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El temporal destrossa el Pont del Petroli de Badalona
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TEMPORAL4El Pont del Petro-
li de Badalona partit en dos.
Aquesta és la imatge més colpi-
dora que ha deixat el temporal
d’aquests últims dies al Barce-
lonès Nord. El fort onatge va pro-
vocar que uns quinze metres de
llosa de formigó i fusta del tram
final del pont caiguessin al mar,
concretament els de la connexió
entre la passera i la plataforma.
Els desperfectes són pitjors que
els del temporal del 2017, i l’A-
juntament de Badalona ja va
anunciar ahir mateix que pre-
para un decret d’emergència per
fer-hi front.
De fet, el tinent d'alcaldia de

Govern i Territori i ara alcalde
accidental pels problemes de
salut d’Álex Pastor, Rubén Gui-
jarro, va explicar que s'ha posat
sobre la taula la possibilitat de
decretar l'àrea del Pont del Pe-
troli com a zona catastròfica i va
anunciar que contactaran amb la

delegació del govern espanyol a
Catalunya per veure com els po-
den ajudar econòmicament per
fer front a la reparació d'aquest
emblema de la ciutat. Guijarro va
assegurar que tant la Generali-
tat com el govern espanyol ja han
transmès a l’Ajuntament el seu

suport. "Ens han expressat el seu
compromís que per la via del de-
cret d'emergència les actuacions
seran ràpides", va indicar.
En aquest sentit, va explicar

que ja "s'ha començat a redactar
l'encàrrec a l'enginyeria que ha
de permetre fer la inspecció aè-
ria i submarina per determinar

les tasques que s'hauran de fer
per reparar el pont i el cost d'a-
questa intervenció".

MÉS ENLLÀ DEL PONT
Sigui com sigui, el Pont del Petroli
partit en dos no és l’única imat-
ge colpidora que ha deixat el
temporal al Barcelonès Nord. A
Badalona mateix, el pas subte-
rrani de l’avinguda Martí Pujol va
quedar totalment inundat i es van
tancar les instal·lacions esporti-
ves municipals per precaució.
De fet, el Palau Municipal d'Es-
ports va patir desperfectes en
diverses plaques de la coberta.
Però si algun altre punt va

competir amb el Pont del Petroli
pel que fa a l’espectacularitat de
les imatges va ser el Parc Fluvial
del Besòs, que es va haver de tan-
car per inundació. L’Ajuntament
de Santa Coloma també va de-
cidir suspendre totes les activi-
tats en instal·lacions esportives

cobertes i descobertes i la ciutat
va patir diversos desperfectes en
arbres i mobiliari urbà a causa
del vent.
A Sant Adrià de Besòs, l'edi-

fici del poliesportiu municipal
Marina Besòs va patir l'impacte
de la llevantada. El vent va arren-

car part de la coberta i els Bom-
bers hi van haver d'intervenir.
Això va obligar a tancar aquest
equipament, però no hi va haver
afectacions personals. Els arbres
caiguts també van ser una imat-
ge recurrent a la ciutat, que va de-
cidir tancar els centres educatius

i suspendre totes les activitats a
l’aire lliure. A més, a causa del fort
onatge, un tros de dic del Port del
Fòrum es va trencar.
En el cas de Tiana, l’Ajunta-

ment també va decidir anul·lar
l’activitat escolar a tots els centres
municipals i recomanava evitar
desplaçaments i activitats a l’aire
lliure. De fet, les incidències a la
via pública es van acumular: ar-
bres i murs caiguts i despreni-
ments van ser la tònica d’aquests
dies. Com a precaució, es va tan-
car l’accés a la Plaça dels Peixos.
A Montgat, la pluja i el vent

van ocasionar desperfectes a la Bi-
blioteca Pública Tirant lo Blanc i
el pas soterrat de la Torre de
Guaita va quedar inundat. Un
mur del camí Ral també va cedir
i un arbre centenari del carrer 11
de setembre va caure pel vent,
complicant la circulació, que va ser
una altra de les grans damnifica-
des d’aquests dies complicats.

Assotats pel temporal
» Badalona ja prepara un decret d'emergència pels desperfectes del temporal al Pont del Petroli
» Les inundacions i els arbres i murs caiguts han estat la tònica d’aquests dies al Barcelonès Nord

El riu Besòs es va desbordar i les inundacions de passos subterranis es van repetir a diversos municipis. Fotos: Ajuntaments de Santa Coloma i Badalona

El Parc Fluvial del Besòs
es va haver de tancar
per inundació, amb un
riu que es va desbordar

15
metres de llosa de
formigó i fusta del
tram final del Pont del
Petroli van caure al mar
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Alguns arbres no van resistir el temporal, mentre que les destrosses al Pont del Petroli de Badalona van centrar totes les mirades. Fotos: Aj. de Badalona (a dalt) i Oriol Lladó (a baix)

Alguns murs van cedir per la virulència del vent i la pluja. Fotos: Ajuntament de Tiana (esquerra) i Ajuntament de Montgat (dreta)
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Els semàfors

Han intentat desnonar
un home de 92 anys

amb un 75% discapacitat
(grau 2 de dependència) per l'impaga-
ment d'un mes de la quota de lloguer (té
contracte des de 1959) al Camp de l'Ar-
pa del Clot. Una veritable vergonya que
es repeteix constantment a la Barcelo-
na del segle XXI.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Muchos niños viven
desde siempre en su

casa el infierno del mal-
trato. ¿Creéis que un padre maltratador
autorizaría a sus hijos a acudir a una char-
la informativa sobre violencia de géne-
ro? No. Así evitan la posibilidad de que
el niño pueda hablar y denunciar. Y
esto existe.

@bearicoactriz

Impresiona ver como
las armas usadas contra

la sociedad catalana aho-
ra van contra el resto: acusación de gol-
pismo, jueces contra políticos, militares
franquistas amenazando, ahora la es-
cuela. ¿Sacará alguna conclusión la iz-
quierda que se unió a la derecha cuado
le tocó a Catalunya?

En menys de vint dies
de gener, tres feminici-

dis. Homes que assassi-
nen dones amb les quals han tingut al-
guna relació. Ara un Mosso d’Esquadra,
amb arma reglamentària, guardià de l'or-
dre i la llei... i us estranya que acumulem
odi? #EnsVolemVives #NiUnaMés #NiU-
naMenys.

@junyopir@AlbanoDante76@CarlesVinyas

La lupa

per Jaume Martorell

Doctrina Junqueras
Els subscriptors de l’ABC, el Mundo o
El País deuen haver passat un Nadal
desconcertant, sense entendre ben bé
què succeïa entre el 19 de desembre,
quan el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) va reconèixer com a di-
putat Oriol Junqueres, i el 6 de gener,
quan el Parlament Europeu va confir-
mar que era eurodiputat des del 2 de ju-
liol. Possiblement, el nostre lector
“constitucionalista” es preguntarà per-
què les institucions europees afavorei-
xen un moviment “euroescèptic” i “su-
premacista”.
La decisió del TJUE i la posterior ac-

tuació del Parlament Europeu suposa
un cop definitiu als esforços de la Es-
paña Global per a presentar l’inde-
pendentisme com un perillós movi-
ment anti-europeu, tot desdibuixant l’in-
dependentisme i els seus referents in-
ternacionals. S’ha intentat fer creure a
Europa que l’independen-
tisme català és més similar
al Brexit que no a l’Scottish
National Party. 
Propaganda sense fona-

ment. Ni demoscòpicament
ni programàticament l’in-
dependentisme s’assembla
al Brexit. El moviment del Brexit està
basat en un nacionalisme identitari
d’Estat que ha atret sobretot les capes
altes de la població, el món rural, els més
grans i aquells sense educació univer-
sitària. El carril central de l’indepen-
dentisme, tal com explica Joan Manu-
el Tresserras, s’ha embolcallat en un re-
publicanisme cívic que enllaça la lluita
per l’autodeterminació amb altres re-
ivindicacions socials. De fet, tal com
apunta el politòleg Lluís Orriols, els par-
tidaris a la independència actuen mo-
guts per motivacions de caire instru-
mental, mentre que els contraris actu-
en per motivacions de caire més iden-
titari. També, tal com el periodista de

dades Roger Tugas ha analitzat, ten-
deixen a tenir actituds més xenòfobes.
En resum, l’independentisme català
s’assembla més a l’independentisme es-
cocès, mentre que l’unionisme té més
punts en comú amb el nacionalisme dels
brexiters, per molt que l’Estat vulgui fer
passar bou per bèstia grossa. 
La Doctrina Junqueras, la decisió del

TJUE que reconeix que Oriol Junque-
ras és eurodiputat des del moment de
la proclamació dels resultats, ha clari-
ficat qui es creu de debò en les institu-
cions europees. Si demoscòpicament l’u-
nionisme és més similar al Brexit, l’ú-
nic trencament amb la legalitat europea
s’ha produït per part del búnquer judi-
cial de l’Estat. 
La decisió del TJUE estableix que els

membres del Parlament Europeu són
representats directes del poble europeu
i que els estats membres no poden

condicionar l’accés a la condició d’eu-
rodiputat a un ciutadà que ha estat es-
collit en les eleccions europees. Certifi-
ca que la repressió posterior a l’octubre
del 2017 s’ha fet sense cap tipus de res-
pecte pels drets fonamentals de la ciu-
tadania. Si Junqueras és eurodiputat des
del 2 de juliol, la seva immunitat només
pot ser revocada pel vot del Parlament
Europeu, per tant el TS no podia dictar
sentència. No només la sentència hau-
ria de ser nul·la, sinó que també ho han
estat les suspensions dels diputats al
Congreso i al Senat sense suplicatori. No
hi ha hagut escrúpols a l’hora de vio-
lentar drets bàsics. I el Suprem s’ha ra-
tificat en aquest abús.

L’Estat espanyol no ha dubtat a fer
les institucions europees còmplices.
L’anterior president del Parlament Eu-
ropeu, Antonio Tajani, soci de Berlus-
coni, va vetar l’entrada de Puigdemont
i Comín. El TJUE va permetre al nou
president, el socialdemòcrata David
Sassoli, girar full, malgrat no resistir
l’embat del TS i finalment suspendre
Junqueras. No obstant, es reconeix
que hi va haver un eurodiputat que no
va poder exercir durant mesos i suspès
sense vot al Parlament Europeu. No és
descabellat suposar que Sassoli va pres-
sionar l’Estat espanyol, en una roda de
premsa pública, pensant que el Tribu-
nal Suprem no s’atreviria a desoir el
TJUE, però que un cop ho va fer no s’ha
vist amb prou força com per a mante-
nir el pols. 
En l’agenda immediata hi ha tres òr-

gans i tres decisions rellevants. ERC pre-
sentarà recursos tant a la co-
missió d’Afers legislatius del
Parlament Europeu com al
Tribunal General de la UE
respecte de la decisió de
Sassoli de suspendre Jun-
queras. Les advertències pú-
bliques de Koen Lenaerts, el

president del TJUE, exigint a la Co-
missió europea no fer cap concessió en
defensa dels drets civils i els valors eu-
ropeus i citant expressament la proli-
feració de mesures cautelars semblen
apuntar que la decisió del Suprem no ha
caigut gaire bé entre l’estament judicial
europeu. 
El debat de fons és si la UE és una

comunitat democràtica de drets com-
partits o un club d’estats que condicio-
nen la democràcia i els drets civils a la
seva arbitrarietat. La resposta de les ins-
titucions europees als dilemes plante-
jats per l’independentisme català con-
tribuiran a moure substancialment la
Unió cap a un dels dos models. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets

compartits o un club d’estats arbitrari

Marc Orts
El badaloní Marc Orts ha tornat a

triomfar als premis Gaudí i s’ha empor-
tat el guardó pel seu treball a Dolor y
Gloria, l’última pel·lícula del director
Pedro Almodóvar. El sonidista ja té en

el seu palmarès 6 Gaudí i 5 Goya. 
pàgina 8

AMPA Institut Tiana
L’ampliació de l’Institut de Tiana ha es-
tat la principal reclamació de l’associa-
ció de pares i mare dels alumnes. Una
inversió de l’AMB de més de 500.000
euros de la partida destinada al munici-
pi farà possible aquest anhelat projecte.     

pàgina 16

Can Ruti
Els especialistes de l’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona han operat per

primer cop una insuficiència mitral 
sense practicar una cirurgia a cor obert.
Aquest mètode és pioner a Catalunya i

permet la recuperació ràpida del pacient.   
pàgina 10



5 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 23 de gener del 2020

 



| 6

línianord.cat Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com23 de gener del 2020

Un llarg hivern per al còmic: 
buscant nous usos per a la CACI1

2
El festival Tiana Negra 
retrà homenatge a Isabel-Clara Simó

Compromesos i solidaris

Nit màgica: així va eliminar 
el CF Badalona el Getafe

Les obres a les Glòries 
passen factura al Trambesòs

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.

Des de dimarts 21 de gener, ja fa
cent dies que el moviment ve-
ïnal tallem l'avinguda Meridiana
de Barcelona, manifestant-nos
per la sentència del TS contra els
nostres representants polítics i
socials, així com en record dels
nostres exiliats i exiliades. En
aquests dies hem anat fent acti-
vitats de tota mena, reivindicati-
ves i lúdiques, amb pluja, vent i
les inclemències que vinguin,
perquè no oblidem que els que
són a la presó o exili realment
ho passen pitjor.
Així mateix, podríem es-

criure una recopilació de fets
contraris a la nostra manifesta-
ció pacífica: algunes activitats
policials, alguns conductors i
vianants agressius, les intimida-
cions unionistes (ara ja progra-
mades), la presència del “ma-
quinavaja”, etc. 
Malgrat tot això, continuem

pensant que hem de seguir com
a recordatori de la injusta situa-
ció dels nostres dignes presos,
preses, exiliats i exiliades.

Meridiana, 100
per Amadeu Palliser

Les millors
perles

El món té un nou heroi. Es diu Diego i és una tortuga mascle de
100 anys que ha salvat la seva espècie, que estava en perill
d’extinció. El seu mètode no té cap misteri: ha tingut moltes re-

lacions sexuals. De fet, n’ha tingut tantes que prop d’un 40% de la
població actual de la seva espècie és descendència seva.

Netflix va haver de retirar un enorme anunci que acabava
de col·locar a un edifici de la Gran Via de Madrid. Era una
publicitat de la sèrie ‘Sex Education’ on es podia llegir una

frase sexual explícita. Netflix Espanya va compartir la notícia al
seu compte de Twitter i va dir: “Hemos durado poco”. 

Un gran pas per a la lluita contra el càncer: l’equip dirigit per
l’investigador català Joan Massagué, de l’Institut Sloan Kette-
ring de Nova York, ha descobert l’origen de la metàstasi del

càncer. Aquesta fita científica suposarà un abans i un després per a
la recerca de la cura d’aquesta malaltia tan greu i comuna.

Brad Pitt i Jennifer Aniston han il·lusionat els seus fans
amb el retrobament que han protagonitzat als premis
SAG. Les imatges de tots dos mirant-se amb tendresa i or-

gull i agafant-se de les mans han donat esperances als milers
de persones que encara no han superat la seva ruptura.

Cop dur per a la família reial britànica. Harry i Meghan, fins ara
ducs de Sussex, han deixat els seus títols nobiliaris i ja no apa-
reixeran en els actes públics de la Corona. La jove parella ha

decidit emprendre el seu propi camí, allunyats del món que atacava
la Princesa Diana i ara començava a fer el mateix amb Meghan.

A les xarxes

@MariaCuso: El Premi Gaudí a Millor
Pel·lícula és per a 'Els dies que vindran', el
relat personalíssim d'un embaràs, dirigit
per Carlos Marques-Marcet.

@soler_toni: Trapero va intentar que l'1-
O no acabés amb un festival de violència
indiscriminada contra gent indefensa. Per
això el jutgen.

#TraperoAJudici

@chucksantesteve: A casa hem penjat
una foto del Tomàs Molina i estem tots
agenollats demanant-li que neutralitzi la
borrasca.

#TemporalGlòria #PremisGaudí

Aire fresc

La Constitució i l’Ajuntament
per Estanis Alcover i Martí

Els mitjans de comunicació, so-
bretot els de Madrid, bombar-
degen l’audiència amb la Cons-
titució de l’Estat. Materialment,
es patina sobre les planes d’a-
questa anomenada Carta Mag-
na. Doncs a Badalona també es
pot parlar de la Constitució. Pre-
cisament, l’article 137 de la Cons-
titució espanyola de 1978 reco-
neix l'autonomia per a la gestió
dels seus interessos als munici-
pis i afirma que aquests gaudi-
ran de personalitat jurídica ple-
na per quan el municipi és una
entitat local territorial.
Aquesta Constitució que ve-

neren els partits nacionals es-
panyols tutela, doncs, els mu-
nicipis, que són entitats bàsi-
ques de l'organització territorial
de l'Estat que gestionen amb au-
tonomia els interessos propis de
cada municipi. Un d’aquests,
com a exemple, és el de Bada-
lona. El nostre Ajuntament,
d'acord amb la Constitució -i
una pila de lleis-, té plena ca-
pacitat jurídica per adquirir,
posseir, reivindicar, permutar,

gravar o alienar tota classe de
béns, subscriure contractes, es-
tablir i explotar obres o serveis
públics, obligar-se, interposar
els recursos establerts i exerci-
tar les accions previstes en les
lleis. No diu exactament com ho
has de fer ni esmenta cap san-
ció a l’alcalde per no reparar els
sots dels carrers, però així i tot
no deixa de ser una feinada to-
car bé totes les partitures.
Ara bé, constitucionalment,

Badalona -com tota la resta de
les entitats locals- no disposa de
poder legislatiu propi i tots els
seus òrgans de govern, inclòs el
Ple de la Corporació, s'integren
en l'Administració Local. Tan-
mateix, la generositat d’aques-
ta Carta Magna que tenim ens
atorga als badalonins el reco-
neixement constitucional, el
qual beneeix un fotimer de
competències que interpreta
l’orquestra de regidors sota la
batuta del mestre alcalde. Si des-
afina, és degut al fet que a alguns
dels intèrprets els falten fulls de
la partitura i la improvisen.

La clau
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SOCIETAT4L’Ajuntament de Ba-
dalona havia organitzat per a
aquest passat dimecres una fes-
ta d’inauguració de l’Estadi Mu-
nicipal, que havia de precedir la
celebració del partit de setzens de
final de la Copa del Rei entre el
Badalona i el Granada. L’actua-
ció del cantant Miki Núñez era el
gran reclam d’un esdeveniment
que finalment es va haver de sus-
pendre’s a causa del temporal
Glòria, que ha deixat grans des-
trosses al seu pas per la ciutat. En
ple debat pels greus problemes
de manteniment d’equipaments
com la Biblioteca de Can Casa-
cuberta, el consistori encapçalat
per Álex Pastor havia apostat per
inaugurar de manera oficial unes
instal·lacions que porten des del
gener del 2017 en funcionament.
“No s’ha arribat mai a fer una

festa d’inauguració oficial de
l’estadi. És una demanda tant
del club com  dels veïns i volem
que coincideixi amb el moment

de màxima expectació que ha
tingut el club”, assenyalava Pas-
tor, convençut de l’èxit de la
iniciativa.
Tanmateix, l’esdeveniment

no havia estat ben rebut per la
majoria de grups municipals,
que al·leguen que una inversió
d’aquesta magnitud es pot des-
tinar a millorar les condicions
d’altres equipaments. “L’alcalde
es gastarà milers d’euros en una

festa quan hi ha nens que porten
mesos sense poder-se dutxar en
altres camps de futbol”, apuntava
el popular Xavier García Albiol.
També la regidora de Guanyem,
Carme Martínez Ruzafa, es mos-
trava crítica amb la inauguració:
“Ens sorprèn que el consistori
tardi 3 dies a organitzar una
festa i porti 2 anys sense gestio-
nar el manteniment d’altres in-
fraestructures”.

línianord.cat 23 de gener del 2020
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L’Estadi municipal de Badalona. Foto: Aj. de Badalona Albiol reclama més policia
per frenar la inseguretat

POLÍTICA4Xavier García Al-
biol ha tornat a alçar la veu per
reclamar una ampliació de la
plantilla de la Guàrdia Urbana
de Badalona per frenar la inse-
guretat a la ciutat. El líder dels
populars al municipi considera
que els més de 50 agents que
s’incorporaran aquest 2020 no
són suficients i assegura que hi
ha zones on és “perillós” sortir al
carrer. “Quan jo era alcalde hi
havia cua per treballar a la Guàr-
dia Urbana perquè vam millorar
les condicions de feina i hi havia
un govern municipal al costat

dels agents donant-los suport”,
assenyalava aquesta setmana
Albiol, fent referència a les 26
places d’un total de 56 que es van
quedar vacants en l’últim con-
curs obert el passat estiu.
Per la seva banda, el consis-

tori s’ha afanyat a replicar les pa-
raules del polític popular i l’ha
instat a deixar de posar pals a les
rodes. “És sorprenent que es
facin aquestes acusacions quan
es tancarà el 2020 amb la major
incorporació d’agents al cos de la
història”, apuntava Rubén Gui-
jarro, regidor de Seguretat.

L’alcalde Pastor, de baixa fins
dilluns per un avís d’infart

POLÍTICA4L’alcalde de Bada-
lona, Álex Pastor, estarà de bai-
xa almenys fins dilluns després
d’haver patit un avís d’infart
aquest passat dimecres al mig-
dia. El quart tinent d’alcaldia i re-
gidor de l’Àmbit de Seguretat,
Govern i Territori, Rubén Gui-
jarro, ha assumit l’alcaldia acci-
dental pel problema coronari
de Pastor, que es troba en ob-
servació a l’espera de veure com
evoluciona.
L’alcalde socialista tenia pre-

vist assistir la nit d’ahir dimecres
a la festa d’inauguració de l’Estadi

municipal de Badalona, que ha-
via de precedir la celebració del
partit de setzens de final de la
Copa del Rei entre el Badalona i
el Granada, però que finalment es
va suspendre. A l’agenda de Pas-
tor també hi havia subratllat en
vermell una reunió amb els tèc-
nics municipals i representants de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), la Generalitat i el go-
vern espanyol per fer una valo-
ració dels danys patits pel pas del
temporal Glòria a Badalona. A la
trobada hi va assistir Guijarro en
qualitat d’alcalde accidental.

Marc Orts torna a emportar-se
un Gaudí per  ‘Dolor y Gloria’

CINEMA4El badaloní Marc Orts
ha tornat a guanyar un Premi
Gaudí. El sonidista s’ha empor-
tat l’estatueta amb Sergio Bür-
mann pel seu treball a la pel·lí-
cula Dolor y Gloria, l’últim film
del director Pedro Almodóvar.
Orts -que ja té en el seu palma-
rès sis premis Gaudí i cinc Goya-
va ser l’encarregat de sortir a l’es-
cenari per recollir el guardó en
la gala celebrada diumenge.
La dotzena edició del certa-

men va servir per consagrar les
dues pel·lícules que ja figuraven
com a guanyadores en tots els
pronòstics. La hija de un ladrón,
l’òpera prima de Belén Funes, es
va emportar el guardó a millor
film en llengua no catalana, guió
i direcció, i Els dies que vindran,
tercer llargmetratge de Carlos
Marques-Marcet, va rebre els
premis a millor pel·lícula, pro-
tagonista femenina per Maria
Rodíguez i millor muntatge.

Mobilitzacions | Més pressió per a Hondures en el cas Enoc
La directora de l’Institut Escola Rafael Albertí de Badalona ha enviat una carta a

l’ambaixador hondureny per demanar que es reprengui la recerca de l’Enoc, 
l’alumne de 12 anys segrestat. L’AV Sant Antoni prepara noves concentracions.

El temporal obliga a suspendre
la festa d’inauguració de l’Estadi

» La celebració tenia com a plat fort el concert de Miki Núñez
» L’oposició critica la poca inversió per millorar l’estat d’altres edificis
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Operació policial a la Salut
contra dos bars conflictius

SUCCESSOS4Un macroopera-
tiu policial al barri de la Salut va
acabar dissabte passat amb la
identificació de més de 50 per-
sones per tinença d’armes i con-
sum de drogues a la via pública
i la detenció d’almenys 10. El
desplegament -que va comptar
amb la participació d’agents dels
Mossos d’Esquadra, de la Poli-
cia Nacional i de la Guàrdia Ur-
bana- tenia l’objectiu d’atacar

una zona conflictiva compresa
entre els carrers de Pau Piferrer
i Londres.
Les diverses queixes veïnals

per soroll i consum de substàn-
cies estupefaents al carrer van
ser els detonants que van portar
la policia a realitzar escorcolls en
dos bars i una xurreria, on van
ser identificades 52 persones i
detingudes 9 més per no tenir
permís de residència.

Can Ruti repara sense cirurgia
a cor obert una vàlvula mitral
SALUT4L’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona ha
operat per primer cop una insu-
ficiència mitral sense haver de
practicar una cirurgia a cor obert.
Un equip de professionals del
centre ha aconseguit actuar so-
bre la vàlvula del cor d’un pacient
de 84 anys només a través d’una
incisió d’entre vuit i deu centí-
metres a la part esquerra del tò-
rax, que ha servit per introduir
un petit dispositiu per operar el
pacient. D’aquesta manera, els
especialistes de Can Ruti no han
hagut de parar l’òrgan ni utilitzar
una màquina per facilitar la res-
piració de l’afectat mentre dura
el procediment.

Aquest mètode -pioner a Ca-
talunya- és menys agressiu que
la cirurgia a cor obert i permet
una recuperació molt més ràpi-
da per al pacient, de manera que
és una pràctica eficaç en perso-
nes d’edat avançada amb afec-
tacions com una insuficiència
mitral.
El Servei de Cirurgia Cardí-

aca de Can Ruti ha valorat molt
positivament els resultats ob-
tinguts amb aquesta interven-
ció. “S’ha aconseguit que la vàl-
vula mitral torni a funcionar co-
rrectament amb una operació
de menys risc”, destacava Chris-
tian Muñoz, un dels cirurgians
implicats en l’operació.

POLÍTICA4Badalona tindrà 41
pisos de lloguer social i un nou
asfalt per a la C-31 que reduirà el
soroll i les emissions. La Gene-
ralitat invertirà prop de nou mi-
lions d’euros en els dos projec-
tes que començaran a imple-
mentar-se el 2022 i aquest ma-
teix 2020 respectivament. El
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, i l’alcalde
de Badalona, Álex Pastor, anun-
ciaven en una roda de premsa
conjunta aquest dilluns les ac-
tuacions, part del finançament
de les quals provindrà de fons
europeus.
Les obres de construcció dels

41 pisos de lloguer assequible co-
mençaran el 2022 i estaran em-
marcades en el programa d’ha-
bitatge social INCASÒL, que es
va iniciar fa tres anys amb l’ob-
jectiu de donar un impuls al
parc d’habitatge públic de la
Generalitat de Catalunya. Aques-
ta nova promoció estarà ubica-
da a l’àrea de l’Estrella en una
parcel·la de 3.440 mestre qua-
drats de sostre residencial i de
650 metres quadrats per a altres
usos de la zona. El concurs per al
disseny i construcció dels domi-
cilis -que tindran planta baixa i
cinc pisos d’alçada- serà convo-
cat properament. La previsió és

que les obres tinguin un cost
aproximat de 4,42 milions d’eu-
ros. Aquesta serà la tercera con-
vocatòria del Govern en el marc
del projecte INCASÒL, una ini-
ciativa que fa palès que l’habi-
tatge assequible i social és una
“prioritat absoluta” per la Ge-
neralitat, segons apuntava di-
lluns Calvet.

SOROLL I CONTAMINACIÓ
Pel que fa al nou asfalt de la C-31,
l’innovador paviment permetrà
reduir el soroll i les emissions de
diòxid de nitrogen gràcies a la

seva porositat i al fet que, entre
els seus components, hi ha diò-
xid de titani, una substància ca-
paç d’absorbir aquest gas d’efecte
hivernacle. La previsió és que les
obres -que actuaran en un tram
de vuit quilòmetres entre Barce-
lona i el límit de la concessió de
la C-32- s’allarguin durant tres
mesos i es pugui licitar i execu-
tar aquest mateix 2020. Segons
informava el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, el projecte
forma part del Pla de Ferms
Sostenibles i serà una interven-
ció pionera a Espanya.

L’alcalde Álex Pastor i el conseller Damià Calvet aquest dilluns. Foto: ACN

La Generalitat farà 41 pisos
socials i un nou asfalt a la C-31
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Santa Coloma

50.000 espectadors van
omplir el Sagarra el 2019

CULTURA4Les butaques del Te-
atre Sagarra de Santa Coloma de
Gramenet van acollir un total de
50.000 persones durant el 2019.
La majoria dels milers d’espec-
tadors que es van repartir entre
els 35 espectacles que confor-
maven la programació estable
eren veïns i veïnes del municipi,
segons informa El Mirall. Entre
els esdeveniments amb millor
acollida hi ha els cinc festivals

que van tenir lloc a l’escenari del
Sagarra -la Quinzena Metropo-
litana de Dansa, el Festival de
Blues, Flamenc-ON, el Festival
Internacional de Teatre Inte-
gratiu i l’IF Barcelona- i el cicle
de monòlegs Sagarra Comedy.
La principal novetat de la nova
temporada serà el canvi en la
plataforma de venda d’entra-
des, que aquest 2020 passa a
mans de l’empresa Koobin.

Ruta per la Santa Coloma 
de Celestí Boada

HISTÒRIA4El Museu Torre Ball-
dovina organitza aquest diu-
menge 26 de gener a les 11h una
ruta per la Santa Coloma de l’e-
xalcalde Celestí Boada, afusellat
la matinada del 18 d’octubre del
1939 al Camp de la Bota de Sant
Adrià de Besòs i enterrat al Fos-
sar de la Pedrera del Cementiri
de Montjuïc.
L’itinerari Recordant l’al-

calde Celestí Boada consistirà en
un recorregut en autocar per

tota una sèrie de llocs amb una
importància cabdal per tal de
comprendre la trajectòria per-
sonal i política del batlle repu-
blicà. El recorregut inclourà una
visita a l’exposició 1939. L’a-
bans i el després del Museu To-
rre Balldovina i portarà els par-
ticipants de l’Ajuntament i el
carrer Major al barri del Bon
Pastor i l’Espai Memorial Para-
pet de les executades i executats
1939-1952 del Camp de la Bota.

JUSTÍCIA4El major dels Mossos
d’Esquadra, Josep Lluís Trape-
ro, es va plantejar la possibilitat
de detenir Carles Puigdemont en
persona si es feia efectiva la De-
claració Unilateral d’Indepen-
dència (DUI). L’excap del cos po-
licial nascut a Santa Coloma de
Gramenet ha explicat en el ter-
cer dia del judici celebrat a San
Fernando de Henares (Madrid)
que ell mateix es fa oferir a la cú-
pula dels Mossos per arrestar l’a-
leshores president de la Gene-
ralitat en una reunió el 24 d’oc-
tubre, tres dies abans de la DUI.
Finalment, aquesta opció es va
descartar i es va establir que
serien els comissaris Ferran Ló-
pez i Joan Carles Molinero els
encarregats de fer efectiva una
detenció que no va arribar a
produir-se.
A preguntes de la seva advo-

cada, Olga Tubau, l’excap dels
Mossos ha detallat quina estra-
tègia estava plantejada per arres-
tar el president Puigdemont i els
consellers i ha volgut marcar
distàncies respecte dels plans

del Govern. En aquest sentit,
Trapero s’ha mostrat penedit
de no haver convocat una roda
de premsa per explicar pública-
ment els riscos del referèndum
de l’1-O i demanar la seva sus-
pensió. La possibilitat de fer
una compareixença o comunicat
va prendre força després de la
reunió extraordinària del 28 de

setembre entre la cúpula del cos
i el president Puigdemont, el
vicepresident Oriol Junqueras i
el conseller d’Interior, Joaquim
Forn. “Espero, president, que no
hàgim de lamentar una desgrà-
cia”, va dir el major dels Mossos
a Puigdemont, qui li va trans-
metre la seva intenció de celebrar
el referèndum.

Josep Lluís Trapero durant el judici a l’Audiència Nacional. Foto: ACN

El colomenc Trapero es va
oferir per detenir Puigdemont

Música | Inauguració de la temporada a l’Auditori
La música clàssica i la contemporània seran les protagonistes de la nova 
temporada de l’Auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet. 
L’encarregat d’encetar l’edició del 2020 serà l’intèrpret italià Flavio Villani.
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Brunch-On the Beach posa
Sant Adrià al mapa del techno
MÚSICA4La vintena edició del
festival Primavera Sound portarà
els millors noms del món del tech-
no a Sant Adrià de Besòs. El mu-
nicipi acollirà per quart any con-
secutiu el Primavera Bits, un es-
pai situat en plena platja del Fòrum
on any rere any s’han citat els ar-
tistes més electrònics que partici-
pen en l’esdeveniment. La princi-
pal novetat d’aquest any és que la
sorra i el mar de Sant Adrià seran
l’escenari del primer Brunch-On
the Beach, un dia extra de festival
que tindrà lloc durant la jornada de
diumenge 7 de juny.

Aquesta nova iniciativa neix
de la col·laboració dels orga-
nitzadors del Primavera Sound
amb els membres de Brunch-
In, responsables de molts dels
esdeveniments d’electrònica
més importants de Barcelona.
El Brunch-On the Beach apos-
ta d’aquesta manera per acos-
tar als espectadors grans noms
de l’escena techno internacio-
nal com Disclosure, Nina Kra-
viz, Amelie Lens o Black Coffee. 
La jornada només estarà

inclosa amb l’abonament com-
plet del festival.

CULTURA4L’escriptora Susa-
na Hernández s’endinsa en el
món dels narcopisos de la Mina
i dels barris del Besòs i el Ma-
resme en la seva última novel·la
Mai més. L’obra  presentada
sota el segell de la col·lecció
Crims.cat de l’editorial Alrevés
ficciona el drama de moltes fa-
mílies immigrants que inten-
ten sobreviure en una Barcelo-
na “de postal i insolidària” i de la
problemàtica del narcotràfic,
una pràctica més estesa del que
a priori pot semblar.
“No es podia deixar aquest

tema, sembla que s’ha fet nete-
ja, però és una realitat social que
pateixen altres barris”, assen-
yalava Hernández divendres
passat en la presentació de les
novetats de la sèrie Crims.cat,
segons recull l’Agència Catalana
de Notícies (ACN). Mai més
està protagonitzada per quatre
personatges: en Biel, la Rosa, la
Lalla i en Mustafa. La vida dels
protagonistes es va entrellaçant
durant els set dies que dura una
trama que fa palès el racisme i la

xenofòbia, una problemàtica
molt present en barris com el de
la Mina. Segons explicava di-
vendres la pròpia autora, la no-
vel·la té a veure amb “el somni
europeu de molts immigrants
que esdevé moltes vegades un
malson. Alguns personatges in-
tenten sobreviure en una Bar-
celona dura que no té accés al

glamur i el centre, aquesta Bar-
celona de postal i insolidària”. A
tot això, Hernández hi suma un
ingredient altament corrosiu
com és el rebrot de l’heroïna. 
L’obra és el segon llibre en

català de l’escriptora després de
la novel·la Males decisions, que
també va publicar sota el segell
de Crims.cat.

L’escriptora Susana Hernández a la presentació del llibre ‘Mai més’. Foto: ACN

Una història de la “dura realitat”
dels narcopisos de la Mina

Festa | Èxit del complex Go Beach al Port Fòrum
El complex Go Beach del Port Fòrum de Sant Adrià ha aconseguit esvair els fan-
tasmes del fracàs del Cafè del Mar de Barcelona. Segons recull Crónica Global,
el club ha tancat el 2019 amb 60.000 visitants i acollint uns 120 esdeveniments.
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Montgat | Tiana

Renfe desallotja un tren per
excés d’hores del maquinista
MOBILITAT4Els passatgers d’un
tren de Rodalies van haver d’a-
bandonar el transport a l’estació
de Montgat a causa d’un excés de
les hores de feina del maquinis-
ta. El surrealista episodi va tenir
lloc aquest passat dilluns pels
volts de dos quarts de nou del
matí i segons les primeres esti-
macions es van veure afectades
prop d’un miler de persones.
En un comunicat, Renfe ha

informat que el tren desallotjat
es va dirigir un cop buit cap a
Badalona per tal de minimitzar
les possibles afectacions de l’in-
cident. Tanmateix, diversos
usuaris afectats han denunciat
a través de les xarxes socials
que no van poder accedir al se-
güent tren que va passar direc-
ció Molins de Rei, ja que -en ser
hora punta- els combois esta-
ven plens a vessar.

Tiana Negra tanca amb èxit 
la seva edició més emotiva

CULTURA4El festival Tiana Ne-
gra va tancar amb èxit una de les
seves edicions més emotives.
La vuitena tongada del certamen
de novel·la negra va estar mar-
cada per la mort de l’escriptora
Isabel-Clara Simó, a qui es va re-
tre un corprenedor homenatge
en l’acte inaugural. Durant els
dos dies de la cita, prop d’un mi-
ler de persones es van acostar a
la Sala Albéniz de Tiana, que
també va comptar amb la pre-

sència de la consellera de Cul-
tura, Mariàngela Vilallonga, i del
director de la Institució de les
Lletres Catalanes, Oriol Ponsa-
tí-Murlà. Anna Maria Villalon-
ga -que s’estrenava a la direcció
del Tiana Negra- ha valorat
molt positivament l’edició del
seu debut i ha assegurat que de
cara al 2021 els agradaria poder
continuar amb el caràcter par-
ticipatiu que ha incorporat el
certamen aquest 2019.

EDUCACIÓ4L’ampliació de
l’Institut de Tiana serà una rea-
litat el 2021. El consistori en-
capçalat per l’alcaldessa Marta
Martorell ha arribat a un acord
amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, que aportarà 580.851
euros de la partida destinada al
municipi dins del Programa
d’Actuacions de Cohesió Terri-
torial (PACTE), una iniciativa
que compta amb un finança-
ment d’uns 100 milions d’euros.
La previsió és que les noves ins-
tal·lacions puguin estar operati-
ves de cara al curs 2021-2022.
La inversió de l’AMB per-

metrà donar sortida a la princi-
pal reclamació de l’associació de
pares i mares dels alumnes del
centre, que demanaven poder te-
nir accés a una educació pública
de qualitat fins als 18 anys sen-
se haver de marxar a un altre mu-
nicipi veí. En una carta oberta a
tots els grups municipals, l’AM-
PA de l’institut demanava que
s’implantessin passos concrets
per aconseguir treure a concurs
la redacció del projecte d’am-

pliació, que es va quedar en punt
mort després que el govern mu-
nicipal no aconseguís aprovar els
pressupostos del 2020. Les fa-
mílies consideraven que no tirar
endavant la iniciativa podia aca-
bar eternitzant la solució tem-
poral d’instal·lar mòduls prefa-
bricats per pal·liar la demanda
generada per la nova línia d’ESO. 

L’alcaldessa s’ha mostrat sa-
tisfeta per poder tirar enda-
vant el projecte i ha volgut
agrair a les persones que han
lluitat per fer-lo realitat. Per la
seva banda, el regidor de Junts
per Tiana Isaac Salvatierra ha
volgut remarcar que el ‘no’ als
pressupostos mai ha estat un
bloqueig per a l’ampliació.

L’alcaldessa Marta Martorell amb l’institut al fons. Foto: Aj. de Tiana

L’ampliació de l’Institut de Tiana
tira endavant gràcies a l’AMB

Habitatge | Obert el termini per sol·licitar pisos socials
L’Ajuntament de Montgat ha obert el termini per sol·licitar l’accés a 42 habitat-
ges públics situats en un edifici en construcció al número 7 del carrer de Joanet
Martorell. Entre els habitatges oferts, tres són per a persones en risc d’exclusió.
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Esports

Les líders reben les quartes de la
classificació. L’Snatt’s Sant Adrià
serà el protagonista del millor
partit de la quinzena jornada de
lliga (i un dels més exigents de la
segona volta) demà passat a les
cinc de la tarda al Ricart contra
l’Unicaja de Màlaga.
L’enfrontament s’havia de ju-

gar al Marina Besòs, com tots els
de les de César Aneas, però el
temporal que ha colpejat aquests
dies la comarca i la resta del país
va fer caure part de la coberta del
pavelló, fet que impossibilita
qualsevol pràctica esportiva fins
que la situació es resolgui.
Sobre el parquet, doncs, es

veuran les cares dos conjunts
que arriben en un bon moment,
amb les liles al capdavant de la
taula, igualades amb Gran Ca-

naria i Ardoi, i les malaguenyes
com a un dels tres conjunts que
aspiren a atrapar les colíders.
Verónica Matoso, Gema García i
Bineta Ndoye són les tres juga-
dores més perilloses del conjunt
de la capital de la Costa del Sol.

BON INICI DE SEGONA VOLTA
L’objectiu de les liles, doncs, ha de
ser guanyar a casa i confirmar les

bones sensacions que va des-
prendre l’equip a la pista del Se-
gle XXI en l’estrena de la segona
volta (51-84). Malgrat el gran
nombre de baixes, les d’Aneas van
dominar el partit de forma clara
a Esplugues i només van perdre
el segon parcial (14-11). Txell
Alarcón, amb 32 de valoració, va
ser la millor jugadora del matx i
la tercera millor de la jornada.

El partit de dissabte serà un dels més difícils de la segona volta. Foto: FSA

Partidàs al Ricart: l’Snatt’s 
Sant Adrià rep l’Unicaja

» La caiguda de part del sostre del Marina Besòs abans-d’ahir pel
temporal va obligar el club a canviar l’escenari de l’enfrontament

L’Industrias tanca el primer
mes de l’any contra el Levante

L’Olímpic de Bada-
lona serà l’escenari
de l’epíleg competi-
tiu de l’Industrias

Santa Coloma d’aquest primer
mes de l’any. El conjunt de Javi
Rodríguez buscarà un nou triomf
com a local diumenge al migdia
contra un dels vuit millors con-
junts de la lliga, el Levante.
El partit, però, es disputarà en

l’escenari en el qual els colo-
mencs estan obtenint els mi-
llors resultats. De fet, l’Industrias
ha guanyat els tres darrers par-
tits jugats a casa (comptant lliga

i Copa) i la ratxa sense perdre s’a-
llarga fins a finals de novembre,
en el derbi contra el Barça.

LA COPA, A TALAVERA
Però la prèvia de l’enfrontament
contra el conjunt granota no ha
estat l’únic focus d’atenció per als
de Santa Coloma. I és que abans-
d’ahir es va sortejar la ronda de
quarts de final de la Copa del Rei,
competició que es juga a partit
únic, i que farà que l’Industrias
visiti el Pabellón Primero de
Mayo de Talavera de la Reina a
principis del mes que ve.

L’Adrianenc estrena la segona
volta a casa contra La Salle

L’Handbol Adria-
nenc de Lorenzo
Rueda afrontarà,
demà passat a les

sis de la tarda, el primer partit de
la segona volta com a local con-
tra el CH La Salle Montcada. Els
de Lorenzo Rueda volen sumar
dos punts més (i seguir invictes
a la Verneda) per poder continuar
liderant la classificació en solita-
ri, per davant del Sant Quirze.
Al davant, els liles trobaran un

equip en un bon moment anímic
després d’haver guanyat les dues
darreres jornades, cosa que li ha

permès escalar fins a la setena po-
sició de la taula. El rendiment dels
montcadencs, però, és notable-
ment millor quan juguen a casa
que en els desplaçaments.

RECUPEREN L’AUTORITAT
L’equip va estrenar la segona
volta amb un triomf contundent
en la seva visita a la pista del CH
Palautordera (22-30). La dife-
rència de gols va arribar a supe-
rar els 10, amb un guió de partit
somiat per als de Rueda, que
van aconseguir marcar distància
abans del descans.

Badalona | Dos partits en marxa en el tancament de Línia Nord
Ahir a la nit, coincidint amb el tancament d’aquesta edició en paper de Línia Nord, tant el CF
Badalona com la Penya estaven jugant. Els escapulats rebien el Granada en el matx de setzens
de la Copa del Rei, mentre que el Joventut jugava la tercera jornada del Top16 de l’EuroCup.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Examen per al Seagull, 
que rebrà la visita del Barça B

El Seagull d’Ana Ju-
nyent jugarà, aquest
diumenge al migdia,

el que sobre el paper ha de ser el
partit més exigent de la segona
volta. Les gavines rebran la visi-
ta de les líders del Grup Nord del
Reto Iberdrola, el Barça B, que
posarà a prova l’estat del conjunt
badaloní, que dissabte passat va
poder celebrar la primera victò-
ria de l’any en el desplaçament al
camp del Friol (0-1). 

El filial blaugrana és, de for-
ma indiscutible, el millor conjunt
de la categoria. Així ho demos-
tren les dades, ja que l’equip
que entrena Jordi Ventura ha su-
mat els tres punts en les darreres
set jornades, cosa que li ha ser-
vit per avançar un altre filial, el
de l’Athletic Club, al capdavant
de la lliga. En les files barcelo-
nistes hi ha jugadores amb ex-
periència al primer equip, com la
defensa Jana Fernández.
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Esports

BÀSQUET4El bàsquet del Bar-
celonès Nord i de bona part del
país mirarà cap a Granollers
aquest cap de setmana. I és que
demà passat i diumenge, el pa-
velló del CB Granollers serà l’es-
cenari de la quarta edició de l’All-
Star de Copa Catalunya. Els mi-
llors jugadors i jugadores de la ca-
tegoria seran a la capital vallesa-
na i la comarca estarà molt ben
representada, amb esportistes i
entrenadors de sis equips.
La competició femenina do-

narà el tret de sortida al cap de
setmana de les estrelles amb el
partit entre els combinats de les
millors jugadores del nord i del
sud del país. Pel que fa a l’equip
del nord, l’Snatt’s Sant Adrià (a
través del seu filial) aportarà
Deva Bermejo, Carla Grau, Pau-
la Casadevall i l’entrenador Toni
Sáez, mentre que la representa-
ció del Bàsquet Draft Gramenet
anirà a càrrec de Clara Hernán-
dez. Les adrianenques ocupen la

segona posició a la taula, mentre
que l’equip de Santa Coloma és
actualment sisè.
Més nombrosa, pel que fa als

clubs, serà la representació mas-
culina en el partit de l’endemà. I
és que els quatre equips que
competeixen en el grup 1 envia-
ran un dels jugadors de la seva
plantilla; Álex López repeteix
com a representant del CB San-

ta Coloma, Èric Forné defensarà
la UE Montgat i Quim Forteza
serà el jugador del Círcol. El con-
junt que aportarà més membres
serà el Sant Josep, amb l’exterior
Quique Serra sobre el parquet i
Carlos Espona com a un dels in-
tegrants de la tripleta tècnica.
L’AllStar podrà seguir-se en

directe a través de la plataforma
d’streaming Xala!

Les estrelles se citen 
a Granollers: torna l’AllStar

UBSA i Dimonis, la cara; 
Maristes, la creu

BÀSQUET4La situació dels tres
equips del Barcelonès Nord de la
lliga EBA canvia de forma radi-
cal en funció del grup que es miri.
L’UBSA i els Dimonis, en el grup
C-B, somriuen i obtenen bons re-
sultats, mentre que els Maristes
Ademar segueixen encadenant
derrotes en el grup C-A i cada
cop són més a prop del perill.
I és que la mala ratxa de l’e-

quip no s’atura. El conjunt ver-
mell encadena sis derrotes entre
la recta final de l’any passat i co-
mençaments d’aquest (l’última,
per 78-71 a Calvià) i només té
dues victòries de marge sobre la
zona de descens. Els Maristes re-
bran, diumenge a la tarda, l’Al-
findén, un rival directe.

En canvi, tant els de Sant
Adrià com el Badalonès tenen
motius per somriure. Els dos
equips van resoldre de forma sa-
tisfactòria els seus enfronta-
ments durant l’últim cap de set-
mana (l’UBSA per 83-68 contra
la UE Mataró i els Dimonis per
86-79 contra el Palma) i són
quart i vuitè, respectivament.
La setzena jornada de lliga, la

d’aquest cap de setmana, els
farà viatjar; el conjunt de Mario
Lousame tindrà un desplaça-
ment curt, a Barcelona, per jugar
contra el penúltim, el CB Roser,
mentre que els badalonins juga-
ran un dels partits més compli-
cats de la segona meitat del curs,
a la pista del CB Mollet.

Pallissa de les Dracs 
en la primera jornada de lliga

62-0. Les Dracs
Girls no podrien
haver somiat

amb un resultat més contun-
dent en el debut a l’LNFA Fe-
menina 7x7. El conjunt de Rubén
García va passar per sobre de les
Zaragoza Hornets, un resultat
que, com no podia ser de cap al-
tra manera, col·loca l’equip al
capdavant del Grup Est de la
competició.
Elena Leiva i Alba Gutiérrez,

amb quatre i tres touchdowns
respectivament, van ser les re-
ferents ofensives del conjunt
platejat, que va rendir a la per-
fecció en la seva estrena al Mu-
nicipal de Montigalà.

Després d’aquesta primera
jornada, la competició s’aturarà
fins al primer cap de setmana del
mes que ve, quan les badalonines
afrontaran el primer desplaça-
ment del curs, que les portarà a
visitar el camp de les Tres Cam-
pos Jabatos. Les madrilenyes
van perdre, també de forma cla-
ra, contra les Firebats (46-0) en
l’estrena a la lliga.

ATURADA PER AL MASCULÍ
I qui tampoc tindrà feina aquest
cap de setmana serà el sènior
masculí. El pròxim repte per als
d’Óscar Calatayud serà el clàssic
de casa nostra, l’1 de febrer al
camp de l’Hospitalet Pioners.

» Sis equips del Barcelonès Nord competiran en la 4a edició d’aquest
gran esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Bàsquet

Les Tucans rebran el Vila-real
abans de disputar la Copa

Venen dies in-
tensos per al
sènior femení
dels Tucans.

L’equip jugarà el novè partit de la
Liga Élite diumenge a un quart de
12 del migdia contra el Club Patí
Vila-real, però haurà de recupe-
rar esforços ràpidament després
de l’enfrontament contra el con-
junt castellonenc, ja que el cap de
setmana de la setmana que ve es
disputarà a Orpesa del Mar.
Les Tucans afronten el partit

amb les piles carregades, després
d’un cap de setmana de descans

i voldran tornar a mostrar la
versió demolidora exhibida a
Palma contra l’HC Espanya en
l’estrena d’aquest 2020.

MATEIX GUIÓ PER AL MASCULÍ
El full de ruta de les pròximes set-
manes, però, és idèntic per al sè-
nior masculí, que rebrà l’HC
Playas de Oropesa en la desena
jornada de la Liga Oro (en un
gran partit que enfronta el tercer
i el segon) i haurà de recuperar
forces per afrontar, una setmana
més tard, la disputa de la Copa de
la Princesa, també a Orpesa.

Granollers serà l’epicentre del bàsquet aquest cap de setmana. Foto: CBG
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| The Walking Dead
A The Walking Dead: Saints & Sinners podràs lluitar contra zombis a les
ruïnes de Nova Orleans i prendre decisions que afectaran el teu futur. 

La Lucía és una noia de poble normal i co-
rrent, però amaga un secret: pot parlar
amb el seu gos King. Quan decideix
passar una temporada a Madrid, té la sort
d'aconseguir la seva feina somiada com
a ajudant de la instagrammer espanyo-
la més coneguda, Claudia Mora, i a cau-
sa d’un fet inesperat es converteix en la
persona més famosa de l’estat.

No t’ho perdis

Llibres

Esto te pasa por influencer
Abel Arana

Els pocs veïns d'una zona desolada arran
de la construcció d'una presa hidroelèc-
trica intenten entendre el seu passat per
poder fer front al seu present. El Teatre Na-
cional de Catalunya i l’Institut Valencià de
Cultura es donen la mà per produir La casa
de les aranyes, de Paco Zarzoso, dirigida
per Lurdes Barba i el mateix autor.
A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La casa de les aranyes
Paco Zarzoso

Halsey ha començat el 2020 trepitjant fort
amb l’estrena del seu tercer àlbum d’es-
tudi, Manic. La cantant de Nova Jersey ha
aplegat setze cançons en aquest nou disc,
entre les quals hi ha el single Without me
i una col·laboració amb el grup de moda
de Corea del Sud, BTS. Els fans catalans
de Halsey podran escoltar tots aquests te-
mes el 7 de febrer al Sant Jordi Club.

Música

En aquesta sàtira nominada a sis Oscars,
Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), un
nen alemany que pertany a les Joventuts
Hitlerianes, descobrirà una notícia im-
pactant: la seva mare Rosie (Scarlett Jo-
hansson) té amagada una nena jueva a la
casa on viuen. Jojo s’enfrontarà a aques-
ta situació amb l’ajuda del seu amic ima-
ginari, Adolf Hitler (Taika Waititi).

Pelis i sèries

Jojo Rabbit
Taika Waititi

Manic
Halsey

Exposició de Daniela Ortiz
La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acull l’exposi-
ció ‘Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos’,
de Daniela Ortiz. L’artista, nascuda a Cusco (Perú) l’any

1985, és coneguda per criticar amb els seus treballs qües-
tions com el Dia de la Hispanitat i tot el que comporta. En
la mateixa línia, en aquesta mostra presenta una quaran-
tena de projectes realitzats durant l’última dècada, que

serveixen per denunciar les diferents violències que pateix
actualment la població migrant, tot relacionant-les amb el

passat colonialista, el racisme i el classisme imperant.

Anna Moliner (Badalona, 1984) era estudiant
de Comunicació Audiovisual quan, amb no-

més 20 anys, es va presentar a un càsting
per participar en el mític Mar i cel de Dagoll
Dagom. No només la van agafar, sinó que

durant cinc anys va treballar a la companyia.
Des d'aleshores, ha crescut com a actriu als
escenaris, però també a la pantalla petita,
amb sèries com Cites, de TV3, o Tiempos de

guerra, d'Antena 3. Més enllà de la interpre-
tació, Moliner també té un gran talent per al

ball, la música i la composició; per això, el
2014 va publicar el seu disc Scents. Després
de guanyar el premi Butaca a Millor Actriu
de Musical de 2019, el passat diumenge 19
de gener va poder mostrar totes les seves
facetes artístiques presentant la gala de la

dotzena edició dels Premis Gaudí.

A N N A  M O L I N E RQUI ÉS?
Ser actriu, però també és cantant 

Va guanyar el premi Butaca a Millor Actriu de Musical 2019

Famosos

Presentar els Premis Gaudí 2020
Va demostrar que també té talent per cantar i ballar

Felicitacions per la gala
Els usuaris l’han valorat positivament com a presentadora

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DISSABTE 25 DE GENER
20:30 La neta del senyor Linh, per mitjà d’un mo-

nòleg de Lluís Homar, s’endinsa en un con-
te ple de bellesa i poesia escènica. / Teatre Zor-
rilla.

AVUI 23 DE GENER
19:00 La (FAVGRAM), l'Agrupació de Veïns de Dis-

tricte VI-Barri de Fons i la Taula de Mobilitat
i Accessibilitat de Badalona faran una xerra-
da sobre l’ampliació de la L1 del metro fins
a Badalona. / Centre Cívic Fondo.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Des de dilluns de la setmana passa-

da està en marxa la mostra Fusión Photo, en
la qual es poden veure les fotos de temàti-
ca que han quedat finalistes en el concurs Fu-
sió Photo 2019. / Biblioteca Can Peixauet.

DISSABTE 25 DE GENER
17:00 Partit de bàsquet corresponent a la

quinzena jornada del B de la Lliga Femeni-
na 2 entre l’Snatt’s Femení Sant Adrià de Cé-
sar Aneas i l’Unicaja de Màlaga. / Pavelló Mu-
nicipal Ricart.

DIMARTS 28 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 23 DE GENER
18:30 Joan Rosas s’encarregarà de la conferència

anomenada Sant Jeroni de la Murtra, sobre
aquest antic cenobi de l'orde dels jerònims si-
tuat a la vall de Poià o de Betlem, a la serra-
lada de Marina,. / Sala Pau Casals.

DIMARTS 28 DE GENER
19:00Dimarts que ve es farà la presentació del

llibre El Maresme dibuixat, un recull de dibuixos
de l'Urban Sketcher maresmenca Montse
Sanchiz. / Sala Josep i Pere Santilari.

AVUI 23 DE GENER
19:00 La Maleta dels monstres, a càrrec de Gi-

sela Llimona, serà el nom de la sessió de l’Ho-
ra del conte d’aquesta setmana. / Bibliote-
ca Can Baratau. 

L’Escola d'adults TIMO s’encarregarà d’a-
questa sessió que girarà al voltant de
la història de Catalunya. / Escola d'a-
dults TIMO.

Una sessió sobre la 
història de Catalunya

Dilluns 27 de gener a les 18:00

Dilluns que ve, com és habitual des de
començament de curs, es farà una nova
edició de la proposta juvenil Cuinem
Santa Coloma. Cal inscripció prèvia. /
Biblioteca del Fondo.

El gener s’acabarà amb un
nou ’Cuinem Santa Coloma’

Dilluns 27 de gener a les 18:00

Partit de bàsquet corresponent a la di-
novena jornada de la lliga Endesa
ACB entre el Joventut i la gran sorpresa
del curs, el Casademont Zaragoza. / Pa-
velló Olímpic.

La Penya tancarà el mes a casa
contra el Casademont Zaragoza

Dissabte 25 de gener a les 20:30

Duet Sports ha preparat una activitat
esportiva gratuïta i oberta a tothom
de cara a aquesta tarda. / Parc de Can
Puigcarbó.

Una activitat esportiva per 
a tothom a Can Puigcarbó

Avui 23 de gener a les 19:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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