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Veïns de la Ciutat Vella
de Santa Coloma lluiten
per no perdre casa seva

Badalonaésdelesgransciutats
que menys gasta en seguretat

L’Observatori de Serveis Urbans reconeix, però, que el 2019 ha crescut la inversió municipal en aquest àmbit pàg 10
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El 23 de maig del 2018 es va viu-
re com un punt d’inflexió per
molts veïns de la Ciutat Vella de
Santa Coloma de Gramenet. La
formació Som Gramenet orga-
nitzava un ple obert per donar a
conèixer alguns detalls de l’exe-
cució de la segona fase del Pla Es-
pecial de Reforma Interior
(PERI), un projecte urbanístic
que es remunta a principis del
2000 amb l’objectiu de dinamit-
zar el nucli antic de la ciutat i po-
sar fre al seu deteriorament. 
L’amenaça imminent d’en-

derrocs va calar entre alguns co-
lomencs, que van decidir reunir-
se i crear la plataforma Salvem La
Ciutat Vella per pressionar l’A-
juntament. El 30 de maig, l’inici
per sorpresa de les actuacions
de demolició de l’Estudi Nou,
primera escola republicana del ba-
rri i un dels edificis centenaris
afectats pel pla, va portar els
veïns a encadenar-se a la façana.
La pressió de la plataforma va
aconseguir aturar l’enderroc de
l’immoble, que des d’aleshores és
un espai cultural autogestionat. 
L’arribada de les eleccions

municipals va servir per congelar
un projecte que el consistori s’ha
encarregat d’avivar en les últimes
setmanes amb la licitació d’una
desena de noves demolicions.
La Maria és una de les afecta-

des per la segona fase del PERI.
Aquesta àvia de 88 anys porta gai-
rebé mig segle residint al núme-
ro 34 del carrer Vistalegre. El
seu contracte de lloguer és de ren-
da antiga: només paga 100 euros
al mes i és indefinit. El juliol del
2017 va rebre una carta donant-
li cinc mesos per abandonar el do-
micili. Les seves filles van amagar-
li el document i es van encarregar

de gestionar les al·legacions. “He
viscut aquí tota la vida. Jo només
vull morir-me a casa meva. Que
hi vagin ells a un altre pis”, as-
senyala la Maria. En la mateixa si-
tuació es troba en Miquel. Aquest
home ha viscut els últims 50 anys
al número 27 del mateix carrer. El
seu pis va ser afectat pel pla ur-
banístic juntament amb el de la

Maria el 2016. Cap dels dos im-
mobles formaven inicialment part
del projecte, però s’hi van in-
cloure poc després que el Banc Sa-
badell adquirís la propietat dels
habitatges, abans en mans d’un

constructor. Actualment, els do-
micilis estan gestionats pel fons
Oaktree, que l’agost passat va
comprar la immobiliària de l’en-
titat bancària catalana. Segons cal-
culen des de la plataforma, la
companyia estatunidenca és pro-
pietària d’un 80% dels terrenys
afectats pel PERI.

prOpIeTArIS I OkupeS
Un altre dels veïns que podria per-
dre casa seva és Xavier Fonollar.
“Jo no em nego a marxar, però no
vull que es perdi el caràcter d’a-
quest barri en favor de l’especu-
lació”, explica aquest home de 62
anys. El seu cas és diferent dels an-
teriors perquè ell és propietari del
pis i del local situats al número 32
del carrer Vistalegre, a la canto-
nada amb el carrer de Josep Pe-
dragosa i Banús. El procés d’ex-
propiació del domicili d’aquest veí
està a l’espera de la resolució del

contenciós administratiu que va
presentar en considerar que la in-
demnització no és proporcional al
valor de les propietats entregades.
“S’ha fet a correcuita i de qualse-
vol manera. He viscut tot la vida
en aquesta casa i això no es paga
amb diners. Si haig de sortir-ne
perdent, almenys que em donin el
que em deuen”, apunta. 
També a la plaça de la Vila

s’erigeixen dos blocs afectats
pels últims enderrocs aprovats
en Junta de Govern. Es tracta
dels edificis dels números 14 i 15.
El primer immoble és conegut
per tenir a la planta baixa una
antiga sucursal bancària i ha
estat recentment ocupat per per-
sones en risc d’exclusió social a
través de la PAH. A l’altre edifi-
ci hi viu una família d’antics llo-
gaters sense alternativa d’habi-
tatge que van decidir quedar-se
en vèncer el contracte.

DIàLeG eNrOCAT
“Hi ha un mur entre Ajuntament
i veïns. Hem aconseguit reunir-nos
amb ells a força de presentar ins-
tàncies”, afirma Antoni Sancho,
membre de Salvem La Ciutat Ve-
lla. Aquest arquitecte creu que el pla
urbanístic hauria de fonamentar-
se en dos pilars bàsics: la preser-
vació de l’essència de barri antic i
la defensa dels seus inquilins . 
“Nosaltres hem començat a

plantejar alternatives. No som
inflexibles, però així no es pot exe-
cutar. Hi ha d’haver una discus-
sió”, apunta Sancho, el qual em-
plaça el consistori a asseure’s per
negociar les condicions d’un pro-
jecte que qualifiquen d’especula-
tiu. Entre les propostes del veïnat,
reduir l’alçada de l’edifici en cons-
trucció a la rambla Sant Sebastià
i obrir un pas fins a l’església
amb un sistema de places enjar-
dinades per salvar el desnivell.

Anton Rosa
SANTA COLOMA

La Ciutat Vella resisteix
» Els veïns del nucli antic de Santa Coloma tornen a alçar la veu per la licitació de nous enderrocs

» L’Ajuntament insisteix a recuperar un pla de fa 20 anys per dinamitzar una zona “deteriorada”

“He viscut aquí tota la
vida. Només vull morir a
casa meva. Que hi vagin
ells a un altre pis”

Dos dels afectats pel pla, a l’esquerra, i membres de la plataforma encadenats en un dels edificis el maig del 2018. Fotos: A.R i Salvem la Ciutat Vella



| 4

línianord.cat Opinió13 de febrer del 2020

Dipòsit Legal: B 43222-2010
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Alex Suárez (Vallès), Anton Rosa (Bar-

celonès Nord i Baix Maresme), Pau Massip

(l’Hospitalet i Baix Llo bregat), Albert Ribas (Bar-

celona), Felipe Valenzuela (Eixample), Anna

Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

Víctor Ferran i Lola Surribas Producció gràfi-

ca: Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda

Roca, Lola Gutiérrez i Rosa Bertran Controller:

Mauro Favieri Distribució: Andrés Meca, Da-

niel Manuel, Pablo Favieri i Wiliam Hernández.

Se opondrán a la Ley
de Eutanasia. Como hi-

cieron con el divorcio,
el aborto, el matrimonio homosexual.
Luego harán como con esas leyes: la
aplicarán en sus propias vidas cotidia-
nas para ejercer los derechos que na-
cen de ella. Llegarán tarde. Hasta en-
tonces pondrán mil obstáculos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy se me ha rechaza-
do el alquiler de un

piso por ser periodista.
Tal cual. "Porque vuestro sector está
muy mal", me dice. Llevo tres años co-
tizando como autónoma y facturo más
del doble del que era el precio del al-
quiler. Lo que está pasando en Madrid
es intolerable. 

A Catalunya no s'ha
desenvolupat un vot xe-

nòfob populista de mas-
ses com a altres llocs d'Europa, potser
gràcies al Procés (que, entre altres coses,
va matar Plataforma per Catalunya en el
seu moment). Mantenir aquesta situa-
ció ara que el Procés cau en decadència
pinta que serà complicat.

Del total de personal
en activitats de Recerca

i Desenvolupament a Ca-
talunya, un 42% són dones. La pre-
sència de dones en el sistema de re-
cerca s’apropa a l’equilibri a l'inici de la
carrera investigadora, però continua te-
nint dificultats per accedir a llocs de
més responsabilitats.

@angelschacon@AlbertLloreta@SerranoIsmael @Carmen_matas

La lupa

per Mari Carmen Lozano

La llar dels superherois

El dia fa goig. M’assec en un banc del Pas-
seig Marítim de Badalona. Al meu costat
estan asseguts dos homes que parlen en-
tre ells. La proximitat em fa escoltar la
conversa: “Vull que decoris aquest edifi-
ci amb grafits i la façana es converteixi en
la llar dels superherois”. Els dos homes
s’aixequen. Em giro. Amb passes llargu-
es es colen a l’interior de l’edifici vermell.
L’antiga fàbrica CACI

(Companyia Auxiliar del Co-
merç i la Indústria) va ser
construïda l’any 1899 pel
constructor Jaume Botey i
Garriga. Un edifici moder-
nista de cinc plantes i prop de
5.400 metres quadrats a pri-
mera línia de mar. Per fer la construcció
de l’edifici, va ser necessari l’ús d’un in-
novador sistema d’estructures realitzades
a base de formigó i lloses forjades, ano-
menat ‘Hennebique’; va ser el primer edi-
fici d’Europa que va aplicar aquesta tèc-
nica. Posteriorment, l’any 2010, l’edifici
es va  rehabilitar per acollir el Museu del
Còmic i la Il·lustració, però el projecte no
es va desenvolupar. Actualment, l’edifici
continua buit i sense un projecte definit.
Què podem fer amb un edifici que no

s’utilitza, però que és un bé patrimonial
de la ciutat?
Els que no disposem dels coneixe-

ments necessaris per poder cristal·litzar
un projecte arquitectònic d’aquesta en-
vergadura, només ens queda deixar vo-
lar la imaginació: un edifici de rajola ver-
mella, que reivindica el contacte amb la
naturalesa amb una façana coberta de bu-
guenvíl·lea enfiladissa de colors rosats i
lilosos; un pati amb gespa que acull un jar-
dí únic com si fos la recreació d’un para-

dís ple de flors, plantes i arbres que do-
nen ombra i el so de l’aigua corrent com
si fos l’antesala de la porta que mira al
mar. I a la nit, per tal de dotar l’edifici d’u-
na entrada carismàtica, una visió amb
llums LED que permeti fer de l’edifici, un
altre element simbòlic, que faci de guia
a la ciutat.
Un edifici on fer conferències, col·lo-

quis, exposicions fotogràfiques, que in-
clogui sales d'estudi, de reunions, de ta-
llers, de llars infantils, de jocs i videojocs
per a la canalla. Que tingui sala de cine,
de música, biblioteca, cafeteria, plaques
fotovoltaiques a la part de dalt o un pas-

sadís de vidre que comuniqui la teulada
amb el terra, i un telescopi per mirar els
estels. Un edifici dedicat a la tecnologia,
la salut, el benestar i l'oci; projectes ar-
quitectònics que incloguin espais de
convivència i de confort. Un espai obert
i dinàmic on els ciutadans i les ciutada-
nes puguin experimentar noves sensa-
cions. Amb tot això, qui voldria sortir de

la CACI?
Els ciutadans podem

idear la nostra versió subjec-
tiva de la CACI, però el més
rellevant perquè l’edifici pu-
gui evolucionar i projectar-se
en el futur és que es formi un
conjunt d’experts (polítics,

arquitectes, urbanistes, artistes, histo-
riadors, creadors, mediadors socials i cul-
turals, comunicadors) que fomentin l’es-
tima per allò que ens envolta a la ciutat,
i que treballin tots junts per tal de recu-
perar i dotar de vida i d’emocions aquest
bé patrimonial.
Els dos homes surten de l’edifici,

darrere d'ells venen Tintín i Milú, el
Makinavaja, Watchmen, Massagran,
Batman, Superman, el Capità Tro, Mor-
tadelo i Filemon, la grassoneta Ofelia, ale-
gres. Tots somriuen davant la nova fa-
çana: saben que, passi el que passi, ells
sempre seran l’ànima que habiti la CACI.

Què podem fer amb un edifici que 
no s’utilitza, però que és un bé 

patrimonial de la ciutat?

els semàfors

Taxistes Santa Coloma
La flota de taxistes de Santa Coloma de
Gramenet ha fet un pas endavant per

combatre la violència masclista. 
Els conductors s'han incorporat a la 

xarxa violeta, una campanya municipal
que consisteix a habilitar espais segurs.

pàgina 14

‘Fills de la Mina’
La Plataforma per la Llengua busca pro-
moure l’ús del català com a eina de co-
hesió social a través del projecte Fills de

la Mina, una cançó escrita per nens i
nenes d’aquest barri de Sant Adrià en
col·laboració amb el raper Nel·lo C. 

pàgina 16

Ajuntament de Tiana
La utilització per part del govern local

d’un dels canals institucionals de l’Ajun-
tament de Tiana per respondre a una

pregunta formulada pel grup municipal
de Junts per Tiana al Ple de la setmana

passada ha desfermat la polèmica. 
pàgina 18
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Els últims samurais del mar: la brossa 
ofega els pescadors de Badalona1

2
La baixa per malaltia de Pastor 
sacseja la política badalonina

Si guanyes més, pagues menys

L’Snatt’s defensarà la seva 
condició de líder contra l’UCAM

Una nova tala d’arbres desferma 
la polèmica a Sant Adrià

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.

M’han explicat la història d’una
parella que eren estudiants d’En-
ginyeria agrònoma, treballaven
en unes vinyes, en un poble de
l’Alt Empordà. Un dia decidiren
iniciar el negoci d’una bodega,
més endavant varen comprar un
camp d’oliveres. Vist que als co-
loms els agradava molt la brisa i el
raïm malmès, decidiren comprar
unes gallines per tal d’aprofitar
aquestes deixalles. Ara en tenen
1.500 i en comercialitzen els ous i
també aprofiten la gallinassa per
adobar els camps. A part de l’oli
que treuen de les oliveres, en
aquest camp, per tal de no tirar
pesticides per matar les herbes,
varen comprar unes ovelles. Ara
ja estan munyint les ovelles i amb
l’ajut d’un company de carrera ja
estan produint formatges. Han
posat uns ruscos d’abelles perquè
ajudin a la pol·linització i produir
mel, han tancat un acord amb
IAEDEN per fer Custòdia Agrària,
ajudant a la recuperació de la ter-
rerola, un ocell en perill d’extinció
a Catalunya. També tenen unes
sales on organitzen tasts de vins
amb música, celebracions, festes,
etcètera. Conclusió: aquesta pa-
rella de joves emprenedors no va-
ren esperar a veure qui els podia
donar diners o esperar a rebre
subvencions de fons europeus per
plantar cotó i altres gramínies per
deixar-les podrir al camp sense
recollir, no s’apuntaren a peona-
des i EROS, varen prendre inicia-
tives, varen pencar com mules i
ara recullen els fruits (mai millor
dit) del seu treball. Se’ls hauria de
fer un monument i fer difusió en-
tre la joventut de què han aconse-
guit, perquè en prenguin exemple.
Parella, moltes felicitats!

emprenedors
per Jordi Lleal

Les millors
perles

L’Audiència Nacional defensa que una empresa pugui descomp-
tar del càlcul efectiu de la jornada dels seus treballadors el
temps que aquests dediquen a esmorzar, prendre un cafè o fu-

mar. Així s’indica en una sentència recent on desestima una deman-
da de CCOO contra Galp, amb qui mantenia un conflicte col·lectiu.

el polèmic presentador i locutor Javier Cárdenas va presu-
mir molt, l'any 2016, d'haver rifat casa seva per recaptar
fons per a una nena que patia una malaltia minoritària.

Ara, però, s'ha sabut que només va donar una quarta part dels
beneficis i es va quedar la resta.

Un pare no signa les autoritzacions de les excursions a la seva
filla perquè estan escrites en català i assegura que no les en-
tén. És el cas de “discriminació lingüística” que ha denunciat

l’associació Hablamos Español a Alacant i que s’ha fet viral a les xar-
xes socials, on els usuaris han titllat la situació de ridícula.

La rampa suposadament accessible d’una escola d’Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) es converteix en objecte de mofa.
L’estructura, que havia de facilitar l’accés als alumnes amb

mobilitat reduïda, ha resultat ser una nova barrera per a ells: té
gairebé 60 metres de longitud dividits en set passadissos.

Un home cec recupera la visió després de patir un atropella-
ment. És la història de Janusz Goraj, el polonès que, després
de dues dècades de ceguesa, assegura que ha recuperat la

visió gràcies al cop al cap que es va fer quan el van atropellar men-
tre creuava un pas de vianants.

A les xarxes

@eugeniaLozanoVi: Oscar a la millor pel·lí-
cula per a ‘Parásitos’, la pel·lícula de Bong
Joon-Ho que fa història com la primera cinta
de parla no anglesa a guanyar el premi.

#reunióTorraiSánchez #Oscars2020

@reporcat: Pedro Sánchez pacta amb
Quim Torra iniciar la taula de governs al fe-
brer, però tanca la porta a un mediador i
a l’amnistia.

Safata d’entrada

Catalunya: estat d'ànim
per Amadeu palliser Cifuentes

Últimament prolifera un estat de
revisionisme pessimista. Exem-
ples d’això són la recollida de sig-
natures contra els talls de la
Meridiana, el comunicat de par-
tits unionistes informant que
alguns comerciants de la zona
s'han queixat per la pèrdua del
seu nivell de negoci per aquests
talls o articles com el d’Antoni
Bayona (Cap on anem?, publi-
cat a l’Ara l’11 de febrer). 
Evidentment, l’estat d’ànim

és subjectiu, però hem de ser ca-
paços d’objectivar l’onada d’in-
formació i intentar contextua-
litzar-la. Seguint amb els exem-
ples citats, veiem que la recolli-
da de signatures va ser ridícula

i que el decrement comercial és
inexistent: a les 20.00 h els co-
merços ja tanquen, els clients de
la zona poden accedir sense pro-
blemes i, de fet, fins i tot alguns
fan “l'agost”. D’altra banda, els
articles analitzant el referèn-
dum escrits en l'actualitat, sen-
se ponderar la perspectiva del
moment, manquen de rigor his-
toricista.
Malgrat aquesta onada, con-

sidero que hem de persistir, sent
conscients que tot és molt difícil
i costós i que ningú ens regala-
rà res. Però rendir-se, abaixar els
braços, és oblidar-se dels presos
i exiliats, i això ni s’ho mereixen
ni podem permetre’ns-ho.

@diegosoro: Pues ya estaría. Los organi-
zadores cancelan el Mobile World Con-
gress de Barcelona por la crisis del coro-
navirus.

#CauelMobile
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pOLÍTICA4Badalona va aprovar
divendres les bases per la con-
vocatòria de subvencions a en-
titats en un Ple extraordinari. El
quart tinent d’alcaldia i regidor
de l’àmbit de Seguretat, Govern
i Territori, Rubén Guijarro, va
convocar els grups municipals a
una sessió d’urgència en qualitat
d’alcalde accidental per tal de po-
der tirar endavant l’acord en
previsió a les pròximes Festes de
Maig. L’import total destinat
per a aquest 2020 és d’1,35 mi-
lions d’euros i les ajudes po-
dran ser sol·licitades per asso-
ciacions que realitzin activitats
emmarcades en els àmbits d’e-
ducació, participació, cultura,
cooperació, esports, joventut,
feminisme, serveis socials, gent
gran, convivència i salut.
Les noves subvencions pro-

posades pel govern van rebre el
vot favorable dels representants
de les formacions de Guanyem,
ERC i Junts per Catalunya. El

grup municipal del PP va decidir
abstenir-se i sospesa la possibi-
litat de presentar un recurs de re-
posició per anul·lar el Ple, tal
com ja va fer amb el celebrat el
passat 30 de gener.
Per la seva banda, la regido-

ra de Guanyem Carme Martínez
Ruzafa apuntava en declara-
cions a Badalona Comunicació
la singularitat amb la qual s’ha
donat llum verda a les ajudes

municipals. “Que necessitem fer
un Ple extraordinari per aprovar
les subvencions és signe que les
coses no es fan bé a l’Ajunta-
ment”, assenyalava. La formació
encapçalada per Dolors Sabater
ja va presentar una moció a l’úl-
tima reunió dels grups munici-
pals on demanava una millora de
la gestió dels ajuts a entitats per
tal de reduir els “entrebancs bu-
rocràtics” que han de fer front.

Rubén Guijarro va presidir el ple per aprovar les subvencions. Foto: ACN

un ple extraordinari aprova 
les subvencions a entitats

» L’Ajuntament convoca una sessió només per donar llum verda 
a les ajudes municipals de cara a les pròximes Festes de Maig

Fan treure el llaç groc al cunyat
de Jordi Cuixart als Tres Tombs

pOLÍTICA4La popular passa-
da de Sant Antoni a Badalona del
passat diumenge va deixar un
episodi polèmic en la seva 144a
edició. Un dels membres de l’or-
ganització dels Tres Tombs es va
acostar a un dels participants per
demanar-li que tragués el llaç
groc que duia al carro en suport
als presos polítics. Segons de-
nunciava l’afectat a través de
les xarxes socials, la raó per re-
tirar el símbol va ser que “no li
agradaria a l’alcalde” i que això
els faria “perdre la subvenció”.
El participant afectat ha re-

sultat ser Franscico Jose Leiva,
cunyat de Jordi Cuixart. “Exigim
que la Federació Catalana dels
Tres Tombs i l’entitat organit-
zadora prenguin mesures contra
aquest atac a la llibertat d’ex-
pressió”, assenyalava Leiva en
una publicació d’Instagram on
s’hi adjunten dues fotografies del
moment de la retirada del llaç
del carro. La líder de Guanyem,
Dolors Sabater, se sumava a la
denúncia i emplaçava el govern
municipal a esclarir els fets.
“Censurar fins a aquest extrem
és inacceptable”, lamentava.

Bloquegen l’acte del Canal 5
radio al Centre Cívic La Salut

eQuIpAMeNTS4L’Ajuntament
de Badalona ha denegat l’ús del
Centre Cívic de la Salut al mitjà
Canal 5 Radio. La regidora de
l’àmbit de Salut, Habitatge i Re-
cursos Interns, Andrea Zapata,
ha informat a través de les xar-
xes socials que no s’ha donat l’a-
provació a l’acte que l’emissora
tenia programat per aquest dis-
sabte en considerar que es trac-
ta d’un “canal d’extrema dreta,
antisemita i misogin”. “No són
benvinguts i els hem denegat
l’espai per realitzar actes pro-
mocionals a les nostres instal·la-

cions. Badalona és una ciutat fe-
minista i igualitària i així segui-
rà”, apuntava Zapata, qui afegia
que el mitjà tampoc comptava
amb els “requisits tècnics” co-
rresponents per poder realitzar
l’esdeveniment.
L’equip jurídic de Canal 5 Ra-

dio ja ha presentat una denún-
cia contra l’Ajuntament per un
delicte d’odi que ha estat accep-
tada per la fiscalia de Madrid. Se-
gons critica l’emissora, el con-
sistori encara no els ha enviat
cap escrit revocant el permís
per utilitzar l’espai.

Miki Núñez diu ‘sí’ a les Festes
de Maig entre polèmica

MÚSICA4El cantant Miki Nú-
ñez ha confirmat que actuarà per
les Festes de Maig a Badalona.
Després que el pas del temporal
Glòria obligués a suspendre el
concert que l’exconcursant d’O-
peración Triumfo tenia progra-
mat per la festa d’inauguració de
l’Estadi Municipal de la ciutat el
passat 23 de gener, el músic ca-
talà assegurava divendres en
una entrevista a Europa FM
que actuarà a la població en un

festival organitzat per la pròpia
emissora.
L’Ajuntament de Badalona

s’ha afanyat a matisar que sí
que està treballant per poder
portar Núñez per les Festes de
Maig, però ha assenyalat que en-
cara no hi ha res tancat. El con-
sistori també ha negat que l’ac-
tuació s’emmarqui dins d’un
concert organitzat per Europa
FM, tal com s’afirma a l’entre-
vista amb el cantant.

Condol | Mor Quico Serrano, referent del socialisme badaloní
El govern i els diversos grups municipals han lamentat la mort dimarts de l’escriptor i
historiador Quico Serrano. Criat al barri de la Salut, Serrano va ser un referent del so-
cialisme a la ciutat, participant en els mandats dels exalcaldes Jordi Serra i Maite Arqué.
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Detenen la responsable d’un
bar d’Artigues per narcotràfic
SuCCeSSOS4La Guàrdia Ur-
bana de Badalona va detenir
dilluns la responsable d’un bar
del barri d’Artigues per un pre-
sumpte delicte contra la salut pú-
blica. Les queixes dels veïns de
la zona van motivar una inspec-
ció del local regentat per l’a-
rrestada, on es van trobar di-
verses substàncies estupefaents,
com haixix i marihuana que la
dona estaria comercialitzant en-

tre els clients de l’establiment.
Durant l’escorcoll, els agents
també van localitzar i requisar
diverses armes prohibides i un
total de 1.000 euros en efectiu.
La intervenció no només va ser-
vir per desmantellar el punt de
tràfic de drogues, sinó que al ma-
teix temps es va constatar que el
bar no tenia la documentació
pertinent ni complia amb les
mesures higièniques.

Condemna històrica per
traficar amb dades: 140 anys

TrIBuNALS4El Tribunal Su-
prem ha imposat una condem-
na de fins a 140 anys de presó
pels set integrants d’una xarxa
que traficava amb dades que
obtenia del Servei d’Ocupació de
Badalona. El magistrat considera
els implicats culpables d’apro-
piar-se il·lícitament d’informa-
ció laboral de més 2.000 perso-
nes i de vendre-la a empreses i
particulars. Segons informa la
Cadena Ser, malgrat que en to-
tal se’ls imputen als membres de
la màfia  un centenar de delictes,
aquests només hauran de com-
plir prop de set anys en un cen-
tre penitenciari.
La xarxa de tràfic de dades,

que estava liderada per un ma-
trimoni, només va estar en fun-
cionament entre novembre del
2011 i maig del 2012, període en
el qual els integrants van accedir
a informació confidencial re-
servada d’almenys 2.061 per-
sones. Per a poder obtenir
aquestes dades confidencials, la
parella va requerir la col·labo-
ració d’un funcionari jubilat de
la Generalitat, qui va organitzar
un entramat de contactes, entre
els quals hi havia treballadors en
actiu de l’oficina del Servei d’O-
cupació de Badalona i del Servei
d’Ocupació Públic (SEPE). Cada
consulta d’informació personal
li costava al client uns 20 euros.

pOLÍTICA4Un estudi col·loca
Badalona entre les ciutats més
poblades que menys recursos
destinen en seguretat de l’estat
espanyol. Segons recull l’últim
informe de l’Observatori de Ser-
veis Urbans (OSUR, per les se-
ves sigles en castellà), el muni-
cipi  només va gastar una mitja
de 68,87 euros per habitant
aquest 2019. Aquesta xifra con-
trasta, per exemple, amb els 90
euros que gasta per veí l’Hospi-
talet de Llobregat. Tanmateix, la
mateixa investigació apunta que,
juntament amb Granada, Ba-
dalona és de les poques ciutats
analitzades on la inversió públi-
ca ha augmentat respecte a les
dades recollides el 2018.
A través d’un comunicat,

OSUR ha fet públics els resultats
del seu últim estudi, amb el qual
s’han analitzat l’evolució dels
pressupostos i la inversió muni-
cipal en vint de les principals ciu-
tats de l’estat espanyol entre el
2010 i el 2019. L’informe conclou
que malgrat incrementar en un
10,29% la partida destinada
aquest 2019 a l’àmbit de segu-
retat i ordre públic respecte del
2018, Badalona continua sent
una de les ciutats amb més po-
blació que menys inverteix en
aquest aspecte. “La ciutat ha es-

tat els últims anys entre els mu-
nicipis que menys inverteixen,
malgrat viure episodis d’inse-
guretat periòdics”, apunta el di-
rector general d’OSUR, Lorenzo
Dávila, el qual reconeix però
que l’increment de la inversió en
aquest àmbit que va dur a terme
el govern que va prendre pos-
sessió just abans de les elec-
cions va suposar un punt d’in-
flexió en aquest aspecte.
Pel que fa als recursos in-

vertits en benestar comunitari
–àmbit que inclou els serveis de
recollida de brossa i de neteja

dels carrers, entre d’altres–, el
govern municipal ha augmentat
lleugerament la despesa el 2019
fins a arribar a la xifra de 132,59
euros per habitant, un 1,3% més
que l’any anterior. Aquest esforç
econòmic, però, no s’ha traduït
en una millor percepció del ser-
vei per part dels veïns, segons
alerta la investigació. Respecte a
la resta de partides, el consisto-
ri ha destinat en educació 81,59
euros per veí, una xifra molt
superior als 5,84 invertits en
medi ambient o als 1,24 euros  en
promoció del turisme.

La sala de control de la Guàrdia Urbana de Badalona. Foto: ACN

Badalona és de les grans ciutats
que menys gasta en seguretat
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pOLÍTICA4Els moviments al
tauler de la política badalonina
continuen. Després que la set-
mana passada diversos partits de
l’oposició demanessin un canvi
de govern per la “fallida” de l’ac-
tual executiu, Dolors Sabater ha
presentat oficialment la seva
candidatura amb el dret a l’ha-
bitatge com a primera assigna-
tura pendent a resoldre. “A molts
ajuntaments s’ha actuat per aju-
dar els veïns amb més dificultats
per accedir a un habitatge, però
a Badalona no s’ha fet res”,
apuntava Sabater en una entre-
vista a Badalona Comunicació. 
La líder del grup municipal

de Guanyem creu que la ciutat
necessita un “pla de xoc” en ma-
tèria d’habitatge que vagi en
connivència amb el nou decret
llei (17/2019), aprovat el des-
embre passat per la Generalitat
de Catalunya i convalidat pel
Parlament aquest 5 de febrer. En
un acte informatiu organitzat
per la formació fa un parell de
setmanes i que va comptar amb
la col·laboració de l’advocat Ra-
fael Mendoza i del portaveu de la
Plataforma Sant Roc Som Ba-
dalona Enric Marín, Sabater

posava èmfasi en la importància
d’aplicar les noves eines que el
nou marc legal posa a disposició
de les administracions locals.
Un dels principals flancs amb ca-

pacitat de millora és la negocia-
ció de lloguers socials amb els
fons inversors i les grans com-
panyies propietàries. “L’accés a
l’habitatge requereix un com-
promís ferm, no només per pro-
moure’n més, sinó també per no
posar pals a les rodes en l’em-
padronament i per fer-se pre-
sents en desnonaments. Nosal-
tres estem disposats a liderar
aquesta lluita”, assegurava Sa-
bater en acabar l’acte.

preSSupOSTOS
La resposta del consistori no es
va fer esperar. En declaracions a
la televisió pública, la segona ti-
nent d’alcaldia i regidora de

l’àmbit de Salut, Habitatge i Re-
cursos Interns, Teresa González,
explicava divendres que una de
les propostes incloses en els
pressupostos és la creació d’un
Servei d’Habitatge Municipal,
per poder reforçar les polítiques
en aquesta matèria i treballar mi-
llor amb els efectius dels Serveis
Socials. Aquesta mesura està
subjecte a una aprovació dels
pressupostos que la regidora so-
cialista no veu gaire llunyana.
Segons González, amb els grups

municipals hi ha una “bona en-
tesa” i el govern espera poder in-
corporar les propostes de les
diferents formacions per aprovar
finalment el pla econòmic.
Pel que fa al nou decret llei

d’habitatge, la segona tinent
d’alcaldia reconeixia que el nou
marc legal té aspectes posi-
tius, però alertava que punts
concrets com els recursos des-
tinats en ajuts als diversos
ajuntaments no estan gaire
“desenvolupats”.

peNDeNTS De L’ALCALDe
L’expectació per la tornada de
l’alcalde Álex Pastor creix a me-
sura que passen els dies. Fonts
municipals mantenen que evo-
luciona favorablement i podria
reaparèixer la setmana vinent o
l’altra. Mentrestant, PSC i Guan-
yem es reuniran aquest dijous
sense un full de ruta clar, però
amb les línies vermelles ben de-
finides per les dues formacions.
Una altra setmana més, totes les
mirades apunten a l’alcalde.

L’habitatge marca el compàs
» Dolors Sabater es postula per encapçalar un nou govern amb el dret a l’habitatge per bandera

» El consistori confia a aprovar els pressupostos i aposta per crear un Servei d’Habitatge municipal

Sabater (dreta) va explicar la seva estratègia en habitatge en un acte públic recent. Fotos: Guanyem

“L’accés a l’habitatge
necessita un compromís
ferm i estem disposats a
liderar-ho”, diu Sabater
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Santa Coloma

FeMINISMe4La flota de taxistes
de Santa Coloma de Gramenet
ha fet un pas endavant per com-
batre la violència masclista. Els
conductors s’han incorporat a la
xarxa violeta, una campanya mu-
nicipal que consisteix a habilitar
espais segurs on les víctimes d’u-
na possible agressió sexista o
lgtbifòbiques puguin acudir i re-
bre una primera atenció abans de
l’arribada dels especialistes. L’a-
juntament té habilitat durant
aquesta setmana un punt infor-
matiu a la parada de taxis del cen-
tre de la ciutat per donar a co-
nèixer el projecte i formar els con-
ductors per dotar-los de les eines
necessàries per poder portar a ter-
me aquest acompanyament.
“Són agents amb presència a

la nit que esdevenen un espai se-
gur i de referència per a les víc-
times”, explicava la directora de
Polítiques d’Igualtat de Santa
Coloma, Maribel Cárdenas, en
declaracions a l’Agència Catala-

na de Notícies (ACN). Per Cár-
denas, la implicació d’un col·lec-
tiu com els taxistes és clau per-
què la seva presència al carrer
aporta una “dimensió multipli-
cadora” de la campanya i els
converteix en ulls en moviment
capaços de detectar situacions de
violència de gènere.

DeCLArACIó INSTITuCIONAL
Per altra banda, els grups mu-
nicipals van aprovar a l’últim Ple
una Declaració Institucional per
rebutjar la comarcalització dels
jutjats de violència de gènere i
exigir poder mantenir la seu de
Santa Coloma, a diferència del
que proposa el TSJC.

Un taxista col·loca el distintiu de la xarxa violeta al seu vehicle. Foto: ACN

els taxistes se sumen a la lluita
contra la violència masclista

» La flota de Santa Coloma s’incorpora a la campanya municipal 
de la xarxa violeta per atendre les víctimes d’agressions sexistes

polèmica pel despreniment
de la coberta de Can Sisteré

eQuIpAMeNTS4La plataforma
Salvem La Ciutat Vella denun-
ciava la setmana passada el des-
preniment de part de la coberta
de l’antic Poliesportiu Municipal
de Can Sisteré, tancat des del
2016 per perill de col·lapse.
L’entitat veïnal alertava del pe-
rill que podia suposar aquest fo-
rat a la uralita de la teulada del
pavelló, ja que hi havia risc de
dispersió a l’aire de fibres d’a-
miant i també es podien produir
nous despreniments a causa del

vent que afectessin l’entorn més
proper. Cinc dies després de la
denúncia, les actuacions de re-
paració al vell poliesportiu que
estaven realitzant els operaris
d’una empresa de treballs verti-
cals van desfermar la polèmica.
La secció sindical de Solidaritat
Obrera a l’AMB filtrava unes
imatges on es constatava la fal-
ta de protecció dels treballa-
dors i demana la paralització im-
mediata de l’actuació, exigint
responsabilitats al consistori.

MÚSICA4La setena edició del
Festival de Blues de Santa Coloma
de Gramenet arrenca aquesta set-
mana portant a la ciutat grans
noms de l’escena nacional i inter-
nacional del gènere. La jornada
d’enguany viurà els seus mo-
ments més àlgids divendres i dis-
sabte, amb l’actuació de l’harmo-
nicista Keith Dunn i Balta Bordoy
& The Bad Boys i el concert que
oferirà la Vargas Blues Band i
John Byron Jagger, els dies 14 i 15
respectivament al Teatre Sagarra. 

Tanmateix, el cartell del
festival organitzat per l’Ajun-
tament i l’entitat Santako in
Blues comptarà  també amb la
participació de la banda The
Flat Pack i deLarry Smith and
Unfinished Business, que om-
pliran de blues el bar del Sa-
garra la tarda del divendres i el
dissabte.
El certamen continuarà amb

la seva programació fins diu-
menge amb tota una sèrie d’ac-
tivitats que aniran des de la tra-

dicional Fira del disc del col·lec-
cionista, que se celebrarà dis-
sabte a la plaça de la Vila, fins a
una exhibició i classe oberta al
públic de ball de swing. La con-
ferència El blues i el còmic, a cà-
rrec del periodista i escriptor Ma-
nuel López Poy, serà l’encarre-
gada d’encetar l’última jornada
de la setena edició del festival,
que posarà el punt final amb les
actuacions del pianista de blues
David Georcelli i de James Sedg-
wick i Brian O’Mahoney.

Despreniment de part de la coberta de Can Sisteré. Foto: @sosciutatvella

A ritme de Blues

Salut | Descartat el cas de coronavirus a l’esperit Sant
L’Hospital Esperit Sant ha descartat que la dona que ingressava al centre di-

marts amb símptomes de febre alta i problemes respiratoris tingui el coronavi-
rus. Segons informa El Periódico, la pacient va arribar diumenge de Shangai.



15 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 13 de febrer del 2020



línianord.cat 13 de febrer del 2020

| 16

Sant Adrià

JuSTÍCIA4Nou revés judicial
per a la plataforma Stop Cre-
matori. La jutgessa d’Instància
del Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu número 10 de Barcelona
ha desestimat la denúncia que
l’entitat havia presentat per l’a-
torgament de les llicències de
construcció al recentment es-
trenat Tanatori del Litoral. 
La decisió final de la magis-

trada arriba després que la jus-
tícia desestimés les mesures cau-
telars contra l’obertura del cre-
matori que l’entitat veïnal havia
sol·licitat. En un comunicat, la
plataforma anuncia que ja ha
presentat un recurs d’apel·lació
al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en considerar que
la sentència no contradiu amb
suficients “arguments jurídics
sòlids” el cas.
La lluita de l’entitat Stop

Crematori es remunta fins al
2016. Aquesta agrupació veïnal
sempre ha denunciat que a Sant

Adrià de Besòs ja es concentren
prou fonts de contaminació, com
la central tèrmica o la incinera-
dora TERSA, i que les llicències
ambientals i d’obres del tanato-
ri es van concedir de forma irre-
gular. Tanmateix, tant l’Ajunta-
ment -que ha demanat mesures
addicionals de control mediam-
biental- com ara la justícia de-
fensen la legitimitat dels permi-
sos i no s’oposen al funciona-

ment del crematori. Segons de-
fensa la plataforma, la decisió de
la magistrada no rebat amb su-
ficient contundència alguns “vi-
cis” de les llicències atorgades,
com la falta de previsió de l’ac-
tivitat de l’equipament, la in-
fracció de la distància de 500
metres entre els forns i els habi-
tatges més propers o el no com-
pliment del règim de permisos
ambientals que estableix la llei.

El tanatori es va estrenar recentment. Foto: Línia Nord

Stop Crematori recorre al TSJC
després d’un nou revés judicial
» L’entitat presenta un recurs d’apel·lació després que un jutge hagi

desestimat la denúncia per l’atorgament de llicències al tanatori

Colau ofereix 7,5 milions per
a l’enderroc del bloc Venus

pOLÍTICA4L’Ajuntament de
Barcelona s’ha ofert a invertir 7,5
milions d’euros per desbloquejar
l’enderroc del bloc Venus del
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs. Tal com va avançar El
Mundo, el consistori encapçalat
per Ada Colau aportarà la quan-
titat durant aquest mandat al
Consorci de La Mina, que serà
l’òrgan encarregat d’executar un
projecte estimat en un total de
gairebé 20 milions d’euros. La
resta de la inversió necessària per
fer realitat la demolició i reallot-
jament dels veïns del malmès

edifici haurà de ser aportada
per la resta de membres del con-
sorci: la Generalitat, la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs.
L’anunci d’aquesta inver-

sió –confirmat a través de les
xarxes per l’alcalde Joan Callau–
arriba dues setmanes després que
el projecte de micromecenatge
Objectiu Venus aconseguís re-
captar 17.881 euros en donacions
que es destinaran a una deman-
da per danys i perjudicis contra el
Consorci i a la realització d’un nou
estudi pericial del bloc.

L’allargament del Trambesòs
fins a Verdaguer va “on time”

MOBILITAT4El projecte per
allargar la línia del Trambesòs
fins a l’estació de metro de Ver-
daguer (L4 i L5) serà una reali-
tat el 2023. Segons informa Be-
tevé, la responsable de l’àrea
d’Urbanisme de l’Ajuntament
de Barcelona, Janet Sanz, ha
assegurat que les obres van “on
time” i s’ha compromés a fina-
litzar el tram durant aquest
mandat. La previsió és que el tra-
çat de prop de dos quilòmetres
tingui tres noves estacions -Ver-
daguer, Sicília i Monumental-  i
permeti els usuaris del transport

realitzar el trajecte entre la pa-
rada de les Glòries i el carrer Ver-
daguer en només set minuts. Pa-
ral·lelament, el consistori en-
capçalat per Ada Colau ja ha tret
a concurs les obres per desdoblar
el col·lector de la Diagonal entre
el passeig de Sant Joan i el carrer
Girona. Aquestes actuacions -
que començaran aquest 2020-
suposaran un gran pas endavant
per a la connexió definitiva de les
dues línies de Tramvia per l’A-
vinguda Diagonal en un únic
entramat que unirà el Baix Llo-
bregat amb Sant Adrià de Besòs.

Fills de la Mina: un cant 
als orígens en català

CuLTurA4La Plataforma per la
Llengua ha organitzat un taller
de rap amb l’artista Nel·lo C per
promure l’ús del català entre
els joves de la Mina. Fruit d’a-
questa col·laboració neix el tema
Fills de la Mina, una cançó que
explica la realitat dels nens i
nenes d’aquest barri de Sant
Adrià de Besòs de la mà dels pro-
pis protagonistes, que n’han es-
crit la lletra. El passat divendres
es va rodar el videoclip del tema

que també estarà protagonitzat
pels infants, alumnes de l’Insti-
tut Escola La Mina, el Casal
d’Infants, el PES la Mina i l’Es-
pai Jove. Aquest projecte de la
Plataforma per la Llengua bus-
ca promoure l’ús del català com
una eina de cohesió social i ja ha
estat aplicat en altres barris i ciu-
tats com a Sabadell, on els joves
dels Merinals van gestar la can-
çó El meu somni també sota la
batuta del raper sabadellenc.

educació | Dos centres premiats a la First Lego League
L’Institut Escola La Mina i l’escola Catalunya de Sant Adrià de Besòs han estat
guardonades en la First Lego League, celebrada dissabte passat al campus de
l’Escola d’Enginyeria de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.
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Montgat | Tiana

una baralla deixa un menor
ferit per arma blanca

MONTGAT4Un menor de 14
anys de Tiana va resultar ferit
per arma blanca diumenge en
una baralla a Montgat. Segons
ha informat el consistori en-
capçalat per Marta Martorell a
través de les xarxes socials, la tri-
fulca va estar protagonitzada
per joves de Tiana, Montgat i Ba-
dalona, que s’haurien citat per
barallar-se. Els Mossos d’Es-
quadra ja han arrestat el pre-
sumpte agressor, però la inves-
tigació del cas continua oberta i
no es descarta que es puguin
produir noves detencions al res-

pecte. Aquest dimarts, l’alcal-
dessa de Tiana i dos represen-
tants del cos policial es reunien
al consistori per tal de fer una va-
loració dels fets i establir un pla
d’actuació.
El grup municipal de Junts

per Tiana ha volgut desitjar una
ràpida recuperació al menor fe-
rit a través d’un missatge a Twit-
ter: “Lamentem l’agressió a
Montgat entre un grup de me-
nors on va acabar ferit un jove de
Tiana. Donem tot l’escalf a la fa-
mília i confiem en la investiga-
ció policial per resoldre el cas”.

pOLÍTICA4La resposta del go-
vern municipal a una pregunta
formulada per l’oposició a l’últim
Ple de Tiana ha desfermat la po-
lèmica. El passat dimarts, el re-
gidor de Junts per Tiana Ramon
Coll s’adreçava al consistori en-
capçalat per Marta Martorell
per demanar quin seguiment
s’estava fent del reforç que Ba-
dalona Serveis Assistencials
(BSA) va acordar prestar al con-
sultori local en l’àrea de pedia-
tria. La pregunta formulada al
plenari es va quedar a l’aire fins
al cap de dos dies, quan l’Ajun-
tament va utilitzar un dels canals
institucionals per respondre a la
demanda del grup municipal.
Segons va denunciar el regi-

dor de Junts, diversos veïns ha-
vien fet arribar a la formació el
seu malestar pel no compliment
d’aquest pacte entre la com-
panyia i l’Ajuntament, ja que
molts pacients són derivats a
l’hospital. “La resposta que se-
gueix donant BSA és ‘aneu a ur-
gències a l’hospital’ i això con-
tradiu els protocols”, apuntava

Coll. La resposta del consistori va
arribar a través del canal de
Twitter institucional, en un mis-
satge on s’assegurava que la
Unitat d’Atenció Usuària de BSA
només havia rebut una recla-
mació -que data del mes d’oc-
tubre- i detallant que hi ha reforç
amb una pediatra tres matins i
dues tardes de la setmana.

“Diria que és la primera ve-
gada que l’Ajuntament fa refe-
rència a Junts als canals insti-
tucionals. Ni un esment de l’ac-
tivitat del grup municipal al Ple,
ni un esment als regidors. En-
horabona per reconèixer-nos
cinc anys després”, responia irò-
nicament també a Twitter el re-
gidor de Junts Isaac Salvatierra.

El consultori de Tiana. Foto: Ajuntament de Tiana

polèmica pel reforç de
personal al consultori de Tiana

Tribunals | pena de 15 anys pel crim homòfob de Montgat
L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 anys de presó Cristian A. per l’assassinat

d’un home homosexual a Montgat fa 20 anys. L’imputat confessava el crim davant el jut-
ge el passat 24 de gener, aconseguint reduir en 5 anys la pena que demanava la fiscalia.
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Passejar pels barris i carrers de Barce-
lona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital ca-
talana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciu-
tat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunada-
ment, bastant esporàdics.

No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament. 

Per aquesta raó, la demanda i l’inte-
rès per part de la gent de tenir conei-
xements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada. 

A la ciutat de Barcelona, tenim De-
fensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenya-
ment del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intu-
ïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.

Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut for-
mats per deixebles directes del crea-
dor d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Amb la pràctica contínua de la de-
fensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singula-
ritat: l’entrenament amb estrès. 

Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra con-
dició física quant a força, agilitat i re-
sistència. 

D’altra banda, guanyareu auto-
confiança, autoestima, seguretat, au-
tocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, dis-
tès, respectuós i positiu. 

Defensa Personal KM, a més, impar-
teix les seves classes de defensa per-
sonal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte inin-
terrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cí-
vics, escoles i empreses de la ciutat.

Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situa-
cions específiques en què, malaura-
dament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i inno-
vador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució ve-
ritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.

No perdeu l’oportunitat d’aprofi-
tar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barce-
lona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar de-
fensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal

i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

» Només per ser lector de Línia Nord, gaudeix de matrícula 
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa 

de Barcelona especialitzada en defensa personal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

Beneficis

Centres, grups i horaris

Defensa personal kM

Defensa personal - krav maga 
Descobreix tots els beneficis 

que comporta la seva pràctica
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Badalona és el bressol del bàs-
quet, i aquesta condició va tornar
a fer-se evident en la 32a edició
dels Premios Gigantes, de la
prestigiosa revista Gigantes del
basket, celebrada dilluns passat
a Madrid. El director esportiu de
la Penya, Jordi Martí, i la juga-
dora badalonina Anna Cruz van
rebre guardons per part d’a-
questa publicació especialitzada.
“És important i afalagador,

però és un premi compartit amb
l’staff, els jugadors i tota la res-
ta de personal del club”, assegu-
ra a Línia Nord el màxim res-
ponsable esportiu del club verd-
i-negre, escollit millor director es-
portiu. “Em sembla que el guar-
dó reconeix la feina de la tem-
porada passada, que va ser molt
maca, i més encara si tenim en

compte com estàvem dos anys
enrere, en una situació molt crí-
tica”, afegeix Martí, que presu-
meix que la Penya continua man-
tenint “l’essència i l’aposta pel
planter malgrat haver perdut
molt talent en els últims anys” i
destaca el caràcter competitiu de
la primera plantilla en un any far-
cit de complicacions.

Per la seva banda, Cruz va pu-
jar a l’escenari amb crosses (fa
poques setmanes que es va ope-
rar del menisc extern del seu ge-
noll dret i hauria d’estar recupe-
rada per la disputa dels Jocs
Olímpics) per recollir el premi Gi-
gante del Año Femenino. La
gala també va tenir un record per
a Kobe Bryant.

Cruz i Martí, premiats per 
la revista ‘Gigantes del basket’
» El director esportiu de la Penya i la jugadora internacional, que
acaba de passar pel quiròfan, reconeguts per la seva temporada

Samarreta i àlbum de cromos
pel centenari del CCe Tiana

Divendres passat va
ser un gran dia per al
CCE Tiana. El club,
que celebra el cente-

nari de la seva fundació durant
aquest 2020, va presentar les sa-
marretes commemoratives d’a-
quest segle de futbol i un àlbum
de cromos que servirà per
col·leccionar instantànies del
recorregut històric de l’entitat,
des de la dècada de 1920 fins als
nostres dies.
La nova equipació, blaugra-

na amb un disseny trencador, ja
la van lluir tots els equips, de la

base i absoluts, de l’entitat en els
partits del darrer cap de setma-
na. L’estrena, de fet, va ser im-
millorable per al primer equip,
que va aconseguir una victòria
amb remuntada inclosa dissab-
te passat en un dels derbis del
Barcelonès Nord contra el Young
Talent badaloní (3-2).
Els visitants van avançar-se

amb gols de Joel Bonilla i Joel
Navas en poc més de dos minuts,
però la remuntada local, amb les
dianes d’Axel Saavedra, Xavi
Calvo i Carlos Alonso, va com-
pletar-se en poc més d’11 minuts.

L’Adrianenc ja suma quatre
punts més que el segon

L’Adrianenc de Lo-
renzo Rueda no fa-
lla, mentre que els
seus perseguidors sí

que ho fan, de manera que el con-
junt lila suma ja quatre punts més
(37) que el Sant Quirze (33). La
distància sobre el tercer i el quart
(OAR Sabadell i BM Granollers
B) segueix sent de nou punts.
Això és així perquè l’equip no

va fallar en el quart partit de la se-
gona volta contra el Sant Vicenç
(38-25, amb exhibició inclosa
d’Adrià Cumplido, autor de 12
gols), mentre que els santquir-

zencs van ensopegar per segona
jornada consecutiva i només van
poder sumar un punt a casa
seva contra el Joventut Handbol
Mataró (27-27).
Sigui com sigui, els de Sant

Adrià no volen afluixar el ritme
i demà passat a les sis de la tar-
da, per segona setmana conse-
cutiva, jugaran davant l’afició a
la Verneda. El conjunt de Rueda
rebrà un gran en hores baixa,
l’Handbol Sant Esteve Sesrovires.
Els del Montserratí són onzens
amb 14 punts després de derro-
tar l’Handbol Poblenou.

Atletisme | Inscripcions obertes per a la 9a Màgic BDN running
El diumenge 5 d’abril es disputarà la 9a edició de la Màgic BDN Running, una de les curses

amb més tradició de Badalona, i les inscripcions ja estan obertes. Com sempre, l’organització
donarà un euro de l’import de cada inscripció a la investigació de la Fundació Josep Carreras.

Pau Arriaga
BADALONA

Avellaneda, seleccionat per al
Campionat del Món de Bakú

GIMNàSTICA4L’adrianenc Ser-
gio Avellaneda s’ha guanyat un
lloc al Campionat del Món de
gimnàstica aeròbica que es dis-
putarà a Bakú, la capital de l’A-
zerbaidjan, entre els dies 14 i 16
del pròxim mes de maig. 
El jove gimnasta (només té

20 anys) entrena actualment en
l’Ingym de l’Hospitalet de Llo-
bregat i, si no hi ha canvis d’úl-
tima hora, competirà amb la se-
lecció espanyola en les modalitats

de Parella, Trio i Aerodance, ru-
tines en les quals ja té experièn-
cia en campionats estatals i con-
tinentals, com els Jocs Euro-
peus que es van disputar a Minsk
l’any passat.
A banda d’aquesta modalitat

de la gimnàstica, disciplina a la
qual dedica més de 14 hores a la
setmana i que és una de les seves
grans passions d’ençà que tenia
11 anys, Avellaneda estudia Co-
municació Audiovisual. 

El bàsquet de la ciutat segueix col·leccionant premis. Fotos: Twitter i Instagram 



21 | 

Esports

L’Snatt’s Sant Adrià
ja depèn de si ma-
teix per acabar la
temporada regular
en la primera posi-

ció del grup B de la Lliga Feme-
nina 2. Les liles afrontaran el des-
plaçament de demà passat a la
pista del GEiEG sabent que les
matemàtiques, a partir d’ara,
són ben fàcils: nou victòries en els
nou partits que resten garantei-
xen la primera plaça. 
El primer d’aquests exàmens,

doncs, serà a Sant Narcís, per
veure’s les cares contra el filial de
l’Uni Girona en un dels enfron-
taments més atractius de la di-
vuitena jornada del curs. Les gi-
ronines han perdut pistonada,
però encara tenen opcions a as-
pirar a una de les darreres places
que donaran dret a lluitar per
l’ascens en la fase final.
Les liles han aconseguit de-

pendre d’elles mateixes gràcies
als resultats de la darrera jorna-

da, amb el seu triomf incontes-
table contra l’UCAM combinat
amb la derrota del CB Gran Ca-
naria a la pista de l’Ardoi.

SeNSe HISTÒrIA
L’equip lila tindrà moltes més op-
cions d’acabar en primera posi-
ció si torna a exhibir, tant a Gi-
rona com en la resta de jornades,
una versió semblant a la mos-

trada diumenge passat contra
l’UCAM al Ricart (93-36).
El partit va tenir història du-

rant els primers 10 minuts, però
a partir del segon parcial les de Cé-
sar Aneas va prémer l’accelerador
en els dos extrems de la pista i no
va permetre més de 10 punts a les
visitants en cap dels parcials. He-
lena López, amb 20 punts, va ser
la màxima anotadora del matx.

partidàs a Sant Narcís: l’Snatt’s
Sant Adrià visitarà el GeieG

Continua el ‘tourmalet’: 
el Badalona rep el Castellón

El calendari segueix
sense donar treva al
CF Badalona, que des-
prés de superar el viat-

ge al Camp d’Esports de Lleida,
s’enfrontarà diumenge a les cinc
de la tarda contra el segon clas-
sificat, el CD Castellón.
Els escapulats afronten el

partit sabent que han de millorar,
i molt, la versió oferta en els
seus darrers enfrontaments. Prin-
cipalment preocupant és l’en-
cert de cara al gol, ja que els da-
vanters del conjunt de Manolo
González només han vist porte-
ria en les derrotes per 2-1 contra
el Barça B i l’Ebro.
Els visitants, per la seva ban-

da, es plantaran a la ciutat havent

guanyat tres dels seus últims
quatre partits. Els orelluts estan
completant una temporada mag-
nífica i ocupen la segona posició
amb un punt menys que el líder,
el CE Sabadell.

SeNSe OpCIONS
Aquest partit, de la 25a jornada
de lliga, arribarà set dies després
que els de Manolo González per-
dessin a Lleida (3-0). El Bada va
veure com el partit es decantava
a favor del conjunt del Segrià en-
tre el tram final del primer temps
i l’inici de la segona meitat, quan
els locals van marcar dos gols. La
pitjor notícia, a més, va ser l’ex-
pulsió de Robert Simón, que li
impedirà jugar diumenge.

L’Industrias torna a la lliga
enfrontant-se al Valdepeñas

Ja s’ha acabat l’a-
turada i l’Indus-
trias Santa Colo-
ma està preparat

per al darrer terç de la tempora-
da. El pròxim partit per al conjunt
colomenc serà demà passat a
dos quarts de sis de la tarda con-
tra la gran sorpresa de la lliga, el
Valdepeñas, tercer classificat.
Els de David Ramos es plan-

taran a l’Olímpic immersos en
una magnífica ratxa de resultats
recents (no perden des de la vui-
tena jornada) i amb una planti-
lla farcida d’internacionals com
l’abrerenc José Ruiz o el veterà
tanca brasiler Rafa Rato.
El partit arriba quatre dies

després de l’eliminatòria de la
Copa d’Espanya disputada ahir al
vespre, quan ja s’havia tancat
aquesta edició de Línia Nord. Se-
bas Corso, vigent campió del
premundial, va arribar directa-
ment des del Brasil a Talavera.

T’HO eSTàS perDeNT
Per altra banda, i com han fet
molts clubs d’arreu del país, l’In-
dustrias s’ha adherit a la campa-
nya de visibilització de l’esport fe-
mení T’ho estàs perdent.
A través de les xarxes socials,

l’entitat ha penjat imatges dels
dos sèniors donant suport a la
iniciativa, cobrint-se la meitat de
la cara amb la mà.

» Les de César Aneas lideren la classificació en solitari després del
seu triomf contra l’UCAM i de la derrota del Gran Canaria a Navarra

el Seagull recupera el
somriure contra el Zaragoza

Un triomf esperat i
balsàmic. El Seagull
d’Ana Junyent va
posar punt final a

una sèrie de mals resultats amb
una victòria contundent al Mu-
nicipal contra el Zaragoza (3-0).
D’aquesta manera, l’equip es
treu l’espineta que tenia des del
passat 15 de desembre, data de la
seva darrera victòria a casa.
Pilar Garrote i Alba Gordo, en

poc més de cinc minuts, van en-
carrilar el matx a favor del con-
junt badaloní, que hauria d’es-
perar gairebé fins al temps afe-

git per poder celebrar el tercer,
obra d’Alicia Fuentes. L’única
mala notícia del matx va ser el
canvi obligat per lesió de la ja-
ponesa Akane Kuwahara, tot i
que en aquest sentit, el calenda-
ri dona una petita treva a l’equip
badaloní.
I és que aquest cap de set-

mana no hi haurà lliga, i les ga-
vines tindran uns dies addicionals
per carregar bateries i començar
a preparar el partit de la 21a jor-
nada. Sobre el paper, serà el des-
plaçament més difícil de la sego-
na volta, al camp de l’Athletic B.

La capitana Helena López va brillar en el darrer partit a casa. Foto: FSA
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La noia de la Resistènciacomença als anys
90, quan la Meritxell, una escriptora d’è-
xit, decideix endinsar-se en la història dels
seus pares. Fent un salt al París dels anys
40, coneixerem l’Anne-Marie, una jove que
s’enamora de l’Armand, el noi que s’amaga
dels nazis a la pensió regentada pels
seus pares i que anteriorment havia estat
combatent a la Guerra Civil espanyola.

Llibres

La noia de la resistència
Xulio Ricardo

El dramaturg Guillem Clua debuta a la
Sala Gran del TNC amb la seva obra Jus-
tícia i amb un repartiment de luxe, que in-
clou actors de la talla de Josep Maria Pou
o Vicky Peña, entre d’altres. A Justícia, Clua
reflexiona sobre les transformacions que
han alterat durant les darreres dècades les
concepcions sobre la identitat catalana.

Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Justícia
Guillem Clua

Pablo Sánchez, conegut per ser el can-
tant, compositor i líder del grup valencià
La Raíz (que va baixar dels escenaris a fi-
nals de 2018), presenta ara un nou pro-
jecte: Ciudad Jara. Aquest febrer ha pu-
blicat Donde nace el infarto, el seu primer
disc d’estudi amb la nova banda. En
aquest àlbum de dotze cançons, Sánchez
manté la poesia i la sàtira com a segell.

Música

L’actriu de moda Margot Robbie torna a
ficar-se a la pell de Harley Quinn, que a
Aves de presaacaba de separar-se del Jo-
ker. Aquest cop, la protagonista unirà les
seves forces a les de tres heroïnes més, que
plegades hauran de salvar una nena de
les mans del rei del crim, conegut com a
Màscara Negra. Amb tot, Gotham torna
a agafar protagonisme a la pantalla gran.

Pelis i sèries

Aves de presa
Cathy Yan

Donde nace el infarto
Ciudad Jara

Carnaval 2020
Aquest any, la data que els fanàtics del Carnaval tenen
marcada al calendari és el dissabte 22 de febrer. De fet,
a Barcelona, la programació d’aquesta festa s’avançarà
al dia 20 i s’allargarà fins al 26. Entre aquests dies, la ca-
pital comptarà amb més d’una quarantena de rues als

barris, que també s’ompliran de concursos gastronò-
mics, mascarades i tota mena de propostes, on no falta-
ran les disfresses. El tret de sortida serà la celebració de
Dijous Gras amb l’Arribo de Carnestoltes, que enguany

tornarà a anar a càrrec de la companyia Comediants. 

Gisela Lladó (El Bruc, 1979) va fer el salt a la
fama el 2001, quan va participar en la primera
edició d’Operación Triunfo, que encara avui és

la més exitosa que s’ha fet mai. Un cop va sortir
del concurs, la catalana es va convertir en la

veu per excel·lència de les pel·lícules de Disney
en castellà i, en algunes ocasions, també en ca-

talà. En aquest sentit, destaquen temes com
Aquella estrella de allá, de la banda sonora de

Peter Pan, o Suéltalo, de Frozen. Precisament, la
segona part d’aquesta última pel·lícula és la

que li ha permès viure un dels moments més
importants de la seva carrera. El passat 9 de fe-
brer, Gisela pujava a l’escenari del Dolby Thea-
ter de Los Angeles per cantar, juntament amb

nou artistes més, una versió plurilingüe de la
cançó Into the unknown, convertint-se així en la

primera cantant espanyola als Oscars.  

G I S E L AQUI ÉS?
Ser cantant 

Va fer el salt a la fama gràcies a Operación Triunfo 1

Famosos

Actuar a la gala dels Oscars
Ha estat la primera artista espanyola a fer-ho

Orgull
Els que la segueixen de fa temps han celebrat l’actuació

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Dreams
Aquest videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors crear mons
en tres dimensions sense límits, mitjançant el mètode Dream Shaping.

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIUMENGE 16 DE FEBRER
17:00 Partit de futbol corresponent a la vint-i-

cinquena jornada de Segona Divisió B entre
el CF Badalona i el CD Castellón. / Estadi mu-
nicipal de Badalona.

DISSABTE 15 DE FEBRER
10:30 La setmana passada van posar-se en mar-

xa les sessions del curs sobre programació d'or-
dinadors per a infants, pensat perquè s’in-
trodueixin en l’univers de la programació. /
Biblioteca del Fondo.

DIMARTS 18 DE FEBRER
17:30 El neuròleg Jose Sánchez, de la Funda-

ció Hospital de l’Esperit Sant, s’encarregarà
de la conferència anomenada Mal de cap i mi-
granya. Són el mateix?. Entrada gratuïta. / Mu-
seu Torre Balldovina.

AVUI 13 DE FEBRER
18:00 En aquesta activitat s'explicarà el procés d'e-

laboració del cacau de Comerç Just des de l'ar-
bre fins el producte final, informant cada part
del procés de les diferències entre el comerç just
i el convencional. / Mercat Municipal.

DIMARTS 18 DE FEBRER
Tarda Una tarda de dimarts més, la proposta cul-

tural del Polidor serà una sessió del curs de
guitarra, pensada perquè els alumnes per-
feccionin el seu coneixement. / Centre de pro-
ducció cultural i juvenil Polidor.

DISSABTE 15 DE FEBRER
17:30 Per tal de tenir-ho tot a punt per a la rua,

demà passat s’ha organitzat un taller de màs-
cares i maquillatge per pintar-se la cara du-
rant el Carnestoltes. Cal inscripció prèvia. / Es-
pai Jove.

DIMECRES 19 DE FEBRER
18:00 Pas pleurer, de Lydie Salvayre, serà el tí-

tol seleccionat per a la sessió de la setmana
que ve del Club du livre. / Biblioteca Tirant lo
Blanc.

AVUI 13 DE FEBRER
18:30 La segona xerrada del Cicle d’Extensió Uni-

versitària Timó d’aquest mes girarà al voltant
de l’emblemàtica Cartoixa de Montalegre. /
Sala Albéniz. 

La barraqueta d'hivern serà el títol de
la narració que Elena Codó farà per a
infants majors de 4 anys. / Biblioteca
Tirant lo Blanc.

‘La barraqueta d'hivern’, una
història per a majors de 4 anys

Dilluns 17 de febrer a les 18:00

El Fons Documental de Solidaritat i Co-
operació acull l’exposició Malalties
minoritàries, del fotògraf Xavi Josa i que
forma part del cicle Dret a l’accés a la
Salut i les Cures. / Biblioteca Central.

Continua en marxa la mostra 
‘Malaties minoritàries’

Tota la setmana

El frontmandels Pets, Lluís Gavaldà, vi-
sita la ciutat per oferir un concert
ben peculiar: el públic li demanarà qui-
nes cançons seran les que cantarà. /
Edifici del Círcol.

Un concert a la carta amb la 
veu dels Pets, Lluís Gavaldà
Diumenge 16 de febrer a les 19:30

Durant tota la setmana (i fins al dia 26
o que s’esgotin les places) estarà obert
el termini d’inscripcions per a l’Esquiada
Jove d’aquest mes.

En marxa el termini
d’inscripcions per a l’Esquiada

Tota la setmana

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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