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Una foto d’un plat d’escudella a
Instagram, dir a Twitter l’últim co-
mentari absurd que ha fet el cun-
yat o una felicitació graciosa de
l’any nou al grup de WhatsApp dels
companys de feina o dels pares de
l’escola. Segur que més d’un lector
ha viscut alguna d’aquestes situa-
cions durant les festes nadalen-
ques. I segur que més d’un també
ha assegurat, com a propòsit d’any
nou, que deixarà de mirar tant el
mòbil als dinars familiars.
Segons una enquesta elabo-

rada per Groupon, set de cada deu
catalans voldrien que festes sen-
yalades com Nadal estiguessin
lliures de telèfons mòbils per pas-
sar més temps amb la família,

però segons el mateix estudi un
45% dels enquestats reconeixen
que el dia 25 van dedicar més
temps de l’habitual al mòbil.

LA MILLOR FOTO
De tots els participants a l’estudi
que van fer servir el seu mòbil du-
rant el dia de Nadal, un 69% el van
treure per fer fotografies, moltes
de les quals van anar a parar a les
xarxes socials, principalment a
Instagram. En aquest sentit, el
professor de la UOC expert en no-
ves tecnologies, Enric Puig, con-
sidera que “en molts casos no es-
tem tant en cos present en què està
passant sinó, més aviat, centrats
en la imatge que podem generar
a les xarxes socials”.

PRENDRE CONSCIÈNCIA
Tot i aquesta realitat, un 31% dels
catalans que van contestar l’en-

questa van assegurar que, durant
les festes, passen menys estona de
l’habitual mirant el seu mòbil.
Per a Puig, “sempre és conve-

nient” reduir-ne l’ús, però expli-
ca que els ciutadans s’han de pre-
guntar què passa al voltant de les
xarxes socials. L’expert defensa
que és normal que “acabem
caient” en l’addicció a aquestes
plataformes, ja que aquest és el
seu negoci, i defensa que, quan
parlem d’empreses com Google o
Facebook, no hem de parlar d’em-
preses tecnològiques sinó publi-
citàries, que volen que passem
“com més temps millor a les xar-
xes per obtenir dades nostres” que
acabaran venent per fer publici-
tat personalitzada a cada usuari. 
Amb tot, defensa que, si algú

es planteja una desconnexió del
mòbil, ho ha de fer després d’una
reflexió crítica i no per moda.

Enganxats a les pantalles
» 7 de cada 10 catalans haurien volgut deixar el telèfon i passar més temps amb la família per Nadal
» Les desconnexions del mòbil no s’han de fer per moda sinó després d’una reflexió, diuen els experts

Pau Massip / Anna Utiel
BARCELONÈS NORD

Les pantalles han passat a formar part de la vida de petits i grans. Fotos: Pexels i Flickr (Nenad Stojkovic)

INFANTS4Sempre s’ha dit
que els fills imiten els pares, i
amb l’ús dels mòbils no fan
una excepció. El problema és
que, tal com explica el profes-
sor de la UOC Enric Puig, l’a-
bús de les pantalles té un im-
pacte especialment greu en
els infants. “Són dispositius
pensats per generar depen-
dència i els nens encara no te-
nen la capacitat crítica per
gestionar-ho”, diu aquest aca-
dèmic. Per aquest motiu, els
compara amb altres fonts
d’addicció: “En el fons, és com
posar-los davant d’una am-
polla d’alcohol”.

A més, el fet d'estar massa
exposats a les pantalles tam-
bé afecta la vista dels més pe-
tits. En els darrers cinc anys,
la miopia dels menors de 8
anys d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat en 1,75 diòptries, i
això és perquè prop del 30%
fan servir el mòbil cada dia, se-
gons un estudi del Col·legi
Oficial d'Òptics i Optometris-
tes de Catalunya.
Per tot plegat, el 66% dels

pares consideren que hauria es-
tat positiu per a la família fer
“una desintoxicació digital”
durant les festes nadalenques,
segons l’enquesta de Groupon.

“Donar un mòbil a un nen és
com posar-li alcohol davant”
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Alivio. Mucho alivio.
Estas derechas autor-
retroalimentadas, gol-

pistas, dan mucho miedo. Al gobierno
hay que pedirle que trate de cumplir las
muchas y buenas expectativas que
genera, sin complejos, sin miedo y sin
medias tintas o la alternativa solo será
la derecha ultramontana.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La Junta Electoral Cen-
tral, el Tribunal Suprem
i la Casa Reial tenen set

dies per reflexionar. Si dilluns 13 de ge-
ner Oriol Junqueras no entra pel seu
propi peu al Parlament Europeu, serà
evident a ulls de la comunitat inter-
nacional que a l'estat espanyol hi ha
presos polítics. Tic, tac, tic, tac...

@albertmartnez

Me quedo con seis mo-
mentos: Pedro Sánchez
citando a Manuel Aza-

ña, Pablo Casado delirando con Cam-
boya, el aplauso a Aina Vidal, el silen-
cio sepulcral ante la intervención de
Ana Oramas, la rabia de Montse Bassa
y Vox abandonando la sala cuando ha
hablado Oskar Matute.

Quan la majoria de
nens i nenes obren re-
gals, un nou crim mas-

clista posa fi a la vida d'una nena i la
seva mare. Ens estan matant. Cal una
societat feminista per combatre la vio-
lència masclista. I per això calen re-
cursos i voluntat política. #NiUnaMenos
#NiUnaMenys #Feminicidi.

@jonathanmartinz@TeresaRodr_ @susannasegovia

La lupa

El 21 de desembre molts alumnes de l’es-
cola Montigalà, acompanyats de famílies,
representants d’entitats diverses -Marea
de Pensionistes, entre d’altres-, organit-
zacions polítiques, l’alcalde de Badalona
Álex Pastor i altres regidors i regidores,
es manifestaven pels carrers propers al
centre docent per demanar la construc-
ció del seu col·legi.
Durant el recorregut, alguns alumnes

van llegir cartes dirigides al conseller
d’Ensenyament de la Generalitat, Josep
Bargalló, en les quals explicaven la ne-
cessitat de mantenir l’escola i de no tan-
car-la, ja que està fortament arrelada a la
zona i és on van rebre els seus primers co-
neixements.
Dies abans, tots els grups municipals

del Ple del nostre Ajuntament votaven
una moció que demanava a la
Generalitat la construcció
immediata i definitiva de l’es-
cola. Era la resposta a una no-
tícia que s’havia fet pública,
en la qual s’afirmava que els
alumnes de l’escola Monti-
galà es traslladarien a una al-
tra, ja que s’agruparien dues escoles.
A la moció aprovada pel Ple de l’A-

juntament també es demanava una re-
unió urgent amb els Serveis Territorials
del Departament d’Ensenyament per
avançar en la concreció d’un calendari de
construcció de l’escola.
L’escola Montigalà va entrar en fun-

cionament el setembre del 2009 amb tres
classes de parvulari (P3, P4 i P5). L’in-
crement de la demanda de places de Pri-
mària a la zona va obligar a les adminis-
tracions (local i autonòmica) a habilitar
un espai per ubicar uns mòduls provi-
sionals en un lloc reservat per equipa-
ments educatius.
De fet, aleshores, les administra-

cions apostaven per un projecte educa-
tiu que anomenaven ZEM (Zona Edu-
cativa Montigalà) de 0 a 18 anys, ja que

també es contemplava la construcció
d’una escola bressol i un institut.
L’empenta de les famílies i l’equip de

mestres van convertir la nova escola en
un referent del barri i això va suposar que
cada any s’incrementés la demanda de
places, la qual cosa va portar a l’admi-
nistració a col·locar més mòduls per
atendre al nou alumnat. Així any rere any,
fins a convertir-se en un centre d’educa-
ció infantil i primària d’una línia. 
Actualment, l’escola disposa de 9 lí-

nies que van des de P3 fins a 6è i ningú
sap, ves per on, quan es construirà l’edi-
fici i seran molts els que ja no el gaudiran.
Evidentment que tant els mestres

com les famílies han reivindicat durant
tots aquests anys la nova escola, però la
resposta de l’Administració sempre ha es-

tat que s’estava treballant en el tema. Fins
i tot, l’any 2010 es va presentar a concurs
una licitació d’obres que va ser aturada
en l’últim moment a conseqüència de les
retallades pressupostàries aplicades per
l’expresident de la Generalitat Artur
Mas.
Així doncs, tota una generació de Pri-

mària va començar la seva escolarització
amb uns mòduls i continua en les ma-
teixes instal·lacions que, segons havien dit
els responsables institucionals, eren pro-
visionals. Aquest curs abandonaran l’es-
cola les nenes i els nens que van comen-
çar els seus estudis a P3 per poder con-
tinuar els estudis d’ESO en un centre tam-
bé pendent de reformes.
Les mares i els pares estan orgullosos

de l’educació que reben els seus fills, en-
cara que saben que, malgrat l’esforç de l’e-

quip de mestres, no tenen tots els serveis
i els mitjans necessaris per garantir una
educació de qualitat.
Actualment, a la zona funciona l’es-

cola bressol, mentre que l’espai reservat
per al centre de Primària s’ha convertit en
un aparcament de cotxes a l’espera de la
tan desitjada construcció. També estan
pendents les obres de millora del centre
de Secundària Ventura Gassols.
A Badalona, a cada període de ma-

triculació es posa de manifest la manca
de places escolars públiques i són molts
els col·legials que reben l’ensenyament en
mòduls provisionals a l’espera de la
construcció del centre definitiu.
Des de les diferents comunitats edu-

catives i altres moviments socials s’ha de-
manat a l’Ajuntament i a la Generalitat

la necessitat de planificar
amb temps i així evitar les im-
provisacions i, sobretot, la
proliferació de mòduls -abans
s’anomenaven barracons-
provisionals, que amb el
temps es transformen en de-
finitius.

Cada any són més les famílies que vo-
len una escola pública per als seus fills i
la resposta de l’Administració, si la pres-
sió és gran, és instal·lar mòduls o incre-
mentar la ràtio de les aules, com si això fos
la millor solució. Un altre problema és la
falta de manteniment dels edificis actu-
als -que també ha generat una protesta pú-
blica dels directors dels centres de Pri-
mària-, fet que suposa el seu deteriora-
ment i la manca d’unes condicions dignes
per rebre un ensenyament de qualitat.
Tot això ha generat un malestar

que ningú ja pot ocultar. Per això, no
seria res d’estrany que abans de les
preinscripcions escolars FAMPAS mo-
bilitzés les comunitats educatives per
exigir una solució definitiva a uns
problemes que s’arrosseguen des de fa
molts anys a Badalona.

A cada període de matriculacions 
es posa de manifest la manca de places 

escolars públiques a Badalona

per Pedro Jesús Fernández

Montigalà no es toca
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CF Badalona
Demà passat a la tarda, el CF Badalona
de Manolo González rebrà la visita del
Getafe en el partit de la segona ronda de
la Copa del Rei. Serà la primera vegada
que un conjunt de Primera Divisió visita
el Municipal en una competició oficial. 

pàgina 18

Els semàfors

Aj. de Santa Coloma
Les persones majors de 60 anys o que
tinguin un 33% de discapacitat ho tin-
dran més fàcil per sol·licitar la Targeta
Rosa de transport. Fins ara, els carnets

havien d’anar acompanyats d’una 
documentació justificativa. 

pàgina 12

Aj. de Badalona
L’arribada dels Reis Mags a Badalona
s’ha vist esquitxada per la polèmica per
segon any consecutiu. Un discurs ínte-
grament en castellà de l’alcalde i un pro-
blema tècnic en una carrossa han tornat
a posar el consistori en el punt de mira. 

pàgina 10
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El CB Sant Josep no deixarà 
la seva pista del centre de Badalona1

2
Badalona aprova per la mínima 
el pla d’ajust per evitar la intervenció

Polèmica entre la Generalitat 
i Pastor per l’escola Montigalà

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

El socialista Andy Absil 
ja és el nou alcalde de Montgat

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

Veient com s’esveren els diputats
del PP i de Vox quan al Congrés es
critica el Rei o es qüestiona la
“unidad de España”, es veu per-
fectament quin és el problema del
nacionalisme espanyol.
El nacionalisme espanyol es

fonamenta en un dogma de fe. La
“unidad de España”, aquest és el
bé suprem, intocable, sagrat. Tant
és que la consecució d’aquest
dogma hagi demostrat ser un es-
trepitós fracàs històric, perquè un
dogma mai no es valida i passa
per sobre de qualsevol altre valor
social, com la convivència, el res-
pecte o la mateixa democràcia.
Només el fanatisme pot arribar a
imposar per la força un dogma
que ha demostrat ser invàlid. Parlo
del fanatisme d'arrel franquista
d’aquell coronel de la Guàrdia Ci-
vil que va dir que “el cumplimiento
de la ley está por encima de la
convivencia”, per justificar la vio-
lència policial de l’1-O.  Parlo del
fanatisme patriòtic dels diputats
quan amenacen, insulten i criden
per no deixar parlar.
El nacionalisme català, en

canvi, no té la independència com
a cosa sagrada i una prova d’això
és que la manera de validar aquest
projecte és mitjançant referèn-
dum i no per imposició. Els pro-
jectes es proposen, es qüestionen,
es deliberen, s’avaluen… i final-
ment es voten. L’independen-
tisme sap que pot perdre en un re-
ferèndum, però no està disposat a
perdre la democràcia. 
Em sembla legítim que s’in-

voqui la “unidad de España”, però
no que se’ns imposi amb bel·lige-
rància. Voleu “unidad”? Perfecte:
comenceu per respectar els drets
de les persones i dels pobles.

Divideix
per Salvi Pardàs

El conflicte, en forma de conte
per Màrius Calvet

Visc a Catalunya i, des de petit,
he viscut el conflicte entre Es-
panya i Catalunya. Moltes vega-
des se’ns aconsella que dialogu-
em per solucionar el conflicte,
però hi ha un principi científic
que diu: “Tot conflicte té solució,
sempre que ambdues parts tin-
guin un objectiu comú”. Fa més
de quatre anys que cerco aquest
objectiu comú entre Espanya i
Catalunya i no l’he trobat. Per als
que no viviu a Catalunya, us ex-
plicaré un conte que representa
la situació que vivim: 
“Hi havia una vegada dues

famílies que es barallaven des de
feia molts anys. Vivien en una
gran finca, una tenia la major
part i l’altra una part molt més
petita. Després d’una gran llui-
ta, el líder de la família més for-
ta li va dir al de la més petita que
ells serien els únics propietaris de
la finca, però que els deixarien se-
guir vivint en la parcel·la que ha-
via sigut seva amb unes condi-
cions: Haurien de treballar i el
que guanyessin aniria directa-
ment a la família propietària. Ells
els hi donarien diners per anar
sobrevivint. Només podien par-
lar el seu idioma entre ells. I tot
i viure en una part de la finca,
qualsevol situació de conflicte es

resoldria segons les disposicions
de la família propietària. Durant
generacions, la família subordi-
nada va estar demanant a la
propietària un tracte més just. La
resposta va ser sempre: «No. Soc
jo qui et salva de la pobresa i pots
viure gràcies al que et dono».
Però cada vegada aportaven
més diners als propietaris i cada
vegada en rebien menys, i a so-
bre els hi deien que, si no es por-
taven bé, els castigarien. De ma-
nera que cada vegada més mem-
bres de la família sotmesa s’a-
donaven que no seria possible
cap canvi en un sistema tan
tancat i intolerant. Creien que,
per respectar-se a si mateixos, o
compraven la part on vivien i que
originalment havia sigut dels
seus avantpassats, o demanaven
ajuda a altres famílies de l’entorn
per assolir la independència i
construir una vida millor”. 
Si substituïu les famílies i la

finca pels espanyols, els catalans
i Espanya, podreu entendre la
nostra situació. Des de Catalunya
us demanem que penseu en la
nostra situació i ens ajudeu.
Aquesta ajuda crearà una gran
onada de força a favor de la de-
fensa de la llibertat i la dignitat
de tots els pobles del món.

Les millors
perles

El Rei Melcior de la cavalcada de Terrassa no va donar el millor
exemple als nens i nenes que van anar a veure’l. Durant la rua,
algunes persones del públic li van retornar diversos caramels,

fet que va ofendre Sa Majestat, que va respondre tornant a llançar
agressivament els dolços contra els suposats autors de l’ofensa.

Els Boixos Nois van cridar proclames nazis, van insultar Dani
Jarque i van cantar cançons sobre matar aficionats de l’Es-
panyol durant el derbi de filials que es va jugar per primer

cop a l’estadi Johan Cruyff. El Barça i els Mossos d’Esquadra
col·laboren per identificar els culpables. 

La hipocresia d’algunes celebritiesno coneix límits. Kylie Jenner, la
petita del clan Kardashian, es va convertir en Trending Topic a
Twitter després de lamentar la mort de milions d’animals als in-

cendis d’Austràlia i, tot seguit, publicar una foto de les seves sabatilles
d’estar per casa fetes amb pell d’animal i valorades en 1.100 euros.

Enmig de retrets i males paraules, la sessió d’investidura de
Pedro Sánchez va comptar amb un moment de qualitat
humana. La gran majoria de diputats i diputades del Con-

grés van oferir una ovació a Aina Vidal, la diputada dels co-
muns que va assistir a la votació malgrat patir un càncer sever.

Brad Pitt sí que hauria compartit la fusta amb en Jack al final de
Titanic, no com va fer la Rose. Durant el seu discurs d’agra-
ïment pel Globus d’Or a Millor Actor de Repartiment, Pitt va

donar les gràcies al seu company i amic Leonardo DiCaprio i va
aprofitar per fer-li aquesta broma que s’allarga des del 1997.

A les xarxes

@Jjsb441: La universidad de Sidney cifra
en 500 millones los animales muertos en
los incendios que están destruyendo Aus-
tralia. ¡500 millones! Sobran las palabras. 

@Congreso_Es: El Pleno otorga su con-
fianza a Pedro Sánchez, quien, con 167 vo-
tos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones,
queda investido presidente del Gobierno.

#SánchezPresident

@xavicoral: L’ALE, el grup parlamentari on hi
ha ERC al Parlament Europeu, nomena Jun-
queras president. Els Verds, que fan coalició
amb ells, també el nomenen vicepresident.

#JunquerasEurodiputat #AustràliaEsCrema
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Una vintena de famílies del ba-
rri de Sant Roc porten un any
sense poder trepitjar casa seva.
El 5 de gener del 2019, un es-
pectacular incendi en un bloc de
pisos situat al número 244 de
l’Avinguda del Marquès de
Mont-Roig deixava tres morts i
obligava a desallotjar prop de 50
veïns. La previsió dels tècnics
apuntava que els afectats po-
drien tornar als seus domicilis en
poques setmanes. Tanmateix,
12 mesos després, només tres fa-
mílies han pogut recuperar els
seus domicilis.
“Tot ha anat més lent del

previst. Alguns pisos no disposen
de les condicions necessàries per
viure-hi”, assenyala Carles Sa-
gués, portaveu de la Plataforma
Sant Roc Som Badalona. Segons
denuncia aquesta entitat,  els es-
tralls del foc i el fum encara són
palpables en molts dels habitat-
ges, que encara conserven les
parets i sostres tintats de negre o
fins i tot no tenen vidres a les fi-
nestres. No obstant, el deterio-
rament interior dels domicilis
no ha estat l’única complicació
que s’han trobat els veïns a l’ho-
ra de tornar a l’edifici. Fins fa uns
dies l’escala no tenia subminis-
trament elèctric i l’ascensor con-
tinua sense funcionar, fet que
complica el trasllat de les perti-
nences dels afectats que residien
als pisos superiors.
Un altre dels obstacles que

han hagut d’afrontar les famílies
afectades han estat les gestions

amb les respectives compan-
yies d’assegurances. “Un acom-
panyament per part de l’admi-
nistració en tràmits com tornar
a donar d’alta els subministra-
ments o demanar la cèdula
d’habitabilitat hagués fet el pro-
cés més senzill, menys farragós
i més econòmic per als veïns”,
assegura Sagués, que lamenta la
lentitud amb què s’ha dut a ter-

me tota la part logística. “Durant
aquest any s’ha trobat a faltar
una relació de proximitat i com-
plicitat per part de les autoritats
municipals”, sentencia el por-
taveu.
Aquesta situació que denun-

cien els afectats contrasta amb la

versió de l’Ajuntament de Bada-
lona. Segons afirmava la regido-
ra d’Habitatge, Teresa González,
en declaracions a l’Agència Ca-
talana de Notícies, la rehabilita-
ció dels espais comunitaris del
bloc ja ha finalitzat i la majoria
dels pisos estan en condicions per
viure-hi. “Cada família ha de
gestionar amb les seves assegu-
radores quan podrà tornar a
casa”, apuntava González, que as-
segurava que el consistori té a
disposició de les famílies un ser-
vei de “suport jurídic” per tal de
“facilitar” els tràmits amb les
diferents companyies.
La previsió de l’administra-

ció és que la majoria de la vin-
tena de veïns reallotjats puguin
recuperar els seus domicilis en
les properes tres setmanes. No-
més en tres casos, els inquilins
hauran de residir almenys un
mes més en pisos de la Genera-
litat,  ja que les tasques de reha-
bilitació dels seus habitatges
s’ha allargat més del previst.

Pla detall d'una de les finestres encara sense reparar del bloc. Foto: ACN

L’odissea dels veïns 
del bloc incendiat a Sant Roc
» Només tres famílies de les 20 desallotjades han pogut tornar 

als seus pisos quan es compleix un any de l’incendi

Sense alternativa d’habitatge
per l’enderroc de la Salut

HABITATGE4Les famílies rea-
llotjades per l’enderroc del bloc
afectat per aluminosi al barri de
la Salut de Badalona afronten
aquest mes de gener amb in-
certesa. Els veïns de l’edifici si-
tuat al número 16 del passatge
de la Torre porten més de dos
mesos vivint en apartaments i
hotels  després que el passat 28
d’octubre fossin desallotjats
dels seus domicilis a causa dels
problemes estructurals que pre-
sentava l’immoble. Malgrat que
des de l’Ajuntament s’indica
que s’està fent un acompanya-

ment als afectats per trobar llo-
guers amb característiques si-
milars, cap de les famílies té a
hores d’ara una alternativa
d’habitatge garantida. 
Segons denuncia la Plata-

forma Sant Roc Som Badalona,
els preus del mercat deixen
aquests veïns sense sortida i
abocats a inscriure’s a la taula
d’Emergència Habitacional mu-
nicipal si compleixen els requi-
sits o a abandonar el municipi
per tal de trobar una opció més
econòmica en altres punts de l’à-
rea metropolitana de Barcelona.

Operació Hivern: 
cap persona sense sostre

SOCIETAT4L’Ajuntament de
Badalona ha posat en marxa
aquest gener una iniciativa per
atendre les persones sense llar i
oferir-los un espai on poder pas-
sar les nits a resguard del fred. La
coneguda com a Operació Hi-
vern s’allargarà fins a finals del
mes de març i també permetrà
als sense sostre del municipi
poder accedir a serveis de dutxa
i higiene personal, així com la
possibilitat d’esmorzar i sopar en
un menjador social.
El dispositiu -que compta

amb la col·laboració de les enti-

tats de la Taula Sense Llar de Ba-
dalona i els Serveis Socials mu-
nicipals- posa a disposició de les
persones sense llar un espai
amb capacitat per a 25 llits, una
sala d’estar i dutxes. 
La prestació d’aquest servei

serà possible gràcies a la Fun-
dació Roca i Pi, que ha aportat
recursos econòmics i materials
indispensables, i a la feina d’a-
companyament que realitza-
ran els voluntaris de diverses
entitats per així complementar
l’activitat del personal desple-
gat pel consistori.

Anton Rosa
SANT ROC

Política | Badalona defensa la sentència del TJUE 
El ple de Badalona va aprovar el 30 de novembre una moció en defensa de la sentència
del TJUE, que estableix la immunitat d’Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Co-

mín. La moció va tirar endavant amb 10 vots a favor, 9 en contra i 5 abstencions.

”Cada família 
ha de gestionar amb
l’asseguradora quan
pot tornar a casa”
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L’Enric Montefusco 
més íntim torna al Círcol

CULTURA4Les butaques del Te-
atre del Círcol tornaran a vibrar
amb un dels grans referents de
l’indiepop a Espanya. Enric
Montefusco trepitjarà el proper
diumenge 12 de gener l’escena-
ri de la sala badalonina dos anys
després per presentar Diagonal,
el seu últim treball.
El músic barceloní recupera

amb aquest nou àlbum l’estela
que va deixar Meridiana, el seu
aclamat debut en solitari després
de la dissolució de la banda
Standstill. Amb la poètica i la crí-
tica sociopolítica per bandera, un
Montefusco en la seva versió
més íntima encetarà la progra-
mació del cicle Enjoy the Silen-
ceper a aquest 2020. Aquesta sè-
rie de concerts va néixer l’octu-
bre del 2017 amb la voluntat
d’apostar per un espectacle de

petit format que acostés els ar-
tistes al públic en un escenari pri-
vilegiat com el Teatre del Círcol.

VIDEOCLIP
Montefusco pren el relleu del
cantautor madrileny Coque Ma-
lla, qui va ser l’encarregat d’en-
cetar el cicle musical fa tres
anys. El concert del músic bar-
celoní promet no deixar el públic
indiferent i compta amb l’al·li-
cient de veure en directe el tema
Quien Abre Camino, el videoclip
del qual va ser gravat íntegra-
ment precisament al teatre ba-
daloní.

Enjoy the Silence continua-
rà la seva programació d’aquest
2020 el proper 16 de febrer amb
el concert acústic de Lluís Ga-
valdà, el cantant d’Els Pets,
acompanyat de Joan-Pau Chaves.

POLÍTICA4L’arribada dels tres
Reis d’Orient a Badalona va tor-
nar a veure’s esquitxada per la
polèmica per segon any conse-
cutiu. Si l’any passat era el rei
Gaspar qui es veia afectat per un
contratemps tècnic, en l’edició
d’enguany ha estat el torn del rei
Baltasar. Sa majestat i els patges
reials es van veure obligats a fer
part del recorregut pel munici-
pi a peu a causa d’un problema
a la carrossa que els va tenir gai-
rebé mitja hora aturats.
L’incident ha provocat que el

consistori s’hagi afanyat a anun-
ciar que Badalona tindrà ca-
rrosses noves de cara a la caval-
cada de l’any vinent. “Han pas-
sat diversos governs i ningú les
ha renovat, com ens passa amb
moltes coses del manteniment
de la ciutat”, apuntava el regidor
de Seguretat, Govern i Territori,
Rubén Guijarro, en declaracions
a Badalona Comunicació.
La decisió de l’administració

s’ha fet pública després que el
Partit Popular de Badalona anun-
ciés la seva intenció de presentar
una moció al ple per demanar
precisament que es canviessin
aquests vehicles -que tenen 22
anys d’antiguitat- per evitar més
mostres de “la desídia del govern
que no ha pres cap mesura des-

prés de l’incident de l’any passat”.
“És inadmissible que per falta de
dedicació, lideratge i iniciativa del
govern de la ciutat, un dels es-
deveniments més esperats pels
veïns acabi amb la paciència de
tots els que l’esperaven amb
il·lusió”, apuntava el líder dels po-
pulars, Xavier García Albiol. En
una línia similar, des de Guan-
yem Badalona creuen que tot ple-
gat és una mostra més de “la si-
tuació de bloqueig administratiu
i polític de la ciutat”.

DISCURS EN CASTELLÀ
Tanmateix, el problema tècnic a
la carrossa del rei Baltasar no va

ser l’únic episodi que ha desfer-
mat la polèmica. A través d’un
comunicat, el grup municipal
d’ERC  ha criticat que el discurs
tradicional que va pronunciar
l’alcalde de Badalona en la re-
cepció dels Reis Mags al Pont del
Petroli fos íntegrament en cas-
tellà. “L’ús de  la llengua caste-
llana en les comunicacions pú-
bliques dels regidors del govern
ha anat augmentant progressi-
vament des de l’inici del mandat.
No es tracta de cap problema
amb el castellà, però és un deu-
re de tots els càrrecs públics
vetllar per la protecció i norma-
lització del català”, afirmen.

L’alcalde Álex Pastor rep els Reis al Pont del Petroli. Foto: @AndreaZapataBdn

Una Cavalcada de Reis
amb doble polèmica
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Una Targeta Rosa 
de transport més fàcil

MOBILITAT4Els usuaris de la
Targeta Rosa de transport ho
tindran més fàcil per sol·licitar-
la. A partir del pròxim 15 de ge-
ner, les persones majors de 60
anys o que tinguin un 33% de
discapacitat podran accedir a
aquest passi de transport a tra-
vés d’unes gestions molt més
senzilles  que fins ara. Només
caldrà que enviïn per coreu pos-
tal l’imprès de la sol·licitud a l’À-
rea Metropolitana de Barcelona,
o bé que presentin el document
a l’Oficina d’Informació i Aten-
ció Ciutadana (OIAC). En cap

cas hauran de fer arribar a l’ad-
ministració documentació ad-
dicional.
Fins ara, els carnets havien

d’anar acompanyats d’una do-
cumentació justificativa com el
certificat de pensions de la Se-
guretat Social, el de l’atur del
SEPE, un comprovant d’ingres-
sos de l’Agència Tributària o al-
tres tipus de documents especi-
ficats per l’OIAC. De cara a po-
der implementar el nou sistema
de gestió, de l’1 al 14 de gener no-
més es podran tramitar sol·lici-
tuds iniciades abans del 31.

URBANISME4Les obres d’ur-
banització del Passeig Salzereda
de Santa Coloma de Gramenet
es reprendran a partir d’aquest
gener. La segona fase de les ac-
tuacions es focalitzaran en el
tram que comprèn els carrers de
Pompeu Fabra i del Mossèn Ja-
cint Verdaguer.
Aquesta nova etapa s’enceta-

rà un cop ja finalitzades les pri-
meres obres de canalització de la
nova xarxa elèctrica que enllaça
les subestacions de Santa Coloma
amb les de Sant Adrià de Besòs
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat del subministrament al mu-
nicipi. Les obres afectaran la
zona de circulació, de manera que
el pas dels vehicles es veurà li-
mitat a un sol carril en sentit únic,
que s’habilitarà en direcció Sant
Adrià en la zona que actualment
està reservada per a serveis.
Per tal de circular en sentit

Montcada, els vehicles hauran
d’utilitzar un desviament a l’al-
tura del carrer del Mossèn Jacint
Verdaguer que utilitzarà el carrer
de Sant Joaquim per arribar

fins al passeig de Llorenç Serra.
Com a alternativa també es po-
drà utilitzar el carrer de Pompeu
Fabra, que canviarà de sentit en-
tre el Passeig Salzereda i el carrer
de Sant Joaquim.

TRANSPORT PÚBLIC
Per altra banda, els usuaris
del transport públic que hagin

d’utilitzar la línia d’autobús
B-14 hauran de dirigir-se a la
parada situada a l’avinguda
de Santa Coloma per anar en
direcció Sant Adrià. Per circu-
lar en sentit Montcada, l’auto-
bús seguirà el mateix desvia-
ment habilitat per a la resta de
vehicles a través del carrer de
Sant Joaquim. 

Comença la segona fase 
de les obres a la Salzereda

Nadal | Joguines per a 709 nens en risc d’exclusió social
La campanya de la Creu Roja sota el nom #ElsSeusDretsEnJoc ha aconseguit
repartir més de 2.800 joguines entre un total de 300 famílies en risc d’exclusió

social de Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
línianord.cat 9 de gener del 2020
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Santa Coloma

Les obres a la Salzereda afectaran la zona de circulació. Foto: Aj. Sta. Coloma
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Els veïns de Venus, a prop 
de recaptar els 17.800 euros

HABITATGE4Els veïns i veïnes
del bloc Venus estan a punt d’a-
conseguir el seu objectiu més
ambiciós en el projecte que van
impulsar fa uns mesos per tirar
endavant la demanda contra les
administracions del Consorci
de la Mina. Un cop aconseguits
els 12.800 euros necessaris a
mitjans de desembre, ara només
els queden poc més de 1.000 eu-
ros per arribar als 17.800 euros
que els permetrien encarregar
un estudi pericial de l’edifici.
Concretament, a l’hora del

tancament d’aquesta edició, la
recaptació s’enfilava als 16.643
euros, quan encara queden dues

setmanes perquè s’acabi la cam-
panya de micromecenatge.
En declaracions a Línia

Nord, la portaveu veïnal Paqui
Jiménez es mostra optimista i
afirma que té “l’esperança” que
finalment s’arribi a la xifra ne-
cessària per fer l’estudi pericial
de l’edifici. A banda, Jiménez cri-
tica que les administracions no
s’hagin començat a moure fins
que els veïns han impulsat la
campanya i reclama que les tau-
les de treball que s’han de fer al
Consorci per tractar la realitat
que pateix la Mina “es posin en
marxa com més aviat millor per
començar a treballar”.

NARCOTRÀFIC4L’exinspector
en cap de la Policia Nacional Fé-
lix Riesco ha acceptat una con-
demna de dos anys de presó
per alertar un narcotraficant del
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs sobre imminents opera-
cions antidroga. Aquest expoli-
cia, ara jubilat, va arribar ahir a
un acord amb la Fiscalia de
l’Audiència de Barcelona per
evitar que se celebrés un judici
amb jurat popular.
L’agent -que s’enfrontava a

una pena de nou anys pels de-
lictes de suborn, revelació de se-
crets i facilitació del tràfic dro-
gues- va admetre ahir davant el
tribunal que entre el 2015 i el
2017 va acceptar pagaments
d’Ángel Amaya, el cap del clan
familiar de Los Manolos. Aquest
narcotraficant -conegut pel so-
brenom de Tío Cristina- utilit-
zava els diners per subornar l’a-
gent i obtenir informació sobre
possibles escorcolls. D’aquesta
manera, durant almenys dos
anys, la xarxa de tràfic de dro-
gues que dirigia Amaya va acon-

seguir sortir ben parada de dues
de les grans operacions dels
Mossos d’Esquadra a Sant Adrià,
batejades amb els noms de Titán
i Picapiedra i que van tenir lloc
durant el novembre del 2015.
La troballa de pisos buits

amb obstacles i de quantitats de
droga molt inferiors a les espe-
rades van portar la investigació

rere els passos de Riesco, cul-
minant amb la seva detenció el
juny del 2017.
Per la seva banda, tal com ahir

publicaven diferents mitjans,
Amaya ha acceptat una pena
d’un any i vuit mesos de presó, re-
baixant d’aquesta manera els
cinc anys i mig que demanava ini-
cialment en el seu escrit el fiscal.

Dispositiu policial en un dels edificis escorcollats a finals del 2015. Foto: ACN

Un policia nacional admet que
era el talp d’un narco de la Mina

Mobilitat | La Zona de Baixes Emissions entra en vigor
El veto als vehicles més contaminants ja és una realitat. Uns 50.000 cotxes 

i motos ja no poden circular els dies laborables entre les set del matí i les vuit 
del vespre per gairebé tot Barcelona i d’altres municipis limítrofs com Sant Adrià.
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Montgat | Tiana

PREMI4El 22 de desembre és
una data que la Núria Parera, la
propietària de l’administració
de loteria de la plaça Mallorqui-
nes, no oblidarà fàcilment. Ella
i, sobretot, les 10 persones pre-
miades amb el número 10.989
que aquest dia va resultar guan-
yador del segon premi del Sor-
teig Extraordinari de Nadal. El
botí, 125.000 euros per cada
dècim d’una sèrie de 10 butlle-
tes que fan un total d’1,25 mi-
lions d’euros. 
En declaracions a Línia

Nord, Parera explica que és el
premi més gran de la Loteria Na-
cional que ha repartit mai.
“Aquest número era d’una se-
gona comanda que vam fer i es
va vendre al voltant del mes
d’octubre en un dia de mercat”,
explica. La propietària d’aques-
ta administració –ho és des del
2004 i anteriorment havia estat
del seu sogre –afegeix que coneix
tres de les persones afortunades
amb un dels dècims, totes elles
de Montgat. “Un és un jubilat,
una altra una noia que està a l’a-

tur i la tercera una dona amb tres
fills”, relata. 

EL FILL, PROTAGONISTA
Aquesta història té un altre pro-
tagonista, l’Oriol, fill de Parera.
Nascut en dia 28 de l’any 1989,
el fill de la propietària cada any
té per costum quedar-se dècims
dels números que acaben en 28
i 89. De la segona comanda feta
per la seva mare, però, hi havia
tres números que acabaven en

89 i només se’n va quedar d’un
dels tres, que no va ser el pre-
miat. “Va passar un mal dia
però ara ja està”, explica Parera.
Tot i això, el premi també ha

beneficiat el negoci, ja que Pare-
ra remarca que la facturació del
sorteig de Reis “va augmentar un
26% respecte de la de l’any pas-
sat”. “És una bona notícia perquè
des del referèndum de l’1 d’octu-
bre del 2017 la venda de loteria es-
panyola havia baixat”, conclou.

Parera, amb el número premiat. Foto: Gerard Artigas/ACN

La loteria de Nadal deixa 
1,25 milions d’euros a Montgat

El canvi climàtic protagonitza
el primer ple de l’any a Tiana
POLÍTICA4El primer ple del
2020 a Tiana va tenir com a gran
protagonista la lluita contra el
canvi climàtic. En la vista cele-
brada aquest dimarts, els grups
municipals van aprovar per una-
nimitat el Pla Local d’Adaptació
al Canvi Climàtic (PLACC), una
proposta redactada amb el su-
port tècnic de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona.
Malgrat l’èxit de la moció, els

portaveus del PSC i de Junts per
Tiana van demanar al govern  un
compromís real i mesures con-
cretes per mitigar els efectes

sobre el medi ambient. “Aquest
pla no servirà per a res si es que-
da en un calaix. No n’hi ha prou
amb els 15.000 euros per ins-
tal·lar plaques solars”, apuntava
Isaac Salvatierra, regidor de
Junts per Tiana, en referència a
l’absència de propostes concre-
tes per part de l’administració. 
Per altra banda, els grups

municipals també van aprovar
per unanimitat la sol·licitud de
renovació del segell de Ciutat
Amiga de la Infància, una dis-
tinció que atorga el comitè es-
panyol d’UNICEF.

Successos | Incendi al quadre elèctric del pavelló de Tiana 
La regidora de Junts per Tiana Nuria Amado va preguntar al govern durant 

el ple d’aquest dimarts per les causes de l’incendi als transformadors del pavelló 
esportiu del passat 20 de desembre. El grup demana l’informe dels bombers.
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).
I és que aquest organisme

públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.
La TGSS ha pretès eliminar

tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 
A Catalunya s'estan enviant

a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 
De fet, tots aquells treballa-

dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.
D'aquesta manera, la TGSS ha

reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 
A més, l'apartat de Bases de

Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.
Una altra novetat és que, al

costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.
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El primer partit del 2020 al Mu-
nicipal de Badalona no serà de lli-
ga, sinó de Copa del Rei. El CF
Badalona de Manolo González re-
brà, demà passat a partir de les set
de la tarda, el Getafe CF de José
Bordalás, en un enfrontament
corresponent a la segona ronda
de la competició del KO.
Els escapulats voldran repe-

tir la recepta que va permetre que
eliminessin l’Oviedo en el seu
debut en la Copa 2019-20, però
al davant trobaran un dels con-
junts més sòlids de Primera Di-
visió. Els madrilenys, de fet, se-
ran el primer conjunt de la mà-
xima categoria del futbol estatal
que desfilaran pel Municipal
d’ençà que es va inaugurar, el 29
de gener de 2017, de manera
que es preveu una molt bona

entrada al camp del Bada. La
plantilla va descansar dilluns i va
tornar a la feina abans-d’ahir al
matí. Avui i demà farà les darre-
res dues sessions de preparació
abans de veure’s les cares contra
el conjunt azulón.

DOBLE JORNADA DE LLIGA
Però passi el que passi en aquest
enfrontament, la setmana que ve

serà d’allò més intensa per a l’e-
quip, que haurà d’afrontar dues
jornades de lliga en poc més de
quatre dies.
El Bada viatjarà a Sant Joan

Despí la tarda de dimecres que ve
per recuperar l’enfrontament de
la vintena jornada contra el Bar-
ça B, mentre que el diumenge de
la setmana que ve els de Gonzá-
lez rebran l’Andorra.

Els de Manolo González, en un entrenament de la setmana. Foto: Eloy Molina 

La Copa del Rei torna a escena: 
el CF Badalona rep el Getafe

» El partit contra els de José Bordalás es jugarà dissabte a la tarda
» L’equip recuperarà el partit ajornat de la lliga dimecres que ve

L’efecte Javi Rodríguez 
es posarà a prova a Cartagena

La segona volta de
la lliga va arrencar
amb una victòria
contundent contra

el Burela (5-2), però el primer
gran examen per a l’Industrias
Santa Coloma de Javi Rodríguez
serà demà passat a les 12 del mig-
dia a la pista d’un altre dels rivals
directes de l’equip, el Jimbee
Cartagena de Duda.
De fet, l’equip de la Regió de

Múrcia suma els mateixos punts
que els de Santa Coloma (16) tot
i que encara té un partit pendent,
precisament contra el Burela.

Un triomf al Palacio de los De-
portes de Cartagena serviria per
donar moral als colomencs, que
en funció dels altres resultats
també podrien acostar-se a la vui-
tena posició, que actualment
ocupa el Levante, i que el tècnic,
en la seva presentació, va dir
que havia de ser l’objectiu de
l’Industrias de cara a la segona
volta del campionat.
Per altra banda, abans-d’ahir

l’entitat va anunciar que l’elimi-
natòria de vuitens de final de
Copa del Rei contra el Xota es ju-
garà dimarts que ve a la Colina.

L’Adrianenc tancarà 
la primera volta a Mataró

La capital del Ma-
resme serà la darre-
ra parada de la pri-
mera volta per a

l’Handbol Adrianenc. El conjunt
de Lorenzo Rueda, l’únic equip
del grup D de Primera Estatal
masculina que ha guanyat tots els
partits que ha jugat, tornarà a la
competició amb la visita, demà
passat a les sis de la tarda, a la pis-
ta del Joventut Handbol Mataró.
Serà, doncs, una oportunitat

perquè els liles aconsegueixin el
15 de 15 contra un conjunt ma-
taroní força irregular durant la

primera volta, però que va tancar
el 2019 amb dues victòries se-
guides que li van servir per esca-
lar fins a la novena plaça.
Fins ara, només el Sant Quir-

ze ha estat capaç de resistir el rit-
me frenètic que els de Rueda
han marcat des de la primera jor-
nada. La victòria dels liles al Va-
llès Occidental, però, els con-
verteix en els grans favorits per
acabar la lliga en primer lloc. Més
enrere, a sis punts de distància
dels de Sant Adrià, hi ha el filial
del BM Granollers, mentre que el
quart, l’OAR, és a vuit punts. 

Bàsquet | La comarca, representada a l’All Star de Granollers
Álex López, Quique Serra, Eric Forné, Quim Forteza, Carlos Espona, Deva Bermejo, Carla
Grau, Paula Casadevall, Clara Hernández i Toni Sáez són els jugadors, jugadores i tècnics

que formaran part de l’All Star de Copa Catalunya que se celebrarà aquest mes a Granollers.

Pau Arriaga
BADALONA

El Seagull perd el primer
partit de l’any al Municipal

La primera volta va
acabar amb una der-
rota. El Seagull d’Ana

Junyent no va poder començar
l’any amb un somriure després
de perdre el primer partit de
l’any per la mínima contra l’Ala-
vés (1-0) dissabte passat.
Un gol de María Ochoa al mi-

nut 15 del primer temps va obli-
gar les gavines a haver de remar
des del començament, però la de-
fensa alabesa va contenir a la per-

fecció l’ofensiva de les locals.
Junyent va fer canvis després del
descans i les millors ocasions ar-
ribarien de les botes de Pilar
Garrote, Esther Solà i Irina Uri-
be, però el Seagull no tindria for-
tuna en l’intent d’empatar.
Les badalonines (vuitenes

amb 22 punts) encetaran la se-
gona volta amb un altre partit al
Municipal, aquest diumenge al
migdia contra un rival directe,
l’Oviedo Moderno.
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La primera meitat
de la temporada re-
gular de la lliga
2019-20 arribarà a
la seva fi demà pas-

sat a dos quarts de set de la tar-
da per a l’Snatt’s Sant Adrià. El
conjunt de César Aneas tancarà
la primera volta aquest dissabte
contra el Raca Granada en la que,
a priori, pot ser una bona jorna-
da perquè les liles recuperin la
primera posició en solitari del
grup B de Liga Femenina 2. 
I és que les rivals de les adria-

nenques, el Gran Canaria i l’Ar-
doi, posaran el punt final a la pri-
mera meitat del curs jugant a do-
micili. El conjunt insular visita-
rà el GEiEG de Girona (ara ma-
teix, l’equip més en forma de la
categoria, encadenant cinc vic-
tòries consecutives), mentre que
les navarreses es desplaçaran a
Alcantarilla (Múrcia) per jugar a
la pista de l’UCAM Primafrío.
Les liles van ser l’únic dels tres co-

líder que va perdre en el darrer
partit del 2019 (78-50 a la pista
del Lima-Horta barceloní).

EL MOLINET SEGUEIX SENT LILA
Però mentre el sènior gaudia
d’unes setmanes de descans per
les festes, l’activitat ha seguit per
a altres equips del club, com el

mini, que ha aconseguit reeditar
la victòria de l’any passat en el 57è
Trofeu Molinet de minibàsquet,
que es va disputar a Sant Feliu de
Llobregat.
Les adrianenques van alçar la

copa després de derrotar les am-
fitriones, el Barça CB Santfeliuenc
(49-66) dissabte passat.

L’Snatt’s Sant Adrià tanca la
primera volta al Marina Besòs

Tot a punt per a la segona
meitat del curs a la lliga EBA

BÀSQUET4Maristes Ademar,
Badalonès i UBSA ja han tornat
a la feina per preparar el primer
partit de la segona volta dels
seus respectius grups de la lliga
EBA. Les vacances ja s’han aca-
bat i, ara que ja som en el nou
any, els tres equips afrontaran la
segona meitat de la lliga.
Els Maristes, en el grup C-A,

voldran trencara la seva mala
dinàmica de quatre derrotes con-
secutives, que els ha portat a
caure fins a la desena posició de
la taula. L’equip arrencarà aquest
tram de la lliga aquest diumenge
a un quart de set de la tarda a la
Plana contra l’Arenys Bàsquet,
que també presenta un balanç de
cinc victòries i vuit derrotes.

Per la seva banda, els dos
conjunts del grup C-B encetaran
el 2020 lluny de casa seva. Els
més matiners seran els Dimonis,
que encetaran l’any nou demà
passat a les set de la tarda amb el
que ha de ser, sobre el paper, el
partit més difícil de la segona vol-
ta: la visita a la pista del líder, el
CB Tarragona. Els tarragonins
només han perdut dos partits dels
13 de la primera volta.
L’UBSA estarà ben atent a la

visita del Badalonès al Serrallo
(els de Mario Lousame són se-
gons amb dues victòries menys
que el líder), tot i que haurà de fer
els deures diumenge al Vallès
Oriental contra el CB Mollet, un
altre dels equips de la zona alta.

Comença el ball: els Dracs
debuten contra els Rivas Osos

L’inici de lliga és
imminent. Els
Badalona Dracs

d’Óscar Calatayud començaran
una nova temporada en la mà-
xima categoria del futbol ameri-
cà espanyol aquest diumenge a
dos quarts d’una del migdia al
Camp de Pomar contra els Rivas
Osos. Els madrilenys, doncs, se-
ran el primer rival dels Dracs en
el grup Nord de la Serie A, en el
qual també hi ha Gijón Mariners,
l’Hospitalet Pioners i Zaragoza
Hurricanes.
La configuració imparella

dels dos grups de la lliga (en el
grup Sud també hi ha cinc con-
junts) fa que en cadascuna de les

jornades, un equip descansi. La
fase regular de la lliga s’allarga-
rà fins a la segona setmana d’a-
bril, ja que posteriorment es po-
saran en marxa els play-offs.

46È MILLOR EQUIP DEL MÓN
L’any natural, però, com sol ser
habitual, va començar amb la pu-
blicació de la classificació dels
200 millors equips de futbol
americà del món (sense comptar
ni estatunidencs ni canadencs).
Els Dracs ocupen la 46a po-

sició en aquest rànquing mun-
dial, però també es cola entre els
millors 15 si es limita aquesta
classificació als equips que ju-
guen a Europa. 

» Les liles, colíders, rebran la visita del Raca Granada demà passat
» El club revalida el títol en el 57è Trofeu Molinet de minibàsquet

El CTT Badalona estrenarà 
el 2020 rebent el CN Mataró

Les festes i les va-
cances ja han arribat
a la seva fi i, per
tant, torna el tenis

taula. I el CTT Badalona co-
mençarà el nou any a casa con-
tra un equip que suma un triomf
més que ell, el CN Mataró.
De fet, els mataronins arri-

baran a la ciutat demà passat a la
tarda (els partits arrencaran a dos
quarts de sis) amb una victòria
més a la classificació que no pas
el CTTB. Un triomf contra el
conjunt del Maresme permetria
que els badalonins agafessin aire

i s’allunyessin de les tres posi-
cions de descens. El CTTB va
aconseguir tancar el 2019 amb
una victòria contundent contra el
CTT Borges (5-1) que va perme-
tre que l’equip passés el Nadal
fora de la zona de perill.
I és que després de les pri-

meres 12 dates del grup 2 de Di-
visió d’Honor masculina, els de
Badalona només tenen una vic-
tòria més (4-7) que els tres con-
junts que perdrien la categoria si
la competició s’acabés avui. Es
tracta del CTT Borges, el CTM
Dama de Elche i el CN Sabadell.

Les liles han guanyat 9 dels primers 12 partits. Foto: Manel Expósito / FSA
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En Marc és historiador i vol resoldre el seu
gran enigma familiar: la desaparició de la
petita Magui Viladalba, la germana de la
seva besàvia, durant la revetlla de Sant
Joan del 1919 a Barcelona. Tot i que el pro-
tagonista creu que tots els integrants de
la història són morts, troba la Teresina, una
amiga de la Magui que viu a l’antiga casa
familiar, ara convertida en residència. 

Llibres

L'ombra de Magui encara és al jardí
Sylvia Lagarda-Mata

David Selvas dirigeix aquesta peça del
dramaturg escocès David Greig, consi-
derada “una obra de teatre amb cançons”,
i no un musical. Els actors Ivan Massagué
i Marta Bayarri interpreten l’Helena, una
advocada de divorcis que té una aventura
amb un home casat, i el Bob, un escrip-
tor fracassat que fa feines il·legals.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Aquella nit
David Greig

El 2020 ja és aquí i David Bisbal ha volgut
ser un dels primers artistes a estrenar un
nou disc. A En tus planes el cantant pre-
senta tretze cançons que recuperen els
ritmes dels seus inicis, però també sons
llatins més actuals. A més, l’àlbum comp-
ta amb quatre col·laboracions amb ar-
tistes com Juan Magán, Sebastián Yatra,
Alejandro Fernández i Greeicy Rendón.

Música

El clàssic de Louisa May Alcott, publicat
l’any 1868, no passa de moda. La prova
és que aquest Nadal ha tornat a estar en
boca de tothom gràcies a l’adaptació de
la directora Greta Gerwig, la vuitena
que s’ha fet d’aquest llibre. Saoirse Ronan
dona vida a la carismàtica Jo i encapça-
la una versió entranyable i actualitzada
de la història de les germanes March.

Pelis i sèries

Mujercitas
Greta Gerwig

En tus planes
David Bisbal

24è Circ d’Hivern
Fins al 19 de gener, la Fàbrica de Creació Ateneu Popular
9 Barris de Barcelona acull el seu 24è Circ d’Hivern. L’obra
d’aquesta edició és ‘Sopa i el que el vent no s’emportà’,
un espectacle de circ contemporani que barreja tècni-
ques diverses, com ara trapezi, acrobàcia i, fins i tot, bre-
ak dance. Pel que fa a l’argument teatral, l’obra mostra

com, any rere any, la mateixa família es reuneix per fer el
sopar de Nadal i posa de manifest que aquestes celebra-
cions mai són tan idíl·liques com semblen, una reflexió

amb què el públic podrà sentir-se identificat. 

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) ha viscut so-
bre rodes des dels dos anys. Amb un talent extraor-
dinari per al motociclisme, la seva passió, ha estat

campiona del món de trial i d’enduro en tretze i cinc
ocasions, respectivament. L’any 2011 va participar
per primer cop en el Rally Dakar i, des d’alesho-
res, ha encapçalat la classificació de la catego-
ria femenina en totes les edicions, nou en to-
tal. El passat 5 de gener va començar el Dakar
2020, el desè en què Sanz participa, que se ce-
lebra a l'Aràbia Saudita. En un país on les do-
nes poden conduir des de fa només un any i
mig, la pilot catalana vol estar entre els quinze
millors corredors. Tot i que una caiguda en la
segona etapa del ral·li li ha complicat les coses,
Sanz continua endavant per aconseguir el seu

objectiu i deixar la seva empremta en una edició
amb només dotze dones entre els 572 participants. 

L A I A  S A N ZQUI ÉS?
Ser una de les millors motoristes

Ha estat tretze vegades campiona del món de trial

Famosos

Participar en el seu desè Rally Dakar
Va començar bé i ara continua malgrat una caiguda

Preocupació i ànims
La caiguda ha amoïnat els seus seguidors, que li envien escalf

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Brain Training
Brain Training del Dr. Kawashima és la seqüela del mític joc d’intel·li-
gència Brain Training de Nintendo DS, que ara arriba per a Switch. 

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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TOTA LA SETMANA
Matí-Tarda Continua en marxa la mostra El dia-

mant de Badalona, que posa de relleu la imat-
ge de l’Anís del Mono, el primer que es va en-
vasar en una ampolla diamantada. / Museu.

DISSABTE 11 DE GENER
20:00 Partit de bàsquet corresponent a la tret-

zena jornada de la Copa Catalunya femeni-
na entre el Bàsquet Draft Gramenet i el se-
gon classificat, l’Ekke CB Lleida. / Pavelló de
la Bastida.

DILLUNS 13 DE GENER
18:00 L’any 2020 ja s’ha posat en marxa i, per

tant, tornen a arrencar les sessions del Cui-
nem Santa Coloma, tallers de cuina, lectura
i escriptura creativa per a joves de 12 a 16 anys.
/ Biblioteca del Fondo.

DISSABTE 11 DE GENER
18:30 Partit de bàsquet corresponent a la tret-

zena jornada del grup B de la Liga Femeni-
na 2 entre l’Snatt’s Femení Sant Adrià i el Gru-
po Hafesa Raca Granada. / Pavelló Municipal
Marina Besòs.

DIUMENGE 12 DE GENER
12:00 Partit de futbol corresponent a la setze-

na jornada del grup 11 de Tercera Catalana
masculina entre el Club de Futbol Sant Adrià
i el CA Huracán de Barcelona. / Camp de fut-
bol CEM Besòs - Trajana.

AVUI 9 DE GENER
18:30 El professor d'Història Emili Muñoz serà

l’encarregat de la conferència L'escultura
contemporània als espais públics de Barcelo-
na. S’emmarca en l’Aula d'Extensió Univer-
sitària TIMO. / Sala Pau Casals.

TOTA LA SETMANA
Tarda-Nit Tots els dies, tant entre dilluns i di-

vendres com el cap de setmana, hi ha habi-
litada una aula d’estudi nocturna. / Biblioteca
Tirant lo Blanc.

DEMÀ 10 DE GENER
18:00Martí Noy serà l’encarregat de coordinar

aquest Taller de poesia negra per a joves, una
de les primeres activitats culturals de l’any.
/ Biblioteca Can Baratau. 

Partit de bàsquet de la tretzena jornada
de Copa Catalunya masculina entre la
UE Montgat i el CB Lliçà d’Amunt. / Po-
liesportiu Sílvia Domínguez.

La UE Montgat estrenarà el
2020 rebent el Lliçà d’Amunt
Dissabte 11 de gener a les 18:05

Aquest dissabte es posarà en marxa la
setena edició de la ruta Santa Coloma
com mai l’has vist, que vol dinamitzar
i promocionar la ciutat. / Diferents car-
rers i places de Santa Coloma.

7a edició de la ruta ‘Santa 
Coloma com mai l’has vist’

Dissabte 11 de gener

Partit de futbol corresponent a la se-
gona eliminatòria de la Copa del Rei
entre el Club de Futbol Badalona i el
Getafe Club de Fútbol. / Municipal de
Badalona.

El CF Badalona afronta la 2a 
ronda de Copa contra el Getafe

Dissabte 11 de gener a les 19:00

Partit de futbol de la setzena jornada
del grup 4 de Tercera Catalana entre el
CCE Tiana i l’AD la Llàntia. / Camp de
futbol municipal de Tiana.

El CCE Tiana comença l’any
a casa contra l’AD la Llàntia
Dissabte 11 de gener a les 16:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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