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El Museu del Còmic de Catalun-
ya és un d’aquells expedients obli-
dats en un calaix que surten a la
palestra quan s’acosten eleccions.
Una encaixada de mans entre els
aleshores conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras, i l’alcal-
de de Badalona, Jordi Serra, sim-
bolitzava el gener del 2010 l’acord
entre administracions per a ubi-
car el nou museu a l’antiga fàbri-
ca CACI. La ciutat certificava d’a-
questa manera la seva victòria en
la disputada cursa per acollir el que
havia de ser un gran equipament
cultural d’àmbit nacional.  Però 10
anys després, l’Ajuntament sem-
bla haver-se cansat d’esperar la in-
versió de prop de 8 milions d’eu-
ros promesa i ha decidit apostar
per buscar nous usos a l’espai
destinat al projecte.
El primer tast del potencial de

la CACI va tenir lloc el passat 16 de
novembre. La renovada nau –du-
rant el mandat de l’exalcaldessa
Dolors Sabater es van invertir al
voltant de 100.000 euros per re-
habilitar la planta baixa–va obrir
les seves portes al públic per aco-
llir l’exposició Metròpolis de ciu-
tats, una mostra itinerant que
organitza l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. La intenció del con-
sistori és precisament continuar
amb aquesta dinàmica i fer de l’an-
tiga fàbrica un “multiespai” on ar-
tistes i emprenedors puguin pro-
duir i exposar les seves creacions. 
Per tal de convertir les ins-

tal·lacions en un referent  de la cul-
tura a la ciutat, l’administració lo-
cal veu necessari redimensionar
el projecte del Museu del Còmic.
Una de les propostes que pren
més força és dedicar a les il·lus-
tracions només la primera plan-
ta de l’edifici. Aquesta opció –que

podria comprometre l’abast na-
cional de la iniciativa–permetria
a l’Ajuntament poder obrir un pe-
tit museu sense haver de de-
prendre de la potent inversió de
la Generalitat que ja donen gai-
rebé per perduda, segons apunten
fonts municipals.

Tanmateix, alguns grups de
l’oposició es neguen a renunciar
a un equipament cultural de re-
ferència en l’àmbit català. “Hem
d’aconseguir fer el projecte viable,
repensar-lo en el seu conjunt i de-
finir diferents fases d’actuació”,
apunta Oriol Lladó, regidor

d’ERC. El polític badaloní apos-
ta per convertir la fàbrica en un es-
pai on poder mostrar els avenços
de tot el procés de catalogació i di-
gitalització de còmics i il·lustra-
cions que està duent a terme el de-
partament de Cultura de la Ge-
neralitat. Lladó valora positiva-
ment que la iniciativa torni a ser
damunt la taula de l’administra-
ció  local, però demana al consis-
tori  més concreció en el projec-
te per així captar l’interès perdut
del Govern.

LABORATORI DE CREACIÓ
“Sempre hem apostat per aquest
espai. L’imaginàvem com alguna
cosa més que un museu, com un
laboratori, un punt de trobada per
als professionals de la creació
gràfica i la il·lustració”, explica
Xavi Ramiro, president de l’As-
sociació Professional d’Il·lustra-
dors de Catalunya (APIC). Aques-

ta entitat –una de les promotores
de l’acord entre administracions
firmat el gener del 2010– ha es-
tat testimoni directe de com la cri-
si i el pas de fins a quatre conse-
llers diferents ha deixat en paper
mullat la iniciativa del Museu
del Còmic. “El projecte va morir
una mica a partir de les retallades.
Tant de bo les institucions es po-
sessin a treballar. Cal voluntat per
invertir”, assenyala Ramiro. El
president de l’APIC no creu que la
inauguració el passat 13 de juny
del Museu del Còmic de Sant Cu-
gat hagi boicotejat o afectat ne-
gativament al projecte de Bada-
lona i considera que encara no és
massa tard per posar en marxa la
iniciativa, sempre que es respec-
ti l’esperit de la proposta original. 

ALTERNATIVA A LA MOBBA
Amb el debat sobre els possibles
usos de la CACI un cop més da-

munt la taula, el futur d’una altra
fàbrica de la ciutat condemnada a
desaparèixer ha tornat a fer acte de
presència. “Un espai amb capaci-
tat per agrupar tota l’escena crea-
tiva i cultural de la ciutat podria ser
molt interessant. Seria una bona
opció”, assegura Ramón de los He-
ros, un dels membres del col·lec-
tiu d’artistes que té el seu taller a
l’edifici MOBBA, que tancarà les
seves portes el pròxim 15 de maig. 
L’artífex del Dimoni –la míti-

ca figura que es crema a Badalo-
na per les Festes de Maig–veu en
traslladar el seu espai de creació
a la nau remodelada una solució
per no haver de marxar a un al-
tre municipi amb un lloguer més
assequible. “Ens agradaria que-
dar-nos. La majoria dels artistes
som de la ciutat i seria una pena
que la fàbrica CACI es tornés a
perdre”, afirma. El temps dirà si
finalment serà així o no.

Anton Rosa
BADALONA

Un llarg hivernper al còmic
» Badalona aposta per repensar el projecte del Museu del Còmic i busca nous usos per a la CACI
» La iniciativa porta 10 anys en un calaix a l’espera d’una inversió de la Generalitat que no arriba

L’edifici de l’antiga fàbrica CACI està situat a l’avinguda d’Eduard Maristany de Badalona. Foto: AMB

“Hem d’aconseguir 
fer el projecte viable,
repensar-lo en el seu
conjunt”, diu Lladó (ERC)
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www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

No deixem de repetir i
explicar que a Carles
Puigdemont i Toni Co-

mín, amb Oriol Junqueras, només els se-
para el sistema judicial. Els fets per estar
segrestats o en llibertat són exacta-
ment els mateixos. Entre tenir tretze anys
de presó o ser avui a l'Europarlament, hi
ha un jutge espanyol.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Arabia Saudí, las mu-
jeres, con gran riesgo

sobre sus vidas, luchan
por sus derechos y libertades indivi-
duales, pero solo se habla de "liberación
de la mujer" cuando una blanca occi-
dental acude allí "desvelada", sin correr
ningún riesgo. Occidente no libera, si-
lencia y oprime.

@ymouled

Ofensiva judicial per ter-
ra, mar i aire. En un dia,

el Parlament Europeu re-
tira la credencial de diputat de Junque-
ras, Llarena demana suplicatori a l’Euro-
parlament per jutjar Puigdemont i Comín,
el Suprem reafirma la suspensió com a di-
putat de Torra i el jutge de Manresa de-
nega l’habeas corpus a Junqueras.

En 2013, un grupo de
nazis asaltó la librería

Blanquerna, agredieron a
varias personas y arrojaron gas lacri-
mógeno. Ahora, el Tribunal Constitu-
cional anula la sentencia que les con-
denaba a cuatro años de cárcel. Decid-
les a los chavales de Altsasu que la jus-
ticia es igual para todos.

@pablom_m@vilallongapac@jmangues

La lupa

El 21 de novembre, es va inaugurar al Mu-
seu una exposició que recull una àmplia
mostra de l’obra fotogràfica d’Enric Giralt
(Badalona 1945-2012), testimoni d’una
època “excepcional” com la que es va viu-
re durant la Transició a la nostra ciutat.
L’última vegada que ens vam trobar

amb l’Enric al carrer, d’això ja fa uns anys,
com sempre que ens trobàvem, vam
parlar de l’actualitat local. Però a nosal-
tres, la meva dona i jo, ens interessava el
seu estat de salut i, a la nostra pregunta
de com es trobava d’ànims, ens va con-
testar que  “resistint”. Li vam dir que això
per a nosaltres no era res de nou. A la ma-
joria de les persones de la nostra gene-
ració sempre ens ha tocat resistir i plan-
tar cara a les injustícies i a les
desigualtats.
De tota manera, en

aquesta ocasió, vam percebre
que a la resistència que ell es
referia no era, com en altres
ocasions, a la reacció davant
les injustícies (retallades, s’a-
nomenen ara) que avui patim els treba-
lladors i les treballadores. No era com
plantar cara a una situació que ell podria
o intentaria vèncer, ja que era plenament
conscient –aquesta va ser la nostra im-
pressió– que l’evolució de la seva malal-
tia predeia un ràpid desenllaç.
Ara recordo quan vaig conèixer l’En-

ric. No feia gaire que viviem a Badalona,
al barri de Llefià, concretament a l’avin-
guda Marquès de Sant Mori. La manca
d’equipaments i serveis  producte de
l’especulació urbanística, brutal aleshores,
havia convertit un lloc estiuenc de molts
barcelonins en un barri dormitori, on les
famílies, enganyades pels promotors im-
mobiliaris amb connivència dels governs
franquistes locals, no tenien res del que els
havien promès. Recordo com des de
casa, en alguna ocasió, amb una rapide-
sa i una claredat d’idees extraordinàries,
redactava les seves cròniques que envia-

va als mitjans de comunicació amb què
treballava per informar de les lluites del
veïnat de Llefià. El 1976, possiblement grà-
cies al seu mestratge, també em vaig in-
corporar a la recentment creada revista
Comarca Exprés, on escrivien joves pe-
riodistes que han estat molt coneguts. 
Llefià, com la majoria dels barris de

Badalona, patia les conseqüències d’un
urbanisme depredador que només bus-
cava el benefici ràpid dels especuladors,
sense tenir en compte els serveis més ele-
mentals per assegurar garantir una vida
digna als nous veïns: equipaments bàsics
com escoles, places, asfalt, clavegueram,
il·luminació als carrers i tot l’imprescin-
dible i necessari per fer-lo habitable.   

Són molts els records i les experièn-
cies viscudes durant aquell període en què
semblava que per fi sortiríem de la negra
nit, sempre denunciant les injustícies i els
abusos dels especuladors, ell com a bon
periodista, nosaltres com a membres
d’una associació de veïns. 
Aleshores, els bons professionals de

la comunicació també eren protagonis-
tes de les lluites i s’implicaven sent trans-
missors, a través dels mitjans, d’una si-
tuació de precarietat i abandonament dels
barris de Badalona. Possiblement, sen-
se la complicitat d’aquests bons comu-
nicadors, moltes de les demandes i llui-
tes del veïnat haurien estat ignorades pels
culpables d’aquesta situació. Per això crec
que l’Enric era conegut i estimat per tota
la gent, tant del Centre com de qualsevol
altre barri. L’Enric era un BTB, un Ba-
daloní de Tots els Barris. 
Avui, després de visitar l’exposició, re-

cordo el dia que li vam dir adeu al tana-
tori, ple de gom a gom de gent que volia
estar present a la cerimònia en record seu,
encara  que molta altra gent potser no s’ha-
via assabentat del seu traspàs. Era una per-
sona que estimava la ciutat i la seva gent,
preocupat pels problemes dels barris i la
desestructuració social i urbanística.
Les fotografies exposades al Museu re-

traten una època no gaire llunyana, quan
la ciutadania volia “prendre les regnes per
decidir el seu futur” i, sobretot, eliminar
l’especulació urbanística a la ciutat i
aconseguir els serveis i els equipaments
necessaris per poder viure amb dignitat.
Per això, també ha sigut una bona ini-

ciativa declarar fill adoptiu de Badalona
l’alcalde del primer Ajunta-
ment democràtic, en Màrius
Díaz, una persona que, com
l’Enric, amb la participació ac-
tiva de molta gent, va liderar
la transformació d’una ciutat
que no seria el que és avui –
acollidora, inclusiva i solidà-

ria– si no hagués estat pel seu lideratge,
malgrat els comportaments d’alguns que
s’entesten en fer-nos tornar al passat.     
Els i les que hem tingut la sort de com-

partir amb ells el seu treball i compromís
amb les persones més febles, amb la ciu-
tat i amb Catalunya, ens sentim orgullo-
sos d’haver sigut amics seus, ja que són
l’exemple de com s’ha de treballar per
aconseguir transformar aquesta societat.
L’Enric era una persona compro-

mesa i solidària, lluitador incansable, amb
un comportament coherent amb les se-
ves idees, un amic impossible d’oblidar.
Màrius, retirat a les seves terres de nai-
xement, continua compromès amb els va-
lors de la justícia i de l’equitat i sempre
atent a la seva ciutat.
Per cert, no us perdeu el dia 30 la pre-

sentació del llibre El moviment veïnal al
Barcelonès, adaptació de la tesi doctoral
d’un altre bon amic, José Miguel Cuesta.  

Persones com Enric Giralt i Màrius Díaz 
van liderar la transformació d’una ciutat 
que, sense ells, no seria la que és avui
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Compromesos i solidaris

Tèrmica del Besòs
La central tèrmica de cicle combinat
de Sant Adrià de Besòs és una de les

principals fonts d’emissió de gasos amb
efecte hivernacle de Barcelona. Així ho

indica un estudi publicat al portal
Comunicació.Barcelona. 

pàgina 14

Els semàfors

Badalona
La comunitat educativa i les autoritats
badalonines s’han bolcat amb la recerca
de l’Enoc, l’alumne de 12 anys de l’Insti-
tut Escola Rafael Alberti del barri de

Llefià que va ser segrestat el passat 2 de
desembre a Hondures per les màfies.

pàgina 8

Tiana Negra
La mort d’Isabel-Clara Simó va caure
com una gerra d’aigua freda sobre el
festival Tiana Negra, que tenia previst

fer-li un homenatge. La direcció del cer-
tamen, però, ha decidit mantenir el re-

coneixement com un últim adeu.     
pàgina 16
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Safata d’entrada

S’ha obert el debat de com con-
vèncer els que es desplacen dià-
riament a la feina, les escoles i els
negocis del centre de Barcelona
per evitar la contaminació atmos-
fèrica de la ciutat. L’Ajuntament
de la capital ha optat, en principi,
per la més fàcil: prohibir als cotxes
amb etiquetes/matrícules anti-
gues circular per la ciutat. 
És de pensar que serà la pri-

mera provisió i que li seguiran
d’altres que poden ser també molt
efectives. Que els creuers que visi-
ten el port es connectin a la xarxa
elèctrica. Retirar de la circulació
tots els autobusos, taxis i serveis
de repartiment que van amb mo-
tors de combustió i es promocioni
la instal·lació de troleibusos elèc-
trics. Reforçar la trama de metro i
la freqüència en hores punta. Am-
pliar la xarxa de trens de rodalia i
que la línia de Puigcerdà es des-
dobli. Traslladar el tren de la costa
del Maresme, soterrat, per la vora
de l’autopista C-32, amb estacions
amb aparcament, pels milers de
cotxes de gent que treballa o estu-
dia a Barcelona. Situar a l’actual
traçat del tren de la costa un tram-
via, carrils bicicleta i passeig de
vianants. Tren orbital Mataró-Vi-
lanova i la Geltrú, passant per
Granollers, Sabadell, Terrassa,
Martorell i Vilafranca del Pene-
dès. Allargar la Línia 2 del metro
fins al Masnou i metro lleuger des
de Pompeu Fabra fins a l’hospital
Germans Trias. 
Com és natural, aquestes pro-

postes no es resolen d’avui per a
demà. S’ha d’establir un criteri de
prioritats, calendari en temps i
pressupostos, en què es compro-
metin totes les administracions
afectades. Així es faci!

Mesures
per Jordi Lleal

Auditoria emocional
per Ramon Camats

Hi ha estimats, amics, coneguts,
saludats i negligits, així, en ordre
descendent. Les categories són
estables, però no les persones que
s’hi troben. Les relacions hu-
manes són fluides i aquells que
un dia s’abracen amb frenesia,
l’endemà s’odien amb la matei-
xa intensitat. Però no tots els can-
vis són de l’amor cap a l’odi o vi-
ceversa, ni abasten el ventall
sencer. De fet, al principi totes les
relacions parteixen de la indife-
rència inicial per arribar a un grau
o altre de l’escala, on resten o des
d’on davallen una hora o altra.
Les minves, a voltes impercepti-
bles, a voltes evidents. Però sem-
bla clar que en els trams alts de
l’escala, els descensos són irre-
cuperables. Així, si l’amistat pot
acabar en l’amor, rarament l’a-
mor declinant acaba en una
bona amistat. Compte, no parlo
de les ires o baralles puntuals de
l’amor, que sovint acaben en
crestes de passió. Això no val, en
canvi, per a les amistats recon-
ciliades, que són com la paella re-
escalfada, de mal pair.
Sigui com sigui, aquestes fes-

tes, i la presència de ma filla emi-
grant a casa, m’han fet pensar en
allò que preserva els afectes del
corc infatigable del temps i les in-

clemències de l’avorriment, els
desacords o la distància. He vist
–he sentit– que l’amor vertader
és infatigable. En canvi, l’amistat,
que no és simplement un punt
menys d’intensitat, sinó un afec-
te amb entitat pròpia, exigeix re-
ciprocitat. El fil m’ha donat per
passar revista –que no pas comp-
tes– als contextos de correspon-
dència: -Ara els toca a ells, no? Els
tres darrers sopars han sigut a casa
nostra, oi? -Sí, però ja saps com
són, fa molt de temps que no ens
conviden... -I doncs, què fem...?
Ja poden imaginar com se-

gueix. Amb els qui considerem
amics, no mirem prim, és clar.
Però el dia que comencem a
comptar o a fer consideracions
com les anteriors, malament
rai. És evident que no va d’un so-
par amunt o avall, d’una mostra
d’afecte o d’interès més o menys.
Tot plegat són símptomes in-
definibles que quallen per acu-
mulació i intensitat, o justa-
ment per manca d’aquesta. En-
senyament: cal aprendre que qui
et vol, et busca, i qui no et bus-
ca no et vol, i no cal forçar res. El
que flueix, flueix, però quan
l’estimació o l’amistat s’estron-
quen, és debades afegir aigua a
la font, la llera és foradada.

Les millors
perles

Un nen va demandar Nintendo perquè el videojoc que havia
comprat no era tan bo com esperava. El cas s’ha fet viral ara,
però va passar el 1989, quan el petit Clark es va emprenyar

amb tothom que havia tingut a veure amb el joc. La seva decepció
va ser encara més gran quan la demanda va ser desestimada.

Matrimoni a la vista? Rosalía ha sorprès els seus fans
amb una nova foto amb Kylie Jenner, la petita de les
Kardashian. Aquest cop, però, hi ha una novetat: la

cantant ha acompanyat la imatge amb les paraules “He dit que
sí” i l’emojid’un anell de compromís.

La Samantha, una concursant d’OT 2020, ha robat el cor als tuita-
ires catalanoparlants cantant Que tinguem sortde Lluís Llach a
la primera gala del programa. A més, s’ha fet viral un vídeo seu

saludant Rajoy en català des de l’assemblea de joves del seu poble.
Els mitjans espanyolistes ja l’han titllat de “radical” i “separatista”. 

Eduard Farelo i Bad Gyal, pare i filla, protagonitzen l’espot
publicitari dels Premis Gaudí. Es tracta de la primera apari-
ció pública conjunta de l’actor i la cantant. Les reaccions al

vídeo han anat des de l’alegria dels fans de tots dos fins a la sor-
presa dels despitats que no coneixien la relació familiar.

Ho ha tornat a fer: Mariló Montero ha protagonitzat una nova
polèmica. Aquest cop, la periodista ha criticat fermament el
fet que Pablo Iglesias i Alberto Garzón portessin el pin antifei-

xista (un triangle vermell) a la solapa de les jaquetes quan van jurar
els seus càrrecs com a vicepresident i ministre, respectivament.

A les xarxes

@QuicoSalles: El president de l’Eurocambra
demana relax a eurodiputats de Vox que
s'aixequen per rondinar sobre l'acceptació
de Puigdemont i Comín com a eurodiputats.

#Eurodiputats

@toniaira: Consell de Ministres, a partir
d’ara, en dimarts. Ole. Serà divertit veure
la contraprogramació i les respostes-con-
trarespostes entre el Gobierno i el Govern.

#ConsellDeMinistres

@juanjimenista: Bartomeu diciendo que
este ha sido un proceso de meses y en la
última respuesta Setién admite que lo lla-
maron ayer y contestó en cinco minutos.

#SetiénPerValverde
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MOBILITZACIONS4La desapa-
rició d’Enoc Misael Pérez Chin-
chilla ha commocionat la co-
munitat educativa de Badalona.
Aquest alumne de 12 anys de
l’Institut Escola Rafael Alberti del
barri de Llefià va ser segrestat el
passat 2 de desembre a Hondu-
res, el seu país natal. 
El nen es trobava passant les

vacances de Nadal amb la famí-
lia materna a la ciutat de Tela
quan va ser víctima de l’acció
d’un grup de sicaris, que van
assassinar el seu avi, el tiet, la
mainadera i una veïna. El maca-
bre succés va arribar a la direc-
ció del centre el passat divendres
i des d’aleshores no han parat de
produir-se mobilitzacions per
tal de demanar al govern hon-
dureny que reactivi els esforços
per trobar l’Enoc, ja que les ba-
tudes es van aturar pocs dies des-
prés de la desaparició.
“Entre tots ens hem activat

per ajudar i intentar que es re-

activi la recerca. Administrati-
vament és un ciutadà hondureny
perdut a Hondures -no té na-
cionalitat espanyola, malgrat
portar quatre anys escolaritzat a
Badalona-, així que  s’ha de po-
sar el focus en el consolat i am-
baixada perquè facin les ges-
tions oportunes”, explicava  el re-
gidor de l’àmbit de Govern, Ru-
bén Guijarro, després de reunir-
se amb el subdelegat del govern

espanyol a Barcelona, Carlos
Prieto. El consistori ja ha enviat
una carta als representants del
país llatinoamericà per tal de
pressionar les autoritats i acon-
seguir que reprenguin el cas.
Segons informen diferents mit-
jans  locals, el segrest del nen po-
dria estar relacionat amb l’acti-
vitat de les mares, les violentes
màfies que tenen contra les cor-
des països veïns com El Salvador.

Manifestació de protesta pel segrest de l’Enoc a Barcelona. Foto: @badalonaport

Bolcats amb la recerca de l’Enoc,
el nen segrestat a Hondures
» L’Ajuntament ha contactat amb l’ambaixada hondurenya per 

demanar que es reactivin els esforços per trobar el nen desaparegut

Batalla campal entre narcos
en un bar d’Artigues

SUCCESSOS4Una trifulga en-
tre narcotraficants va acabar
en una batalla campal en un bar
del barri d’Artigues dijous pas-
sat.  Els fets van tenir lloc poc
després de dos quarts de cinc de
la tarda a l’avinguda Alfons
XIII de Badalona. Segons la
versió d’alguns testimonis, un
home era abordat per vuit per-
sones que van baixar de tres cot-
xes amb la intenció de propinar-
li una pallissa. L’agredit acon-
seguia escapolir-se i provava
de resguardar-se en un bar pro-
per, que tancava les seves por-

tes per bloquejar l’entrada als
agressors, que anaven armats
amb pals i destrals, segons re-
cullen diversos mitjans.
Lluny de resignar-se, el grup

va encastar un dels cotxes con-
tra l’establiment per fer miques
la vitrina i poder continuar amb
el seu propòsit. Després de l’a-
gressió, els implicats van fugir di-
recció Barcelona en dos cotxes
amb matrícula francesa. El ter-
cer vehicle va ser intervingut
per la policia. Diverses persones
van resultar ferides en l’assalt,
però no es tem per les seves vides.

L’escola Montigalà porta 
les protestes a Ensenyament
EDUCACIÓ4Unes 200 perso-
nes es van concentrar aquest di-
mecres al matí a les portes de la
seu del Departament d’Educa-
ció a Barcelona per reclamar la
construcció de l’edifici promès
a l’escola Montigalà de Badalo-
na. La mobilització organitzada
per l’AMPA del centre -que va
habilitar quatre autocars per
desplaçar-se fins a la conselle-
ria- va aconseguir un segui-
ment del 100% de la vaga, que
volia forçar una resposta per
part del conseller d’Educació,
Josep Bargalló.

L’escola Montigalà porta des
de la seva inauguració fa ja 11
anys a l’espera d’un edifici que
substitueixi els barracons ins-
tal·lats  inicialment. L’AMPA del
centre ja s’ha mobilitzat sense èxit
en diverses ocasions per demanar
al Departament d’Educació de la
Generalitat un calendari d’obres
que contempli la construcció d’a-
quest nou equipament. El passat
11 gener ja van convocar una
manifestació de protesta que va
tallar la sortida de Montigalà
amb un grup de batucada format
per nens de l’escola.

Un nou incendi de contenidors
fa saltar les alarmes

SUCCESSOS4La crema de dos
contenidors el passat dijous al
barri d’Artigues ha tornat a fer
saltar les alarmes. L’incendi es va
produir cap a les cinc de la tar-
da a la confluència entre els ca-
rrers Balmes i Xile de Badalona.
El foc va començar en els con-
tenidors i es va estendre ràpi-
dament a una furgoneta que es-
tava aparcada al costat, avivant
les flames i provocant una gran
columna de fum que també va

afectar la façana d’un dels edifi-
cis del carrer. Els bombers van
aconseguir apagar l’incendi en
poc més mitja hora i no va re-
sultar cap persona ferida.
Segons informa El Periódico,

aquest nou incident fa sospitar
les autoritats que hi pugui haver
un segon piròman o còmplice del
veí arrestat el passat 31 de des-
embre per la crema d’uns 30
contenidors, que actualment es
troba en presó provisional.

Cinema | Escenari del nou film d’Agustí Villaronga
El director de cinema català Agustí Villaronga està preparant una nova pel·lícu-
la que estarà ambientada en Badalona. Sota el nom de Loli Tormenta, el nou

film explicarà la història d’una atleta d’elit retirada amb Alzheimer.
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El consell d’Engestur més
inclusiu pacta amb la Sareb

HABITATGE4El primer consell
d’administració d’Engestur de
l’any ha acordat col·laborar amb
la Sareb en matèria d’emergèn-
cia d’habitatge. El conveni per-
metrà a l’empresa pública de
gestió de l’habitatge de Badalo-
na obtenir en qualitat de cessió
dos pisos per tal de poder allot-
jar-hi famílies en risc d’exclusió
social. L’Ajuntament es com-
promet a adquirir els domicilis

en un futur per incorporar-los al
seu parc d’habitatge. En la pri-
mera reunió d’Engestur des de la
constitució del consistori, cele-
brada divendres, també es va vo-
tar la inclusió de la Federació
d’Associacions de Veïns de Ba-
dalona en qualitat de convidada,
una mesura “insuficient”, se-
gons denuncia Guanyem Bada-
lona, que demana una “partici-
pació real” de les entitats veïnals.

Una inversió de 2 milions 
per millorar l’accés als barris
MOBILITAT4Les obres de mi-
llora de l’accessibilitat als barris
de la Salut, Sant Joan de Llefià,
la Pau i Sant Crist de Badalona
començaran aquesta setmana. El
projecte –que està dotat amb
una inversió de 2,1 milions d’eu-
ros– consistirà en la posada en
marxa de dos ascensors i dues
escales mecàniques que perme-
tran superar desnivells supe-
riors als set metres d’alçada. La
previsió del consistori és que les
obres finalitzin aquesta mateixa
tardor.
La primera de les actuacions

previstes en el pla dibuixat pel
despatx dels arquitectes Jordi
Bellmunt i Agata Buscemi serà

la construcció d’un ascensor que
unirà el carrer d’Hipòlit Lázaro
amb el grup Verge de la Salut,
que permetrà salvar un desnivell
de gairebé nou metres. 
Les següents fases del pro-

jecte seran l’habilitació d’unes es-
cales mecàniques al carrer de
Solsona i la posada en marxa
d’un altre ascensor al carrer
d’Oceania. L’última etapa d’o-
bres afectarà el carrer de Fortuny
del barri de Sant Crist, on s’hi ha
projectat unes escales mecàni-
ques per millorar l’accés dels via-
nants, que han de superar un
desnivell d’uns 12 metres. La
constructora encarregada de
plasmar el projecte és FAUSSA. 

EQUIPAMENTS4La Biblioteca
de Can Casacuberta tornava a
obrir les seves portes aquest di-
lluns després d’estar tres setma-
nes tancada. Els greus problemes
de manteniment van obligar l’A-
juntament de Badalona a clau-
surar l’equipament després que la
Diputació de Barcelona –res-
ponsable d’una part de la planti-
lla de treballadors del centre–ad-
voqués per retirar el seu personal
de la biblioteca fins que se solu-
cionessin els defectes. Malgrat
l’escepticisme inicial, el consistori
i els sindicats acordaven diven-
dres la reobertura de les instal·la-
cions en comprometre’s l’admi-
nistració a millorar les condi-
cions de seguretat. Can Casacu-
berta tornava a funcionar par-
cialment aquest dilluns amb ex-
tintors nous i una sortida d’e-
mergència desbloquejada, però
sense sistema de climatització.
”Després de tres setmanes

tancada, la principal biblioteca
de Badalona ha obert en unes
condicions lamentables. Un
exemple més de la pèssima ges-
tió de l’alcalde”, apuntava el po-
pular Xavier García Albiol en un
missatge a través de les xarxes
socials. El líder de l’oposició uti-
litzava un vídeo de l’estat de les
instal·lacions per denunciar que

encara s’han de solucionar mol-
tes deficiències, com la presèn-
cia de goteres, els lavabos fora de
servei o la falta de calefacció, que

obliga el personal a utilitzar ca-
lefactors per no haver de treba-
llar a temperatures de 13 graus.

Els problemes en el sistema
de climatització ja van obligar el
consistori a tancar l’equipament
i dues altres biblioteques l’estiu
passat. Segons fonts munici-
pals, la reparació dels aparells
d’aire condicionat és una de les
actuacions que podria demo-
rar-se més. “Tants anys de dei-
xadesa ens obliga a fer en poc
temps el que no s’ha fet en 10
anys”, assegurava l’alcalde Álex
Pastor en una publicació a Twit-
ter on també indicava que s’es-
tan duent a terme diferents me-
sures per “posar al dia” el centre.

Entrada de la Biblioteca de Can Casacuberta. Foto: @claramipru

Can Casacuberta reobre amb
polèmica i sense calefacció

Els problemes amb 
la climatització ja 
van obligar a tancar 
la biblioteca a l’estiu
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Santa Coloma

Centenars de persones reben
el CDR Germinal Tomàs

SOLIDARITAT4Prop de 200
persones es van concentrar diu-
menge passat a la plaça de la
Vila de Santa Coloma de Gra-
menet per rebre Germinal To-
màs, un dels darrers CDR po-
sats en llibertat. L’activista co-
lomenc de 40 anys –actual-
ment resideix a Mollet del Va-
llès– portava empresonat al
centre penitenciari madrileny
de Soto del Real des del passat
23 de setembre, quan va ser de-
tingut com a presumpte autor
dels delictes de terrorisme, re-
bel·lió i tinença d’explosius.

Tomàs ha estat juntament
amb el sabadellenc Jordi Ros
l’últim CDR arrestat en l’opera-
ció Judas posat en llibertat -va
haver de dipositar una fiança de
15.000 euros- després de passar
més de 100 dies empresonat al
centre penitenciari madrileny.
Malgrat que ara resideix a la

localitat de Mollet del Vallès
(Vallès Oriental), Tomàs manté
un especial vincle amb la ciutat
de Santa Coloma de Gramenet
gràcies als seus pares, els cone-
guts activistes veïnals Manel
Tomàs i Mar Aubeso.

ENSENYAMENT4Santa Coloma
de Gramenet tindrà un nou ins-
titut de cara al curs 2020-2021.
El departament d’Educació de la
Generalitat ha confirmat que el
nou centre estarà ubicat a l’Es-
cola Lluís Millet, situada al ba-
rri de les Oliveres. D’aquesta
manera, el col·legi passarà d’o-
ferir només formació primària a
incloure els estudis de secundà-
ria, tot sota un mateix equip di-
rectiu.
El nou institut escola serà

una realitat després que en els
últims anys l’Ajuntament recla-
més al Govern en diverses oca-
sions la necessitat d’un centre
d’aquest tipus per poder donar
sortida a les demandes d’equi-
paments educatius locals i així
llorar el servei de formació a la
ciutat. L’alcaldessa Núria Parlon
va mantenir nombroses reu-
nions amb el Departament d’E-
ducació per tal d’impulsar al
municipi aquesta tipologia d’ins-
titut, que ja ha estat aplicada
aquest curs a l’Escola Pallaressa,
que, malgrat la negativa inicial

de la Generalitat, va aconseguir
tirar endavant.
La formalització de l’acord

per establir el centre a Santa Co-
loma de Gramenet suposarà que
la ciutat passi a tenir 11 centres
educatius on s’imparteix la se-
cundària –nou instituts públics
i dos instituts escola– enfortint
la xarxa de formació pública i

millorant l’oferta d’estudis. Els
principals avantatges del model
d’institut escola resideixen en la
possibilitat d’oferir una educació
continuada des dels 3 fins als 16
anys sota un sol projecte peda-
gògic, compartint equip de pro-
fessionals, espais i metodolo-
gies. També implica una millo-
ra dels edificis escolars.

Pati de l’Escola Lluís Millet de Santa Coloma. Foto: @EscolaMillet

L’Escola Lluís Millet estrenarà
institut el pròxim curs

Feminisme | Homenatge a dones amb treballs nocturns
El Calendari de les Dones 2020 està dedicat a les veïnes de Santa Coloma 

amb treballs nocturns. Sanitàries, policies, taxistes o serenes seran 
algunes de les protagonistes de la novena edició de la iniciativa.
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La central tèrmica del Besòs,
gran focus de contaminació

MEDI AMBIENT4La central tèr-
mica de cicle combinat de Sant
Adrià de Besòs és una de les prin-
cipals fonts d’emissió de gasos
amb efecte hivernacle de Barce-
lona. Un estudi independent pu-
blicat al portal Comunicació.Bar-
celona sota el nom d’Anuari de la
Contaminació a Barcelona ha
revelat que la generadora d’ener-
gia del Besòs va emetre el 2017 fins
a 1,8 milions de tones de diòxid de
carboni, una xifra que gairebé
dobla el volum d’emissions del
mateix gas derivades de la circu-
lació de vehicles a la ciutat.

Pel que fa a la contaminació
per diòxid de nitrogen, el ma-
teix informe conclou que el
2019 les emissions registrades
a través de les 11 estacions fixes
que la Xarxa de Vigilància i
Prevenció de la Contaminació
Atmosfèrica té repartides per
Barcelona han caigut  fins a un
7% respecte a l’any anterior.
Malgrat la reducció, aquests
volums encara estan per sobre
dels màxims legals establerts
per la Unió Europea i dels ni-
vells recomanats per l’Organit-
zació Mundial de la Salut.

MOBILITAT4El Trambesòs ha
patit una notable davallada
aquest 2019 després d’encadenar
sis anys de creixement. Les va-
lidacions dels usuaris del tram-
via de Barcelona (TRAM) que
connecta el districte barcelonès
de Sant Martí amb els municipis
veïns de Badalona i Sant Adrià
de Besòs han caigut un 4,8% res-
pecte a l’any anterior, situant-se
en la xifra de 9.545.627 viatges.
Aquesta disminució té el seu
origen en la pèrdua de valida-
cions que es va produir durant el
primer quadrimestre del
2019 –entre el 27 de gener i el 25
d’abril–, quan es va interrompre
el servei entre les parades de
Glòries i Can Jaumandreu a
causa de les obres dels túnels a
la plaça de les Glòries.
Malgrat que es va habilitar

una flota d’autobusos llançado-
ra durant els mesos que es van
allargar les obres que estava
duent a terme l’Ajuntament de
Barcelona, la interrupció tem-
poral del servei ordinari va pe-
sar més en els usuaris del Tram-

besòs, que van validar prop de
481.000 viatges menys. No obs-
tant això, aquesta davallada de
gairebé el 5% no ha impedit
que la línia que connecta amb
Badalona i Sant Adrià de Besòs
assolís aquest 2019 la seva ter-
cera millor marca de valida-
cions des de la seva posada en
marxa el 8 de maig del 2004.

Pel que fa al Trambaix, que
connecta la zona del Baix Llo-
bregat amb la ciutat de Barcelo-
na, els viatges han crescut un
6,12%, arribant a la xifra de
20.226.482. Aquest augment
ha permès que el tramvia de Bar-
celona assolís el 2019 el seu rè-
cord històric amb un total de
29,8 milions de validacions.

El tramvia de Barcelona ha assolit la xifra rècord de 29,8 milions. Foto: ACN

Les obres a les Glòries passen
factura al Trambesòs

Cinema | L’Ateneu Adrianenc, seu del Cicle Gaudí 
Divendres 17 de gener es projectarà a l’Ateneu Adrianenc El viatge de la Marta
(Staff Only), la primera pel·lícula de ficció de la directora Neus Ballús. L’entitat

de Sant Adrià és una de les seus del circuit mensual de cinema català Cicle Gaudí.
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Montgat | Tiana

CULTURA4El món de les lletres
catalanes afrontava aquest di-
lluns la pèrdua d’una de les se-
ves firmes més il·lustres. La
mort d’Isabel-Clara Simó als 76
anys deixava glaçada la seva
companya de professió i amiga
Anna Maria Villalonga, que tenia
previst estrenar-se aquest di-
vendres a la direcció del festival
Tiana Negra –17 i 18 de gener–
amb un homenatge a la com-
promesa escriptora valenciana.
La vuitena edició del certamen
de novel·la negra, però, servirà
per donar un últim adeu d’alça-
da a Simó de la mà de les millors
plomes del gènere i en la seva
versió més inclusiva.
Villalonga pren el relleu de

Sebastià Bennasar al capdavant
del festival després de set anys
amb un èxit de participació rere
altre. “La intenció és seguir la
seva estela. El llistó està prou alt”,
assegura la flamant directora. La
principal novetat d’aquesta vui-
tena edició és la voluntat d’in-

centivar la participació dels veïns
i veïnes de Tiana per tal de fer un
certamen més inclusiu. En
aquesta línia s’ha organitzat per
primer cop un taller de Poesia
Negra obert a la ciutadania i
s’ha preparat conjuntament amb
el Consell d’Infants de Tiana un
espectacle teatral basat en l’obra
L’oracle del gos, de l’autor Jor-
di Fernando. “Volem que el po-
ble visqui el festival com un es-
deveniment important al muni-
cipi i que se’l pugui fer seu”,
apunta Villalonga, que convida
les famílies a deixar-se endur i
endinsar-se en el món del gène-
re negre.
En aquesta vuitena edició,

Tiana Negra serà l’escenari on es
presentaran una trentena de no-
vetats literàries, entre les quals
hi ha les darreres novel·les dels
escriptors Andreu Martín, Lluís
Llort, Pep Prieto, Teresa Solana,
Susana Hernández, Maribel to-
rres o Tuli Márquez. El certamen
també ha reservat un espai en la

programació per retre home-
natge al reconegut autor italià
Andrea Camilleri, artífex de la
saga literària protagonitzada pel
comissari Montalbano, que va
morir el passat 17 de juliol. Per
a l’ocasió, el festival comptarà
amb la presència de Pau Vidal,
l’escriptor i traductor encarregat

de donar vida en català al mític
personatge creat per Camilleri,
qui s’encarregarà de presentar
un acte de clausura que apunta
a “pirotècnic”.
Tot i les novetats introduïdes

per la nova direcció, Villalonga té
clar quina és la recepta de l’èxit
i quin és  l’objectiu a perseguir.

“Hem de treballar per divulgar i
fer visible la novel·la negra en
llengua catalana. Encara sembla
que costa, però trobades com
aquestes serveixen per crear si-
nergies molt maques entre au-
tors i lectors”, conclou la direc-
tora, que promet un Tiana Negra
curt, però intens.

L’últimadeuaSimó, al TianaNegra
» La vuitena edició del festival de novel·la negra retrà homenatge a l’escriptora Isabel-Clara Simó

» Anna Maria Villalonga s’estrena a la direcció amb novetats i un certamen més inclusiu 

La directora del Tiana Negra (esquerra) amb l’escriptora valenciana Isabel-Clara Simó (dreta). Foto: @AnnaVillalonga

Montgat | Seu de dos debats del Congrés d’Educació
Les escoles Marina i Norai de Montgat acolliran aquest mes de gener i al març
dos debats territorials del Congrés d’Educació Pública de Catalunya. Aquestes

jornades busquen definir propostes per millorar el sistema de formació.
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El nou Bricomart donarà
feina a 122 persones

TREBALL4L’empresa Brico-
mart, dedicada a la venda de
materials per a la construcció i
la reforma d’habitatges, ha con-
tractat 122 persones per al nou
centre que obrirà al barri bada-
loní de Montigalà el pròxim
mes de març. 
Una seixantena dels nous

treballadors són residents a Ba-
dalona, un fet que respon al
conveni de col·laboració que
mantenen la companyia fran-
cesa i l’Ajuntament de la ciutat.
De fet, 23 persones han estat de-
rivades al procés de selecció

per part del Servei Municipal
d’Ocupació, que alhora ha aco-
llit les entrevistes de feina que
s’han fet les darreres setmanes.
En total, el procés ha comptat
amb més de 500 candidats. 
El nou centre de Bricomart

s’ha construït a una parcel·la de
més de 19.000 metres qua-
drats, que compta amb dues
plantes de venda, una zona de
càrrega de materials i un apar-
cament de més de 400 places.
Amb aquesta obertura, l’em-
presa ja té presència a quatre
ciutats catalanes.

ESTABLIMENTS4El grup Bon
Preu ha començat l’any amb
una bona notícia: durant el se-
gon semestre de 2020, obrirà un
supermercat Esclat a Badalona.
L’establiment estarà ubicat a

l’avinguda de Conflent, a la zona
de Montigalà, i tindrà una su-
perfície de vendes de 3.200 me-
tres quadrats i 290 places d’a-
parcament. A més, just al costat
del supermercat, hi haurà una
benzinera EsclatOil que oferirà
servei les 24 hores del dia i, al-
hora, comptarà amb un petit
mercat que obrirà tots els dies de
l’any de 8.00 a 23.00 hores. 
Una de les grans novetats

que acompanyaran l’obertura
d’aquest establiment serà la po-
sada en marxa, per primera ve-
gada a Badalona, del servei de
venda d’alimentació per internet
BonpreuEsclat online. En aquest
sentit, també s’instal·larà un
punt de recollida de la compra
en línia al costat del nou super-
mercat, on els clients podran
passar a buscar amb el cotxe tot
allò que hagin comprat des de

qualsevol dispositiu, només fent
servir la pàgina web o l’aplicació
de Bonpreu Esclat. 
Pel que fa a l’oferta del futur

centre, els badalonins podran
trobar les seccions habituals,
com la de producte fresc, a més
de nous serveis com el forn de
cocció de peix i marisc, l’espai de
córner sushi o el taulell de piz-

za al gust de consumidor a la fle-
ca. Més enllà de l’alimentació, al
nou Esclat no faltaran la para-
farmàcia ni la secció de basar
amb productes per a la llar.
Amb tot, aquest serà el segon

centre del grup català a la ciutat,
ja que se sumarà al supermercat
Bonpreu que hi ha a l’avinguda
de Sant Ignasi de Loiola. 

L’establiment obrirà durant el segon semestre de 2020. Foto: Bon Preu

El grup Bon Preu obrirà un
supermercat Esclat a Montigalà

Obres |Millores al Mercat de Singuerlín de Santa Coloma
Les obres del Mercat de Singuerlín de Santa Coloma van començar ahir amb l’ob-
jectiu d’adaptar el pàrquing i les instal·lacions a la normativa vigent. Els treballs,
amb un cost de prop de 600.000 euros, duraran aproximadament sis mesos. 



Futbol | Recuperant la vintena jornada de la lliga
Ahir al vespre, quan ja s’havia tancat l’edició en paper d’aquest número 

de Línia Nord, el CF Badalona estava jugant el partit de la vintena jornada
de lliga (ajornat per la Copa) a Sant Joan Despí contra el FC Barcelona B.

El 6 de gener van venir els Reis
Mags, però la màgia va continuar
ben present a Badalona durant
tota la setmana. De fet, la ciutat
va viure una altra nit màgica no-
més cinc dies després de la visi-
ta de Ses Majestats: el CF Bada-
lona, un equip que ocupa la po-
sició de promoció de descens al
grup 3 de Segona Divisió B, es va
convertir en David per derrotar
Goliat, el Getafe (2-0), tot un
conjunt de Primera Divisió i que
aquesta temporada també dis-
puta l’Europa League. El triomf
permet que els escapulats acce-
deixin a la ronda de setzens de fi-
nal, en la qual rebran el Granada.
La nit de l’11 de gener del

2020, doncs, ja forma part de la
memòria esportiva del Bada i de
tota la ciutat, basquetbolística de
cor, però que va viure el compte
enrere de l’eliminatòria amb ga-
nes. El Bada (i els Betulians, al cos-
tat de l’equip com sempre) hi van
posar la seva part, fent bullir l’o-
lla a les xarxes socials i als carrers.

“Esperem que s’omplin les gra-
deries i que la ciutat gaudeixi
d’un espectacle de primer nivell
futbolístic”, explicaven des del
club en la prèvia. Doncs dit i fet, les
entrades es van exhaurir i 4.384

escapulats (una de les millors en-
trades d’ençà del dia de la inau-
guració del camp, fa tot just tres
anys) van citar-se al Municipal per,
com diu el tòpic, convertir-se en el
jugador número 12.
Manolo González va posar

sobre la gespa un onze força ti-
tular però amb alguns canvis,
com l’entrada d’Álex Sánchez a la
porteria en el lloc de José Miguel
Morales. José Bordalás, per la
seva banda, també va fer alguna
rotació, però va plantar-se al
Municipal amb titulars com l’a-
lellenc Marc Cucurella, el central
Djené Dakonam o els davanters
Ángel i Jorge Molina.
Però tot i que els azulones es

van plantar a Badalona amb
molts dels seus titulars, els minuts
van començar a passar àgilment
sense que Sánchez hagués d’in-
tervenir gaire. Robert i Valentín
als carrils i Robusté, Pelón, Mo-

yano a l’eix de la defensa es van
convertir en un mur inaccessible
per als migcampistes i els da-
vanters visitants. 
Les primeres grans notícies a

favor del Bada arribarien cap a la
mitja hora de partit. Al minut 30
del primer temps, el visitant Da-
vid Timor va veure la segona tar-
geta groga (el controvertit Mateu
Lahoz ja havia expulsat Manolo
González 15 minuts abans), men-
tre que Ángel es retiraria del camp
pocs minuts després per lesió i en
el seu lloc entraria Arambarri, en
un moviment de peces defensiu.
Al segon temps, però, l’aspecte

físic va començar a inclinar la ba-
lança a favor del Bada. L’equip co-
mençava a trepitjar àrea contrà-
ria, els duels directes no queien
sempre del mateix cantó i l’afició,
cada minut que passava, creia
més en el triomf. Robusté va sal-
var amb astúcia i velocitat una de

les poques ocasions clares que
s’havia generat Jorge Molina.
Pocs minuts abans, a l’altra àrea,
Chema Moreno havia estat a
punt de marcar, però la seva re-
matada va marxar per sobre del
travesser dels madrilenys.
El pas dels minuts podia fer

pensar en una pròrroga, però
Moreno va decidir que no volia

jugar 30 minuts més. Al minut
86, el davanter madrileny va
aprofitar una centrada mil·limè-
trica de Robert des del carril dret
per trencar el 0-0 inicial i posar

un peu de l’equip als setzens de fi-
nal de la Copa. 
Però el gol més maco de l’eli-

minatòria (i el que faria embogir
definitivament el Municipal) en-
cara l’havia de marcar Hugo Es-
teban. L’extrem valencià, que
havia entrat per Cris Montes al 81,
va transformar de forma magis-
tral una falta situada uns dos
metres per davant de la frontal de
l’àrea visitant i força ajustada a la
dreta. El porter del Getafe va
arribar a tocar la pilota, però
aquesta va acabar reposant al
fons de la xarxa.
Els últims segons, que podien

haver estat eterns, van ser de
celebració i comunió entre l’equip
i l’afició, que després del xiulet fi-
nal van celebrar la classificació
plegats. Als setzens (que es juga-
ran dimecres) els espera el Gra-
nada, però el Bada recordarà per
sempre més aquesta nit màgica.

Pau Arriaga
BADALONA

Nit màgica
» El CF Badalona elimina el Getafe a la Copa del Rei i jugarà els setzens de final contra el Granada

» El Municipal va omplir-se de gom a gom i l’afició va gaudir amb un partit que ja és història del club

Dues imatges que resumeixen una nit: la pinya dels jugadors i el marcador d’un partit memorable. Fotos: Eloy Molina

4.384
espectadors van
vibrar amb l’equip en
un partit que ja forma
part de la història

El Bada va jugar amb
un home més gairebé
una hora i va sentenciar
el matx en cinc minuts

| 18
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El Joventut va reaccio-
nar, però no va ser sufi-
cient per guanyar a Mà-
laga. Els de Carles Duran
van perdre al Martín

Carpena abans-d’ahir contra l’U-
nicaja (90-84) en el partit de la se-
gona jornada de l’Eurocup.
Els verd-i-negres van veure

obligats a remuntar contra els an-
dalusos, dominadors del resultat
des de l’inici. En els pitjors mo-
ments, els de Duran van arribar
a tenir 15 punts de desavantatge
(el tècnic va incidir que han de
millorar defensivament en el se-
gon tram del curs), però com és
habitual l’equip va treure l’orgull
per retallar la diferència.
En la recta final del partit, el

Joventut va veure els seus con-
trincants a només cinc punts,
però els locals van protegir el seu
coixí fins al final. La Penya és ter-
cera després de les dues primeres
jornades del Top16, i el pròxim
partit continental serà dimecres

de la setmana que ve a l’Olímpic
contra el Tofas Bursa.

SEGONA MEITAT DEL CURS
Ara, però, els verd-i-negres tor-
nen a posar-se en mode lliga.
Després de no aconseguir clas-
sificar-se per a la Copa del Rei, la
Penya encetarà la segona volta de
l’ACB amb un nou desplaça-
ment aquesta setmana, que por-
tarà l’equip a la pista del San Pa-

blo Burgos. El partit contra els de
Joan Peñarroya (que també s’han
quedat fora de la cita copera tot
i que van tancar la primera mei-
tat del campionat en vuitè lloc) es
posarà en marxa demà a dos
quarts de nou del vespre.
En aquest partit podria de-

butar el serbi Oliver Stevic, fitxat
ahir fins a finals de temporada.
El balcànic reforçarà el joc inte-
rior del conjunt verd-i-negre.

La Penya es queda a les portes
de la remuntada a Màlaga

Golejada de l’Industrias per
accedir als quarts de Copa

La millor versió de
l’Industrias Santa
Coloma va tornar a
aparèixer amb l’e-

quip jugant com a local. Els de
Javi Rodríguez van classificar-se
per als quarts de final de la Copa
del Rei després de golejar l’Osa-
suna Magna (9-2) abans-d’ahir al
Pavelló de la Colina.
Pablo Vidal va ser un dels

grans protagonistes del matx, ja
que l’argentí va marcar el seu pri-
mer hat-trick com a jugador co-
lomenc. La primera part, de fet,
va ser un monòleg local que no-
més va tenir la petita taca del pri-
mer gol navarrès pocs segons
abans del descans. Amb el 6-2, els
visitants van començar a atacar

de cinc, cosa que va servir perquè
l’Industrias provés la defensa
contra aquesta ofensiva i am-
pliés encara més la seva renda.
Rodríguez va donar minuts a
tota la plantilla, fins i tot al por-
ter suplent, Borja Puerta.
Ahir al vespre es van jugar els

emparellaments restants, de ma-
nera que els colomencs ja conei-
xen els seus possibles rivals per a
la ronda de quarts.

RETORNANT LA VISITA
El de dimarts, però, no serà l’ú-
nic enfrontament entre els dos
equips durant la setmana. Així,
l’Industrias tornarà la visita als
verds demà al vespre en el partit
de la divuitena jornada de lliga.

El Seagull buscarà la primera
victòria de l’any a Lugo

Que la tercera si-
gui la vençuda. El
Seagull d’Ana Ju-
nyent viatjarà a

Lugo per jugar, demà passat a
dos quarts de cinc de la tarda, el
segon partit de la segona volta
amb un objectiu clar: guanyar el
primer partit del 2020.
I és que les gavines no han

pogut celebrar cap triomf en els
dos primers enfrontaments d’a-
quest any... que han jugat al
Municipal. L’Alavés va aconse-
guir la victòria (0-1) el passat dis-
sabte 4, mentre que en l’estrena
de la segona volta, les badaloni-
nes van sumar el primer punt
contra l’Oviedo Moderno (1-1) en

un partit que es va posar de cara
poc abans del descans amb un
gol de Nuria Garrote, però que les
asturianes van aconseguir igua-
lar poc després del quart d’hora
de la segona meitat.
El pròxim rival de l’equip que

entrena Junyent, el Peluquería
Mixta Friol, és el tercer per la cua,
el primer dels conjunts que no
perdrien la categoria si la tem-
porada s’acabés avui. Les galle-
gues han aconseguit tres de les se-
ves cinc victòries al Municipal de
A Reigosa, però l’únic precedent
que existeix contra el Seagull, el
partit de la primera volta, va sal-
dar-se amb una clara victòria
per a les badalonines (5-2).

» El club anuncia la incorporació del pivot serbi Oliver Stevic
» Burgos serà l’escenari del primer partit de la segona volta de l’ACB

L’Snatt’s comença la segona
volta a la pista del Segle XXI

El primer partit de la
segona volta portarà
l’Snatt’s Sant Adrià a
Esplugues. El con-

junt de César Aneas (que abans-
d’ahir anunciava la tornada de
Nora Galve després d’una breu
estada a l’App State de Carolina
del Nord, als Estats Units) en-
cetarà la segona meitat del curs
visitant la pista d’un Segle XXI
que ha perdut els seus dos dar-
rers enfrontaments.
El conjunt lila, per la seva

banda, segueix mantenint el frec
a frec amb Gran Canaria i Ardoi

(els tres equips presenten un
balanç de 10-3 en el final de la
primera volta) i amb el Lima-
Horta vigilant de ben a prop.

ESTRENA TRIOMFAL DEL 2020
I és que amb poca rotació, mol-
tes jugadores formades al club i
una mitjana d’edat de 22 anys,
l’equip d’Aneas va ser capaç de
guanyar el primer partit de l’any
dissabte passat al Marina Besòs
contra el Raca Granada (62-53).
El segon i el quart període de les
adrianenques van ser clau per
derrotar les andaluses.

López-Arostegui intenta taponar un triple de Deon Thompson. Foto: Unicaja

Foto: Twitter (@pablodiazflores)
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El 2020 és un any de novetats per a Anna
Maria Villalonga. A més d’estrenar-se
com a directora del festival Tiana Negra,
presenta un nou llibre: Els dits dels arbres.
Es tracta d’una novel·la que juga amb la
metaliteratura i que mostra sense tabús
una malaltia mental, la que pateix la Ire-
ne, que acaba de sortir del psiquiàtric des-
prés de dos anys d’internament.  

Llibres

Els dits dels arbres
Anna Maria Villalonga

El cirurgià Marcos Hourmann puja a l’es-
cenari per representar la seva història real.
L’any 2005, va ajudar a morir una pacient
de 80 anys amb molt patiment físic i amb
només unes hores d’esperança de vida.
Mesos després, va rebre una notificació
del jutjat: l’hospital l’havia denunciat i li de-
manaven 10 anys de presó per homicidi.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Celebraré mi muerte
Hourmann, San Juan i Morilla

Famosos per la cançó Cool Kids, que va ser
un èxit mundial l’any 2013, els quatre ger-
mans Seriota tornen aquest 2020 amb el
seu segon àlbum d’estudi: Lonely Gene-
ration. Els de Los Angeles han gravat dot-
ze cançons, totes amb els seus respectius
videoclips dirigits per Danny Drysdale, co-
negut per col·laborar habitualment amb
el grup The Killers.

Música

Ara fa un any, la sèrie britànica Sex Edu-
cationva aterrar a Netflix i va convèncer el
públic. Després de 365 dies d’espera,
aquest gener tornarem a veure l’adoles-
cent Otis Milburn (Asa Butterfield) convi-
vint amb la seva mare, la sexòloga Jean Mil-
burn (Gillian Anderson), i fent negocis amb
una clínica de teràpia sexual a l’institut de
la mà de Maeve Wiley (Emma Mackey).

Pelis i sèries

Sex Education
Laurie Nunn

Lonely Generation
Echosmith

En tres actes
En tres actes és un tríptic expositiu que acull la Fundació
Suñol a Barcelona des d’aquest mes de gener i fins a fi-
nals d’abril, comissariat en col·laboració amb Valentín
Roma. Dividit en tres episodis, pretén mostrar les línies
argumentals de la Col·lecció Josep Suñol, una de les

col·leccions privades d’art contemporani més extenses
de l’estat espanyol. De moment, es pot veure el primer
acte, que recupera les obres mestres més conegudes i
es planteja la següent pregunta: “Què fa immortal un

artista, què el llança cap a la posteritat?” .     

És innegable que Núria Espert (L’Hospitalet de
Llobregat, 1935) és un dels grans noms del te-
atre català: ho avalen una trajectòria de setan-
ta anys damunt dels escenaris i premis com el
Princesa d'Astúries de les arts o el Butaca a la
millor actriu. Ara, amb 84 anys, Espert ha co-
mençat el 2020 amb força. Aquest gener, ha
tornat a l’escenari que la va veure debutar, el

del Teatre Romea, i ho ha fet amb el Romance-
ro gitano de Federico García Lorca, el seu au-
tor predilecte. D’altra banda, ha estat recone-
guda amb el premi Christa Leem del 2020, un
guardó que en altres edicions han rebut artis-
tes com Joan Manuel Serrat o Patti Smith. Els
organitzadors consideren que l’actriu hospita-
lenca “ha traspassat tota mena de fronteres” 

i que, “amb ella, el teatre es va fer dona”. 

N Ú R I A  E S P E R TQUI ÉS?
Ser una de les grans actrius catalanes
Acumula set dècades d’experiència als escenaris

Famosos

Guanyar el premi Christa Leem 2020 
A més, aquest mes ha tornat al Romea, on va debutar 

Tothom l’admira
Els amants del teatre celebren el premi i el retorn al Romea

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia
No t’ho perdis

| Silver Falls 3
Aquest joc de terror ens porta a Silver Falls, un poble atrapat en el
temps que està ple de criatures perilloses. Per a Nintendo 3DS.  

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIUMENGE 19 DE GENER
17:00 Partit de futbol corresponent a la 21a jor-

nada de Segona Divisió B entre el Club Fut-
bol Badalona i el Futbol Club Andorra. /
Municipal de Badalona.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Des de dilluns passat està en marxa

la mostra Fusión Photo, en la qual es poden
veure les fotos de temàtica intercultural que
han quedat finalistes en el concurs Fusió Pho-
to 2019. / Biblioteca Can Peixauet.

DILLUNS 20 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 18 DE GENER
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la

quinzena jornada del grup C-B de la lliga EBA
entre l’UBSA de Mario Lousame i la Unió Es-
portiva Mataró Germans Homs. / Pavelló Mu-
nicipal Ricart.

DIMARTS 21 DE GENER
17:45 La programació del Polidor està en mar-

xa des de la setzmana passada, però un dels
clàssics de l’equipament, el taller de guitar-
ra, continua en marxa. / Centre de producció
cultural i juvenil Polidor.

AVUI 16 DE GENER
19:00 Autoconsum: produeix la teva pròpia e-

nergia serà el nom de la conferència pensa-
da perquè els assistents entenguin el fun-
cionament de les instal·lacions d'autoconsum
fotovoltaic. / 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.

AVUI 16 DE GENER
19:00 Xavier Kirchner serà l’encarregat de co-

ordinar la sessió del Club de Lectura que s’em-
marca en les activitats del Tiana Negra. / Bi-
blioteca Can Baratau. 

Belle-soeur, de Patrick Besson, serà la
novel·la seleccionada per a la sessió de
la setmana que ve del Club du livre. /
Biblioteca Tirant lo Blanc.

Una sessió de lectura en
francès a la Tirant lo Blanc
Dimecres 22 de gener a les 19:00

La periodista Sara Muñoz i les autores
Odei A. Etxearte i Neus Tomás visita-
ran la ciutat per presentar el llibre Tota
la veritat, sobre el judici de l’1-O. / Bi-
blioteca Central.

El llibre ‘Tota la veritat’ es 
presenta a la Biblioteca Central

Avui 16 de gener a les 19:00

El Banc de Sang i Teixits ha preparat una
marató de donacions per al dia d’avui.
Es podran rebre entre les 9 del matí i
la 1 del migdia i entre dos quarts de
4 i les 7 del vespre. / Esc. Minguella.

Una marató de donacions
de sang a l’Escola Minguella

Avui 16 de gener

Anna Maria Villalonga s’estrena com
a directora del festival Tiana Negra, que
en aquest 2020 arriba a la seva vuitena
edició. / Sala Albéniz.

El festival Tiana Negra
arriba a la seva 8a edició

17 i 18 de gener

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S



| 24

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 51716 de gener del 2020


