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Dos o tres anys per recuperar-se
de l’incendi a Montornès i el
temporal Glòria. Aquest és el
diagnòstic del riu Besòs que el
Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat ha fet aquesta set-
mana dels enormes impactes
mediambientals que han hagut
de suportar les seves aigües. 
L’anàlisi del Govern arriba

precisament dies després de la
denúncia d’Ecologistes en Acció
a Ditecsa, l’empresa que es va in-
cendiar provocant una catàs-
trofe ecològica sense precedents
al riu pels vessaments a l’aigua de
substàncies tòxiques industrials.
Per a Quim Pérez, membre de

l’entitat, era “força evident que la
recuperació tardaria anys”. L’ac-
tivista explica a Línia Nord que
ho veien venir des dels primers
moments de l’incendi: “Ja ho
vam dir quan es va saber la di-
mensió de l’abocament i vam
anar al riu a netejar quatre dies
després. Es podia inhalar la to-
xicitat que sortia de l’aigua”, re-
corda Pérez”. 
En aquest sentit, l’ecologis-

ta assegura que “no és normal
que hi hagi indústries perilloses
a la vora del riu i de pobla-
cions”. A més, considera que a
això cal afegir-hi “que no hi
hagi plans de seguretat o els pro-
tocols no siguin adequats”. D’al-
tra banda, considera que enca-
ra “no se sap la dimensió com-
pleta de la contaminació” pel
que fa als “sediments, els aqüí-
fers i l’afectació atmosfèrica”.

Des del Govern, per la seva
banda, afirmen que “les densitats
poblacionals de peixos i d’al-
guns ocells han disminuït” tot i
que “hi ha exemplars suficients”
per restablir la situació ante-
rior. I és que després dels abo-
caments tòxics, el Besòs va haver
de suportar la segona estocada
del temporal Glòria. La tem-
pesta va fer passar el cabal de 3
metres cúbics per segon a més de
500, provocant danys impor-
tants un altre cop a l’ecosistema.
Tot i la violència dels dos in-

cidents, que la mateixa Genera-
litat considera els més greus
que han passat al riu en les da-
rreres dècades, hi ha motius per
a l’esperança. Els mostrejos in-
diquen que encara i així es man-
té la biodiversitat i es poden se-
guir trobant les espècies més
habituals al riu.

El llarg retorn a la vida
» La Generalitat afirma que el Besòs necessitarà dos o tres anys a recuperar l’ecosistema fluvial
» L’incendi de Ditecsa a Montornès i el temporal Glòria han estat dos cops duríssims contra el riu

Alex Suárez
SANT ADRIÀ

Els mostrejos indiquen que hi ha menys població de fauna, però suficient per recuperar la situació anterior del riu. Foto: Agents Rurals

ACTIVISME4Una trentena
d’activistes provinents de mu-
nicipis de la conca del Besòs
com la Llagosta, Sant Fost o
Sant Adrià es van reunir dis-
sabte al Casal Cultural de Mo-
llet en l’Assemblea per la De-
fensa del Besòs, en resposta a
la catàstrofe de Ditecsa. Lau-
ra  Villar, portaveu de l’entitat
ecologista Mollet pel Futur, va
assistir a la trobada: “L’in-
cendi va ser un punt d’inflexió
per a tots nosaltres. Abans
anàvem fent coses per separat,
però ara sabem que ens hem
d’organitzar per fer pressió
conjunta”, explica.

Villar ha avançat a aquest
periòdic que un gran grup
d’entitats “està valorant unir-
se sota la Plataforma en De-
fensa del Besòs”. Segons l’ac-
tivista, ara mateix cada asso-
ciació està consultant a les se-
ves respectives assemblees
aquesta possibilitat, que ani-
ria acompanyada d’un ma-
nifest pròximament.
La conscienciació de ciu-

tadans, polítics i empreses, la
vigilància del riu i exigir un
diagnòstic complet de les
aigües són els principals
punts que els activistes bus-
caran aconseguir. 

La Plataforma en Defensa del
Besòs: una resposta a l’incendi

A fons
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No és just, ni accepta-
ble, ni irreversible que
les dones cobrem un

23% de mitjana salarial menys que els
homes. Des de les menys remunerades
fins a les altes directives: TOTES cobrem
menys. Presentem les dades i el regis-
tre salarial per posar fi a aquesta dis-
criminació.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La legalización de las
expulsiones extrajudi-
ciales de migrantes por

Estrasburgo llega en un momento crí-
tico, en plena externalización de fron-
teras a países sin garantías, con los ul-
tras crecidos en toda UE y los gobier-
nos del sur de perfil o aplaudiendo. Da
para ser pesimistas.

@apuente

Fa uns dies, després
d’una declaració en la
qual una víctima va haver

d’aguantar una actitud especialment
dura de l’advocat de la defensa i, aten-
ció, del jutge, em va dir: “Ara entenc
perquè les dones no denuncien”. Això
és el que hem d'evitar, i és responsa-
bilitat de totes.

Periodismo no es po-
nerle un micrófono a

un votante de extrema
derecha para que suelte bulos en por-
tada sin que nadie los rebata. Perio-
dismo es exponer las vergüenzas de las
grandes empresas de opinión que han
creado, nutrido y aupado al monstruo
cuando no lo votaba nadie.

@juliahumet@MireiaMata_DGI @jonathanmartinz

Tribuna

per Álex Pastor, alcalde de Badalona

‘Dolors i glòries’
El passat dia 22 de gener el temporal Glò-
ria passava per Badalona deixant nom-
broses afectacions, castigant en especial
tot el litoral i el pont del Petroli. Un parell
d'hores després que una onada trenqués
la passera de l'emblema de la ciutat, tot
tornant del gimnàs com feia habitualment
cada matí, un dolor a l'alçada del cor tam-
bé va trencar la meva rutina. Per sort, tot
ha quedat en un ensurt, però no puc evi-
tar pensar en l'última pel·lícula d'Almo-
dóvar, Dolor y gloria, cada vega-
da que recordo aquelles hores.
Tres setmanes després, torno

a la meva activitat habitual per
continuar tirant endavant els
projectes que tenim previstos
durant el mandat. Estic molt
agraït de totes les mostres d'afecte
que he rebut durant tots aquests
dies, de veïns, de companys, de
regidors... Però en aquest temps
el debat polític de la ciutat ha anat
encaminat més a parlar d'un joc
de cadires, cosa que m'entristeix.
Des del 15 de juny de 2019 tinc el
suport de la majoria de la cambra
per ser alcalde de la ciutat i això
només pot canviar-ho una moció
de censura compartida entre
Guanyem i PP. No contemplo cap
altre escenari.
El govern que encapçalo, format per

PSC i En Comú Podem, vam treballar un
pla de govern que és el que estem tirant
endavant. Resumiré aquest pla en cinc
punts d'igual rellevància:
1. Modernitzar l'administració. Estem

a punt de treure les places de directius i
de gerent, estem ampliant la plantilla i agi-
litzant la maquinària municipal per po-
der donar resposta més ràpidament a les
gestions, licitacions, contractacions i a les
solucions que demana la ciutadania.
2. Millores en la seguretat ciutadana

que inclouen la incorporació de més de
50 nous agents ja en els pròxims mesos,

i un munt més cada any, treballar amb
agents cívics, ampliar la unitat motorit-
zada per a actuacions més ràpides o
instal·lar càmeres de vídeo als carrers i als
uniformes dels agents, entre d'altres.
3. Una neteja de la via pública més

eficient, amb un nou contracte que es-
tem ja treballant durant aquest 2020 i
que incorporarà millores en la recolli-
da de residus aportades gràcies a la par-
ticipació ciutadana.

4. El manteniment dels carrers i dels
edificis municipals. Ja està adjudicat el
contracte de manteniment de parcs
infantils, per exemple, i en licitació el de
material per a les brigades, o el de
manteniment de climatització d'edificis
administratius. Estem confeccionant
els pressupostos d'inversions per in-
cloure reformes i millores en les ins-
tal·lacions esportives de la ciutat, que
són moltes i molt cares, perquè fa molt
que no tenen cap mena de manteni-
ment. Fixeu-vos, en els últims deu anys
els diferents governs han invertit 2,5 mi-
lions en manteniment d'instal·lacions
esportives. Nosaltres proposem més

de 10 milions només en aquest pressu-
post d'inversions.
5. Polítiques socials. Reforçar el

servei d'informació i atenció a les dones
en la lluita contra la violència masclis-
ta, la creació d'una app per a interven-
ció ràpida de la policia en cas d'asset-
jament sexual, dotar de més recursos els
serveis socials, ampliar el parc públic
d'habitatge per a emergències o la cons-
trucció de noves escoles bressol en són

només alguns exemples.
Però per portar a terme to-

tes aquestes accions es ne-
cessiten uns pressupostos
adients. El pressupost muni-
cipal és l'eina bàsica per qual-
sevol govern. És on queden
marcades les polítiques, ob-
jectius i propostes de futur de
la ciutat i és amb l'execució
dels pressupostos quan els
veïns i veïnes poden veure
com evoluciona la seva quali-
tat de vida. És aquí on hem de
situar el debat. No té gaire
sentit parlar de cadires, sinó
d'objectius; no parlem de go-
vern sinó de governabilitat.
Tinc la sensació que aques-

tes tres setmanes en les quals
he estat absent, des del Partit Popular
han jugat brut, i que des de Guanyem
han volgut treure el cap donant a en-
tendre que hi havia una opció que Sa-
bater tornés a ser alcaldessa. Van do-
nar a la Dolors el seu minut de glòria.
Torna-hi, Almodóvar.
És un error tornar a l'escenari del

juny de 2019. Aquest és un debat ja su-
perat. No podem estar mesos parlant de
cadires, crec que la gent no ho entén. És
cert que el nostre és un govern en mi-
noria, però exactament igual que qual-
sevol altre govern d'aquesta ciutat en els
últims deu anys. Ara, necessitem ser
transversals pel bé de Badalona.

Els semàfors

Teresa Casals
La filòloga, mestra i activista badaloni-
na Maria Teresa Casals va rebre dilluns
el Premi Especial Martí Gasull i Roig en
reconeixement a la seva “fermesa, cons-
tància i valentia” en la tasca de defensa

del model d’escola catalana. 
pàgina 8

El Porno Feroz
El primer Fòrum Internacional sobre

Feminisme i Pornografia celebrat a San-
ta Coloma aquest passat cap de setmana
ha servit per reflexionar sobre el paper
que el porno juga en la societat actual

des de l’òptica del feminisme. 
pàgina 14

Open Arms
La lluita de l’ONG badalonina liderada
per Òscar Camps no s’atura. Ara ha tor-
nat a aigües catalanes perquè necessita
reparar el seu vaixell insígnia per sortir
de nou a mar, mentre segueix denun-
ciant la passivitat de les institucions.  

pàgina 10
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David contra Goliat: la Ciutat Vella 
de Santa Coloma resisteix1

2
Stop Crematori recorre al TSJC 
després d’un nou revés judicial

Polèmica pel reforç de personal 
al consultori de Tiana

Partidàs a Sant Narcís: l’Snatt’s 
Sant Adrià visitarà el GEiEG

Badalona és de les grans ciutats 
que menys gasta en seguretat

El + llegit línianord.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

La mayoría de españoles cree
que querer votar sobre la inde-
pendencia de Cataluña es un
agravio para ellos, cuando es un
acto de justicia propia.
En el fondo, no tiene nada

que ver con las personas del
resto de España, sino con qué
futuro queremos nosotros y nos-
otras como sociedad.
El día que entendamos eso,

que no se puede decidir el futuro
propio en función de los inter-
eses de otros, seremos un pueblo
maduro.
El día que el resto de españo-

les y españolas entiendan que no
se puede mantener a un pueblo
que ha llegado a celebrar un re-
feréndum pacífico con el poder
de todo un estado en contra, sin
preguntarles qué es lo que real-
mente desean, estarán esca-
pando del marco mental impe-
rialista.
Un referéndum de indepen-

dencia vinculante es la única sa-
lida democrática al conflicto y la
única real.
Mientras esto no ocurra, nin-

guna de las partes estará en paz.

Una obviedad
per Mani Martínez

Segur que són sinònims?
per Jordi Lleal 

Ara hi ha qui diu que entre Ca-
talunya i Espanya s’ha d’establir
una negociació, que és l’acció de
dialogar amb la intenció d’arri-
bar un acord. Altres advoquen
pel diàleg, que és una conversa
entre dues o més persones.
També passa entre relator, que
és qui resumeix els punts trac-
tats i els acords presos en una
negociació, o un mediador, qui
intervé en una reunió entre
persones per posar-les d’acord.
Uns exigeixen l’amnistia, que és
l’acte del poder sobirà que ator-
ga l’oblit o el perdó general de
tota una categoria de delictes,
mentre que altres estan per
l’indult, que  és una gràcia es-
pecial per la qual l’autoritat
perdona algú que havia estat
condemnat. Es vol legalitzar
l’eutanàsia, que és la mort pro-
vocada sense sofriment a per-
sones que no volen continuar vi-
vint, i altres s’hi oposen al·legant

que és un assassinat, perquè
consideren que és matar una
persona amb traïdoria. A la ce-
rimònia dels Oscars, segons
l’organització, la Gisela va can-
tar en Castilian, en canvi l’artista
mexicana Carmen Sahari va
fer-ho en Spanish. Amb aques-
ta diferència, s’ha format un bon
enrenou! Qui s’atreviria a dir-li
a un americà castellanoparlant
que parla espanyol!  
Queda palesa, doncs, la ne-

cessitat de tenir molt clars els
conceptes, que “casualment”
es veu en qui fa servir en el seu
discurs polític uns o altres, se-
gons si s’és d’esquerres o de dre-
tes, independentista o unionis-
ta i progressista o reaccionari.
Només cal llegir els diaris, es-
coltar les ràdios o veure les ses-
sions de Parlament i Congrés,
per saber de quin peu calcen els
que empren uns o altres con-
ceptes, que NO són sinònims. 

Les millors
perles

Un raper mata la seva mare per repartir l’herència entre els
seus seguidors i fer-se famós. És la història de Qaw’mane
Wilson, el jove que va contractar un sicari perquè assassinés

la seva mare i, així, poder heretar 90.000 dòlars. Ara, Wilson ha estat
condemnat a 99 anys de presó i el sicari, a 100.

Obrir l’aixeta i que, en comptes de sortir-ne aigua, en surti
alcohol. És el que ha passat a una comunitat de veïns a
Chalakudy, una ciutat de l’Índia. Segons les autoritats,

uns treballadors haurien vessat 2.000 litres de begudes espiri-
tuoses al pou que abasteix d’aigua la comunitat.

Fer-se un tatuatge és una decisió que s’ha de pensar molt
abans de prendre-la. I si no, que li diguin a Orlando Bloom. El
famós actor s’ha tatuat recentment el nom del seu fill en codi

morse, és a dir, amb punts i ratlles. La sorpresa ha estat quan l’han
avisat que, en comptes de Flynn, s’ha tatuat Frynn.

Els passatgers del creuer Diamond Princess, ancorat al port
de Yokohama (Japó), no poden sortir de les seves habita-
cions perquè al vaixell s’han detectat seixanta casos de co-

ronavirus. Per animar-los, una pàgina web de contingut per a
adults ha decidit oferir pornografia gratis per a tots ells.

Un gos amant dels contes que motiva els nens a llegir en veu
alta. Així és en Percy, el golden retriever d’una biblioteca ca-
nadenca que es dedica a escoltar les històries que li llegeixen

els més petits. S’estira al seu costat, els mira fixament i, d’aquesta
manera, els infants milloren la seva confiança en la lectura oral.

A les xarxes

@LaPous_: Això dels ocells morts, des-
plomant-se de cop, fulminats tots per
terra... Si fos una pel·lícula, en parlaríem
més.

@IgnasiMoreta: Les dones surten per
atendre familiars. Els homes, per treballar
i fer voluntariat. Deu ser casual, però com
a missatge fa mal.

#PermísNoÉsLlibertat

@cris_riba: Equips tècnics de la Moncloa
i la Generalitat comencen a treballar per
definir la data, el lloc i el contingut de la
primera reunió de la taula de diàleg.

#TaulaDeDiàleg #OcellsMorts
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POLÍTICA4L’expectació prèvia
a la reunió de govern d’aquest di-
lluns era màxima. L’alcalde Àlex
Pastor havia anunciat la seva tor-
nada a la primera línia política
després de patir un avís d’infart
el passat 22 de gener. El socia-
lista va ser rebut amb aplaudi-
ments per part de la resta de
membres de l’executiu i va voler
fer arribar un missatge contun-
dent: l’alcaldia no es toca. En la
declaració als mitjans, Pastor
apuntava que “ara no toca par-
lar de cadires” i esvaïa els fan-
tasmes d’una possible dimissió
titllant de “falsos” els rumors que
assenyalaven que la seva ab-
sència no estava relacionada
amb un problema de salut.
La compareixença de l’al-

calde servia per desestimar la pe-
tició d’un diàleg “sense línies
vermelles” que Guanyem feia
pública el passat 14 de febrer
després d’una reunió amb el
PSC. El partit encapçalat per

Dolors Sabater proposava lide-
rar un nou govern de concen-
tració amb tots els grups muni-
cipals menys el PP. Tanmateix,
Pastor sí que es va mostrar en el
seu retorn obert a negociar amb
la resta de formacions l’aprova-
ció dels pressupostos d’aquest
2020. “Sempre hem parlat amb
l’oposició, no és notícia que ho
fem ara. Cadascú posarà el seu
preu, però confio que els partits

seran suficientment responsa-
bles i generosos com per posar la
ciutat per sobre dels seus inte-
ressos”, afirmava el socialista.
Després de tot plegat, Guan-

yem ha decidit trencar les con-
verses amb el PSC. La formació
ha manifestat en un comunicat
que no s’asseurà a negociar els
pressupostos si sobre la taula no
es posa també la formació d’un
nou govern liderat per Sabater.

línianord.cat 20 de febrer del 2020

Badalona
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Primera reunió del govern local després del retorn de l’alcalde. Foto: ACN Teresa Casals rep el Premi
Especial Martí Gasull i Roig

CULTURA4La filòloga, mestra i
activista badalonina Maria Te-
resa Casals va rebre dilluns el
Premi Especial Martí Gasull i
Roig. El jurat dels guardons que
organitza la Plataforma per la
Llengua va voler reconèixer d’a-
questa manera la “fermesa, cons-
tància i valentia” en la tasca de
defensa del model d’escola ca-
talana de Casals, que aposta per
una “metodologia d’immersió” i
de cohesió social que no separa
els alumnes segons la seva llen-
gua d’origen. Aquesta iniciativa
va ser clau per a poder deixar en-

rere el model d’educació fran-
quista i avançar en un programa
d’integració.
Entre els premiats d’aquesta

setena edició dels Premis Mar-
tí Gasull i Roig també hi ha la Lli-
breria Catalana de Perpinyà,
que va rebre el guardó a l’e-
xemplaritat en la defensa de la
llengua catalana. Els altres fi-
nalistes que optaven a aquesta
distinció -atorgada per una vo-
tació popular oberta durant 3
setmanes amb la participació
de 5.000 persones- eren Amical
Wikimedia i Gaming.cat.

Les beques menjador,
pendents de l’AMB

EDUCACIÓ4Les escoles públi-
ques de Badalona van denunciar
el passat 12 de febrer l’impaga-
ment de les beques menjador.
En una carta dirigida a l’Ajun-
tament de Badalona i als Serveis
Territorials del Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, els directors dels
centres alertaven que des del
passat mes de setembre no reben
la subvenció, que depèn a parts
iguals de l’administració local i
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB).
Els grups municipals de

Guanyem, ERC i Junts per Ca-
talunya es van fer ressò del cas
i -en una roda de premsa con-
junta dijous- van demanar al
consistori que hi posés remei i
no deixés de banda totes les fa-
mílies en risc d’exclusió social
que necessiten aquests ajuts a
la ciutat. 
Per la seva banda, el regidor

d’Educació, Jordi Subirana, ex-
plicava en declaracions a Bada-
lona Comunicacióque la meitat
de la subvenció que depèn de Ba-
dalona ja ha estat tramitada i que
ara només falta la de l’AMB.

L’hotel del port serà una
realitat el gener del 2021

EQUIPAMENTS4El port de Ba-
dalona tindrà l’esperat hotel el
gener de l’any que ve. L’allotja-
ment de la cadena Sallés Hotels
serà de quatre estrelles i final-
ment estarà en funcionament a
principis del 2021 i no a finals del
2020 com es preveia inicial-
ment.
Les obres del nou equipa-

ment -a càrrec de la constructo-
ra Business Builders SL- van
començar el novembre del 2018

i continuen a bon ritme, malgrat
que s’ha hagut de demorar unes
setmanes més l’acabament dels
treballs.
L’hotel Sallés -que també

comptarà amb serveis de well-
ness, una de les especialitats de
la cadena hotelera- tindrà 15
plantes d’alçada i acollirà un to-
tal de més de 200 habitacions.
La companyia ja té altres esta-
bliments a la Costa Brava, a
l’aeroport del Prat o a Mallorca.

Temporal | Comencen les obres al Pont del Petroli
L’Ajuntament de Badalona ha encetat les actuacions per recuperar l’emblemàtic
Pont del Petroli, que va resultar greument malmès a causa del pas del temporal
Glòria. Segons el consistori, els danys patits estan valorats en més de 7 milions.  

El retorn de Pastor esvaeix 
un diàleg sense línies vermelles
» L’alcalde aposta per aprovar els pressupostos i tanca la porta 
a la proposta de Guanyem per formar un nou govern ampli
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El vaixell de Proactiva Open
Arms atracava dijous passat a la
terminal nord del Port de Bar-
celona. La portentosa embar-
cació feia escala a la ciutat entre
creuers i iots de luxe de camí a
Borriana, on serà reparada per
poder tornar a pentinar la costa
italiana. Allà es retrobarà amb
l’Aylan Kurdi, un altre d’aquests
salvavidesque treballen per res-
catar les milers de persones que
es juguen la vida cada dia per
creuar el Mediterrani. 
“Estem tots fora de combat.

Com més gent faci donacions
abans podrem tornar a la feina
i més legitimitat tindrem per
fer-la”, explica Òscar Camps,
fundador de l’ONG badalonina.
L’entitat necessita un total de
800.000 euros per posar a punt
l’Open Arms, dels quals ja ha
aconseguit recaptar-ne 425.000,
i confia a poder tornar a sortir a
mar en dos mesos.
Després de mig segle i amb

dues voltes al món a l’esquena,

el motor del vaixell insígnia de
l’ONG catalana ha dit prou: un
dels 12 cilindres ha deixat de fun-
cionar i tant la bomba injectora
com el regulador de velocitat
registren problemes regular-
ment. “Hem esgotat les possibi-
litats tècniques. Amb una em-
barcació en aquestes condicions
donem peu a què ens parin en
qualsevol moment per qualsevol
excusa”, apunta Camps. Pel fun-
dador de l’entitat, la millor opció
seria poder comprar un nou vai-
xell i adapaptar-lo perquè pugui
servir per rescatar persones, una
operació que costaria prop de 2,5
milions d’euros.
Malgrat els greus problemes

en el motor, el motiu de la tor-
nada de l’Open Arms a aigües es-
panyoles ha estat un altre. A
l’última inspecció tècnica, que va
durar 12 hores i els va tenir cinc
dies aturats en un port italià, les
autoritats van constatar defi-
ciències en la gestió de les aigües
fecals dels més de 350 immi-
grants que duien a bord. “Havies
de fer cua per anar al lavabo
abans de tenir-ne ganes per no
fer-t’ho a sobre”, assenyala
Camps. Per l’activista, situacions

tan extremes com aquesta posen
de manifest la importància de la
feina que fa l’anomenada flota
humanitària a les costes grega i
italiana. “En poc més de dos
anys s’ha organitzat una xarxa ci-
vil que substitueix el sistema
oficial. El rescat és una obligació
dels estats, però si no ho fem no-
saltres, no ho fa ningú”, apunta.

CANVI DE DISCURS
Un cop recaptat el mínim ne-
cessari per reparar el vaixell,

Proactiva Open Arms tornarà a
l’activitat, aquest cop, però,
amb una premissa clara: visi-
bilitzar el problema. “La prio-
ritat és rescatar-los, però si vo-
lem canviar el discurs, ens ha de
seguir molta més gent. Neces-
sitem més testimonis, docu-
mentar-ho tot”, afirma Camps.
El fundador de l’ONG badalo-
nina veu en la informació el
gran mecanisme per trencar el
“silenci” imposat per les auto-
ritats. “És innegable dir que la

Unió Europea no sap què està
passant. Al Mediterrani hem
vist més submarins que bale-
nes. És un dels mars més mili-
taritzats del planeta”.
El passat 10 de febrer, l’A-

juntament de Badalona atorga-
va la màxima distinció de la ciu-
tat als voluntaris de Proactiva
Open Arms en un acte solemne
al plenari. “El detall s’agreix,
però el reconeixement no servi-
rà per reparar aquest vaixell”,
sentencia Camps.

La lluita per trencar el silenci
» Proactiva Open Arms necessita recaptar 800.000 euros per reparar el vaixell i tornar a sortir a mar

» Òscar Camps denuncia la passivitat de les institucions i aposta per visibilitzar el problema dels migrants

Anton Rosa
BARCELONA

Òscar Camps a l’interior de l’Open Arms i l’exterior del vaixell al Port de Barcelona. Foto: A.R.
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Troben prop de 200 coloms
morts a Sant Roc i Pep Ventura
SUCCESSOS4Uns 200 coloms
van aparèixer morts la tarda de
diumenge als barris de Sant Roc
i Pep Ventura. Els Agents Rurals
han obert una investigació per
determinar les causes de la mort
dels animals, que ja han estat re-
tirats per operaris dels serveis de
neteja municipals. Segons les
primeres indagacions, una de les
hipòtesis que pren més força és
que els ocells hagin estat enve-

rinats amb un pinso que es va
trobar en diverses zones dels ba-
rris afectats i que està sent ana-
litzat en un laboratori. També
s’està duent a terme la necròp-
sia d’algun dels exemplars loca-
litzats per tal de poder determi-
nar què els va provocar la mort.
El mateix diumenge, també van
aparèixer desenes d’ocells morts
als voltants de la petroquímica
de Tarragona.

Reobre l’Espai de Dones
Badalona Sud 7 anys després
EQUIPAMENTS4L’Espai de Do-
nes Badalona Sud ha tornat a
obrir les portes després de set
anys sense funcionar. Aquest
servei d’atenció -que està desti-
nat a dones que pateixen situa-
cions de violència masclista en
aquesta zona de la ciutat- tre-
ballarà en coordinació amb els
serveis socials municipals, amb
el Servei d’Informació i Atenció
a les Dones de Badalona (SIAD)
i amb les diverses entitats que te-
nen activitat al barri.
Per aquesta nova etapa, l’es-

pai incorpora a l’equip una psi-
còloga especialista en atenció a
dones víctimes de violència mas-
clista i es duran a terme troba-

des grupals comunitàries de do-
nes per complementar l’atenció
a les usuàries. “Hi ha dones que
pateixen situacions de violència
i que difícilment visualitzaran la
seva situació buscant suport
fora del seu entorn. Per això, la
ubicació de proximitat és clau
per poder arribar-hi”, assenya-
lava la primera tinent d’alcaldia,
regidora de l’àmbit de Drets So-
cials i Feminismes i responsable
política del Consorci Badalona
Sud, Aïda Llauradó. 
La intenció és que aquest es-

pai sigui -juntament amb la res-
ta de serveis que ofereix el mu-
nicipi-  una de les grans eines per
combatre la violència masclista.

TRADICIONS4L’obra del dis-
senyador gràfic badaloní Albert
Navarro ha estat la guanyadora
de la 22a edició del concurs Cre-
ma’l tu!. Sota el nom Dimoni
Moníssim i inspirat en el 150 ani-
versari de la fàbrica d’Anís del
Mono que se celebra aquest
2020, el disseny de Navarro
s’ha imposat a les més d’un cen-
tenar de propostes presentades.
L’artista Ramón de los Heros
serà l’encarregat de construir
en el seu taller a l’antiga fàbrica
Mobba l’estructura de prop de
dotze metres que cremarà per la
Nit de Sant Anastasi a la platja
dels pescadors de Badalona.
El disseny guanyador és un

homenatge a la històrica com-
panyia Anís del Mono. Per tal de
commemorar el seu 150è ani-
versari, Navarro s’ha inspirat
en el personatge cinematogràfic
del goril·la King Kongper donar
vida al mític ximpanzé que po-
dem trobar encara avui dia a l’e-
tiqueta de les ampolles de l’em-
presa badalonina. 
La proposta consisteix en

una representació de l’escena
de la pel·lícula -dirigida per Me-
rian C. Cooper i Ernest B. Cho-
edsack i estrenada el 1933- en
què King Kong s’enfila al punt
més alt de l’Empire State de la

ciutat de Nova York i es carrega
una de les avionetes que inten-
ten fer-lo caure. En aquest cas, el

dissenyador badaloní ha volgut
utilitzar, en comptes del mític
edifici novaiorquès, una ampo-
lla de la marca Anís del Mono

amb un mico amb banyes de di-
moni -en referència a la tradi-
cional figura de les Festes de
Maig- enfilat a sobre i amb una
avioneta entre les mans. 
Aquesta no és la primera ve-

gada que Navarro col·labora amb
les festes populars del municipi.
El creador badaloní -que regen-
ta un estudi de disseny- ja va ser
l’encarregat de plasmar en una
proposta els cartells de diversos
actes celebrats a la ciutat, com la
Festa Major d’Agost, i també ha
treballat per algunes exposicions
del Museu de Badalona.

El dissenyador Albert Navarro rep els honors de part de Pastor. Foto: Ajuntament

El ‘Dimoni Moníssim’ cremarà
per la Nit de Sant Anastasi

El disseny és un
homenatge al 150
aniversari de la fàbrica
d’Anís del Mono
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Santa Coloma

FEMINISME4Ni Wikipedia ni
Netflix. Porno és el terme més
buscat arreu del món, per sobre
de temàtiques com el canvi cli-
màtic, la crisi econòmica o el fut-
bol. Aquesta és una de les con-
clusions del Datató sobre Por-
nografia, una anàlisi de milions
de dades presentat aquest cap de
setmana en el primer Fòrum
Internacional sobre Feminisme
i Pornografia celebrat a la Bi-
blioteca Singuerlín de Santa Co-
loma de Gramenet.
Sota la consigna El Porno Fe-

roz, la ciutat ha estat l’escenari
de més d’una desena de confe-
rències i xerrades vertebrades
per la pornografia i amb l’ob-
jectiu de reflexionar sobre el
paper que aquesta juga en la so-
cietat actual des de l’òptica del fe-
minisme. El primer Datató sobre
Pornografia -presentat per la
responsable de Polítiques d’I-
gualtat i LGTBI del consistori co-
lomenc, Maribel Cárdenas, i per

la directora d’Iniciativa Barce-
lona Open Data, Lourdes Mu-
ñoz- també va servir per cons-
tatar l’avanç imparable dels prin-
cipals portals de pornografia.
La pàgina web Pornhub -líder
del sector- va compartir gairebé
7 milions de vídeos nous només
l’any passat i els usuaris d’un al-

tre d’aquests gegants d’internet
com Xvideos van passar més
temps al portal que a Facebook.
Un altre dels estudis pre-

sentats a les jornades que ha cau-
sat gran ressò va ser la investi-
gació sobre l’impacte del porno
en els joves, que alertava del con-
sum de prostitució entre menors.

Un dels tallers del fòrum sobre feminisme i pornografia. Foto: Aj Santa Coloma

Porno: el gegant d’internet que
acosta els joves a la prostitució 
» Un estudi presentat al Fòrum Internacional sobre Feminisme i
Pornografia constata que la pornografia lidera les recerques online

La Polla Records torna per
liderar el Rock In Ton Park

MÚSICA4El festival Rock In
Ton Park Santako comptarà
amb un cap de cartell de luxe. La
mítica banda de punk rock La
Polla Records tornarà a Santa
Coloma de Gramenet 35 anys
després per liderar aquest esde-
veniment que tindrà lloc el pro-
per dissabte 11 de juliol al parc de
Can Zam. L’últim cop que el
grup basc encapçalat per Eva-
risto Páramos actuava a la ciu-
tat era l’agost del 1985, en un
concert celebrat al camp Nicolás

Longarón. Gairebé quatre dèca-
des més tard, els colomencs po-
dran vibrar amb el potent directe
de La Polla Records després de
retirar-se el 2003 i oficialitzar el
seu retorn el 2019. La banda li-
derada per Páramos compartirà
l’escenari del Rock In Ton Park
Santako amb grups com Rein-
cidentes, Porretas, Rat-Zinger i
Boikot. El festival pren el relleu
de Tomorrowland, que podria
no tornar a celebrar-se a la ciu-
tat, segons informa El Mirall.

HISTÒRIA4El Banc de Memò-
ria Oral de Santa Coloma de
Gramenet ja compta amb un
centenar de testimonis. Aques-
ta iniciativa impulsada per la re-
gidoria de Memòria Històrica a
través del Museu Torre Balldo-
vina va néixer amb l’objectiu de
recuperar i conservar la història
local i divulgar el passat més re-
cent del municipi, centrant-se en
l’època compresa des de la Se-
gona República fins a la transi-
ció democràtica.

Les fonts orals són un dels
mecanismes més efectius i més
utilitzats per recuperar la me-
mòria històrica d’un territori o
localitat, ja que permeten obte-
nir elements de reflexió crítica i
elements sobre la identitat
col·lectiva d’un poble. En  el cas
de Santa Coloma, un total 108
persones han volgut aportar el
seu testimoni en primera per-
sona per tal de provar de recu-
perar la història de la ciutat.
El Banc de Memòria Oral

continua buscant testimonis per
ampliar el ventall d’opinions i ex-
periències i així poder conformar
un relat del passat més recent del
municipi el més acurat possible.
Les entrevistes amb els volun-
taris que vulguin participar-hi
seran gravades i poden allargar-
se durant una o dues hores apro-
ximadament.
Gràcies al testimoni d’alguns

dels veïns, el 2019 es va aconse-
guir senyalitzar cinc nous refu-
gis antiaeris desconeguts.

El grup de punk rock La Polla Records. Foto: Daniel Fernández

Les veus de lamemòria

Seguretat | Dispositiu conjunt dels Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra han iniciat un dispositiu conjunt a la zona limítrofa de
Santa Coloma i Badalona després de constatar que les modalitats delictives en
aquesta zona eren similars i podrien estar perpetrades pels mateixos autors.
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Sant Adrià

EQUIPAMENTS4Els danys pro-
vocats pel pas del temporal Glò-
ria a les depuradores del riu Be-
sòs ha estat de prop de tres mi-
lions d’euros. El Consorci del Be-
sòs-Tordera ha xifrat en 35 les
incidències detectades en el sis-
tema de sanejament d’aigua de
les diferents instal·lacions afec-
tades, uns problemes en el fun-
cionament que tindran un cost
de reparació de 2,9 milions, se-
gons una primera estimació eco-
nòmica.
Les actuacions de gestió per

solucionar les deficiències ja
s’han iniciat amb caràcter d’ur-
gència a les principals depura-
dores afectades, situades a Mon-
tornès del Vallès, la Llagosta i
Granollers. Pel que fa al riu Tor-
dera, les incidències més im-
portants es van detectar als equi-
paments dels municipis de Vi-
lalba Sasserra, Campins, Perte-
gàs, Sant Celoni i Santa Maria de
Palau Tordera. Entre els des-

perfectes més comuns, la bo-
rrasca que va assotar el litoral ca-
talà a finals del passat gener -el
cabal del riu Besòs al seu pas per
Sant Adrià va superar els 500
metres cúbics- va provocar im-
portants danys a les canonades,
despreniments de murs de for-
migó, la desaparició d’alguns

pous de registre i nombroses
deficiències en els col·lectors i en
diversos trams de trencaonades. 
El Consorci del Besòs-Tor-

dera ja ha iniciat les converses
amb l’Agència Catalana de l’Ai-
gua per tal de donar suport a les
poblacions afectades en el man-
teniment de les depuradores.

El parc fluvial del Besòs durant el pas del temporal. Foto: DIBA

El pas del temporal Glòria costa
tres milions a les depuradores
» El Consorci del Besòs-Tordera xifra en 35 les incidències 

en el sistema de sanejament a causa de la borrasca del gener

Festa dels Passadors: 
el record a un ofici extingit

CULTURA4El passat diumenge
va tenir lloc la 22a edició de la
Festa dels Passadors de Sant
Adrià de Besòs. Aquest tradi-
cional esdeveniment organitzat
per l’entitat Dones del Futur i la
delegació de la UNESCO al mu-
nicipi busca homenatjar el vell
ofici dels coneguts com a pas-
sadors, un grup de persones
que s’encarregaven d’ajudar els
veïns a travessar el riu Besòs
quan les fortes riuades s’em-
portaven els ponts i complicaven

l’accés a l’altra riba. Els passa-
dors carregaven a coll-i-bé els
ciutadans que tenien més difi-
cultats per anar d’una banda a
l’altra, centrant-se sobretot en els
infants i en la gent gran, i tam-
bé transportaven objectes i per-
tinences dels veïns.
L’alcalde de Sant Adrià, Joan

Callau, va ser present en els ac-
tes de commemoració de diu-
menge i també va realitzar una
ofrena floral al plafó en record a
l’ofici situat al pont actual.

SALUT4El Consorci del Besòs es
va reunir divendres de la set-
mana passada amb diverses en-
titats veïnals per tal de fer un pas
endavant en la delimitació de les
Àrees Potencialment Contami-
nades de Sant Adrià de Besòs.
Segons informa Marea Verde
Sant Adrià, una de les organit-
zacions participants, la finalitat
de la trobada era localitzar els
punts exactes en els quals hi
pot haver una herència tòxica, ja
sigui perquè van ser la seu d’u-

na indústria en el passat o per-
què s’hi van abocar residus po-
tencialment perillosos o nocius
per a la salut.
Tant l’entitat ecologista com

la plataforma Aire Net -que
també era present a la reunió-
van valorar positivament la re-
buda per part del Consorci del
Besòs. “Avui ens reunim per a
començar a fer realitat la moció
de descontaminació aprovada
pel consell de govern de Sant
Adrià. El desafiu serà aconse-

guir que es faci a bon ritme”,
apuntava l’associació a través de
les xarxes socials. 
Tanmateix, les dues orga-

nitzacions posen el focus ara en
l’alcalde Joan Callau, a qui de-
manen ajuda per “agilitzar els
tempos”. A més, Marea Verde
Sant Adrià demana al batlle so-
cialista que els permeti realitzar
anàlisis de sòl en parcs i zones in-
fantils així com als patis de les es-
coles del municipi per constatar
que no es troben contaminats.

Un dels actes de l’edició d’enguany de la Festa dels Passadors. Foto: Aj.

Identificar el sòl contaminat

Medi Ambient | Reunió dels veïns de la conca del Besòs
Una trentena de veïns i veïnes de les diverses poblacions de la conca del Besòs
es van reunir diumenge passat per definir un full de ruta després del desastre
mediambiental que va suposar l’incendi a la fàbrica de Montornès del Vallès.
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Montgat | Tiana

POLÍTICA4Ball de bastons a
l’Ajuntament de Tiana. El PSC ha
entrat a formar part del govern
municipal en coalició amb ERC
i Junts per Catalunya. La decisió
-que es va prendre dimarts des-
prés d’una agitada assemblea
local socialista- s’ha oficialitzat
aquest dimecres amb la signa-
tura de l’acord. Amb aquest pac-
te, els dos regidors de la forma-
ció entren a l’executiu encapça-
lat per l’alcaldessa Marta Mar-
torell, que passa a tenir majoria
al plenari i podrà aprovar els
pressupostos d’aquest 2020. La
rúbrica de l’acord deixa al grup
de Junts per Tiana -formació
guanyadora de les eleccions  mu-
nicipals amb cinc regidors- com
l’únic partit de l’oposició.
La notícia saltava als mitjans

la tarda de dimarts després de la
celebració d’una tensa assemblea
local socialista. La profunda di-
visió d’opinions va portar el PSC
de Tiana a declarar-se incom-
petent per decidir sobre l’en-

trada dels dos regidors del par-
tit al govern per manca d’infor-
mació, deixant l’última paraula
en mans del grup municipal. 
Finalment, el portaveu so-

cialista Albert Sales passa a ser
primer tinent d’alcaldia i res-
ponsable de l’àmbit de Transició
Energètica, Sostenibilitat i Es-
ports, i Antonio Sánchez assu-
meix la quarta tinença d’alcaldia
i el departament de Règim In-
tern i Acció Jurídica.
En la declaració a mitjans

posterior a l’acte de signatura ofi-
cial, Sales i Martorell destacaven
la bona sintonia que hi ha entre
les dues formacions en l’àmbit
personal com un dels grans fo-
naments que han permès arribar
a un acord per conformar un go-
vern de Tiana en majoria “esta-
ble i honest” capaç de tirar en-
davant l’aprovació dels pressu-
postos del 2020 i del Pla d’Ac-
tuació Municipal (PAM), dues de
les grans assignatures pendents
d’aquest mandat. “Volem que la

pluralitat sigui una marca d’a-
quest pacte. Des del primer mo-
ment hem estat conscients que
un govern en minoria no seria fà-
cil”, apuntava l’alcaldessa.

MOCIÓ DE CENSURA
L’entrada dels dos regidors so-
cialistes a la coalició d’ERC i

JxCAT suposa un revés per al
grup municipal de Junts per Tia-
na. Segons ha pogut saber Línia
Nord, la formació majoritària al
plenari i els socialistes portaven
setmanes explorant una possible
moció de censura que ha acabat
quedant-se en l’aire. “El que ha
passat aquestes últimes hores

prefereixo veure-ho com una
oportunitat per sacsejar-nos tots
una mica i obrir un debat polític
de fons sobre com som i com vo-
lem ser”, assenyala el regidor de
Junts Isaac Salvatierra, que as-
segura que el poble necessita
més política i gent “comprome-
sa” i menys “jugades mestres”.

El PSC entra al governde Tiana
» Els socialistes descarten la possible moció de censura que exploraven amb Junts per Tiana

» Els dos regidors del PSC passen a formar part de l’executiu amb els grups municipals d’ERC i JxCat

L’alcaldessa Marta Martorell i el regidor socialista Albert Sales signen l’acord per entrar al govern. Foto: Aj. Tiana

Montgat | Obres d’urgència pels despreniments d’un mur
L’Ajuntament de Montgat ha hagut d’actuar d’urgència en un mur del carrer Pare Cla-
ret per la perillositat que suposava per als vianants diversos despreniments de la pa-
ret. Els serveis tècnics ja feia dies que havien detectat nombroses deficiències al mur.
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Quatre dies després del fil de
piulades en el qual la UGE Ba-
dalona denunciava el mal estat de
les seves instal·lacions, abans-
d’ahir diversos clubs de la ciutat
van mantenir una reunió amb el
coordinador d’Esports, Jordi Fer-
rón, en la qual li van transmetre
les seves inquietuds, necessitats
i reivindicacions.
“La idea de la trobada era no

ser destructius, sinó constructius
i propositius”, explica a Línia
Nord el president de la UGE, Da-
vid Gallego. “Al final, el que de-
manem és igualtat de condicions
per entrenar i competir”, afe-
geix. A la trobada hi van assistir
tècnics i dirigents del club de
bitlles catalanes, del club de rub-
gi, del club de rítmica i de l’Iris. Al-
tres entitats que també han alçat

la seva veu però que no hi van po-
der assistir són el club d’hoquei,
el de patinatge i els Dracs.
Sigui com sigui, Gallego valora

positivament la trobada, que con-
sidera com una bona primera
presa de contacte, i es mostra con-
vençut que n’hi haurà més. “Es
podria parlar de recuperar cele-
bracions com la Fira de l’Esport
o la Nit de l’Esport, que ens do-
nen visibilitat, i també seria una
gran idea que els clubs de la ciu-
tat ens encarreguéssim de les

activitats que fem en els casals
d’estiu municipals”, conclou.

“BONES SENSACIONS”
Ferrón, per la seva banda, com-
parteix les “bones sensacions”
amb les quals els clubs van tan-
car la reunió i també es mostra
predisposat a seguir treballant.
“Apostem per intentar solucionar
els problemes dialogant, havíem
mantingut reunions de forma
individual i ara ho farem con-
juntament”, admet Ferrón.

Un detall dels matalassos en els quals entrena la UGE. Foto: UGE

Clubs i Ajuntament de Badalona 
es reuneixen pels equipaments
» Les entitats van fer arribar a Jordi Ferrón les seves demandes 
i reivindicacions en una primera presa de contacte “constructiva” 

Examen a la vista: l’Adrianenc
visita la pista del Granollers B

Sobre el paper, el
partit que l’Adria-
nenc jugarà demà
passat a Granollers

serà un dels més exigents de la
recta final de la temporada. El
conjunt de Lorenzo Rueda es
veurà les cares contra el quart, el
filial del BMG, un dels equips que
viu un millor moment de forma
a Primera Estatal després d’haver
encadenat tres victòries.
El partit de la primera volta

va saldar-se amb un clar 33-23 a
favor dels de Sant Adrià, però al
davant trobaran un equip que,

després de dos mals resultats en
l’inici del 2020, ha encadenat vic-
tòria rere victòria.

UNA VÍCTIMA MÉS
L’equip, doncs, voldrà seguir su-
mant victòries (com l’aconsegui-
da contra l’Handbol Sant Esteve,
per 33-27) i pulveritzant registres.
Adrià Cumplido, amb vuit

gols, va liderar l’ofensiva lila con-
tra el conjunt del Baix Llobregat.
Els de Rueda no aconseguirien
trencar definitivament el partit
fins a la segona meitat, ja que al
descans el resultat era de 17-15.

Duel directe: el CF Badalona
visita el camp del Mestalla

És un tòpic, però en el
partit que el CF Bada-
lona jugarà diumenge
al migdia al camp del

València Mestalla hi haurà més
que tres punts en joc. Els esca-
pulats es veuran les cares contra
un rival directe (de fet, l’equip
que ocupa la setzena posició, la
de promoció de descens), un
conjunt que no ha guanyat cap
partit en les darreres 11 jornades.
Una de les referències ofen-

sives del filial che és el davanter
centre Jordi Sánchez, que va
vestir la samarreta del Bada du-

rant la temporada 2012-13 des-
prés d’haver acabat de formar-se
al planter del club escapulat.
Manolo González, per la seva

banda, recuperarà Robert Si-
món (sancionat contra el Caste-
llón) i que tornarà a ser una
peça clau en el carril dret. Un al-
tre dels jugadors que podria for-
mar part de la convocatòria és el
colombià Jaime Alvarado, que
després de jugar el preolímpic
amb el combinat sub23 del seu
país, la setmana passada va com-
pletar els primers entrenaments
amb els seus nous companys.

Badalona | El rival francès del CKB no es presenta
El partit de la lliga francesa que el CK Badalona havia de jugar contra el Korfbal
Pyramides de Saint-Étienne dissabte passat al vespre es va suspendre perquè el
conjunt del departament del Loira no va presentar-se al Poliesportiu de Llefià.

Pau Arriaga
BADALONA

Gran jornada per a l’UBSA,
que escala a la segona plaça
BÀSQUET4El millor resultat de
la 18a jornada de la lliga EBA va
ser per a l’UBSA. El conjunt de
Mario Lousame es va situar se-
gon del grup C-B de la categoria
gràcies a la seva victòria a la
pista del Olivar (69-87). Els de
Sant Adrià defensaran aquesta
posició demà passat al Ricart
contra el CB Salou.
En el mateix grup, el Bada-

lonès va patir la tercera derrota
seguida a Barcelona contra el CB

Roser (89-87). Els Dimonis bus-
caran capgirar la seva mala di-
nàmica recent també demà pas-
sat a les vuit del vespre a la Pla-
na, contra el CB Valls.
Pel que fa a l’únic equip de la

comarca del grup C-A, els Ma-
ristes, van trencar la seva bona
dinàmica de resultats contra l’I-
gualada (63-90). L’equip ocupa
ara el setè lloc i jugarà el darrer
partit del mes demà passat a la
pista del Morabanc Andorra B.
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Després de gaire-
bé un mes i mig
després de l’última
vegada, l’Snatt’s
Sant Adrià tornarà

a jugar al Marina Besòs. Un cop
reparades les destrosses que el
temporal Glòria va provocar en
l’equipament, les de César Aneas
tornaran a casa per rebre, aquest
diumenge a les 12 del migdia, la
visita del cuer, el Magec Tías de
las Palmas de Gran Canària.
Sobre el parquet, doncs, es

trobaran dos equips que tenen un
balanç de triomfs i derrotes si-
mètricament oposat: 15-3 per a
l’Snatt’s i 3-15 per al conjunt
grancanari, que després de per-
dre les primeres 12 jornades del
curs de  forma consecutiva ha re-
accionat i ha derrotat el Barça
Santfeliuenc, el Claret i el Boet
Mataró, i va plantar cara dissab-
te passat en l’enfrontament con-
tra el Lima-Horta barceloní, per-
dent només per 58-61.

TRIOMF SOLVENT A GIRONA
El conjunt adrianenc, doncs, vol-
drà encadenar la setena victòria
en aquest tram de la lliga, que li
permetria continuar al capdavant
de la taula, després del triomf lila
de dissabte passat a Girona con-
tra el GEiEG (54-64).
Un parcial de 4-15 en els pri-

mers set minuts de partit va apla-
nar, i molt, el panorama per a les

adrianenques, que ampliarien
encara més la renda al final de la
primera meitat (26-43). L’em-
penta del conjunt local després
del descans faria que la diferèn-
cia de punts de l’Snatt’s es redu-
ís lleugerament. Bojana Kovace-
vic, amb 21 punts, va liderar
ofensivament un equip en el qual
va debutar l’últim fitxatge de l’e-
quip, la senegalesa Fatou Cissé.

L’Snatt’s torna al Marina
Besòs amb la visita del cuer

L’Industrias acaba la setmana
més dura del curs a Múrcia

L’Industrias de Javi
Rodríguez tancarà,
amb un desplaça-
ment al Palacio de

los Deportes de Múrcia, una de
les setmanes més dures compe-
titivament que es recorden. El
conjunt colomenc, que ahir va en-
frontar-se al Movistar Inter (en
un partit disputat quan ja s’havia
tancat aquesta edició de Línia
Nord), es veurà les cares contra
el vigent subcampió de la lliga
demà passat a les sis de la tarda.
El conjunt de Diego Giustoz-

zi (on juga l’exIndustrias Pol
Pacheco) està immers en la llui-
ta per la tercera posició amb el Vi-
ñalbali Valdepeñas, mentre que
l’Industrias fa números per in-

tentar acabar entre els vuit pri-
mers i tornar a jugar el play-off,
cosa que no passa des de la tem-
porada 2016-17 i que és el gran
objectiu de cara a la segona vol-
ta, com va anunciar el tècnic en
la seva presentació.

COP DE PUNY A L’OLÍMPIC
Els homes de Rodríguez, però, se-
gueixen mostrant una versió que
permet somiar amb coses grans
quan juguen a l’Olímpic. De fet,
l’Industrias va derrotar la gran
sorpresa del curs, el Valdepe-
ñas, dissabte passat (8-3). Sepe i
David Álvarez (els dos per parti-
da doble), Sebas Corso, Roger
Bermusell, Uri Santos i Miquel
Feixas van veure porteria.

Els Dracs tancaran el mes 
a casa rebent els Mariners

La Serie A torna
a Badalona. Des-
prés de 15 dies

sense que els Dracs juguessin, el
conjunt d’Óscar Calatayud de-
fensarà la seva condició de líder
invicte (3-0) aquest diumenge a
dos quarts d’una del migdia con-
tra els Gijón Mariners.
Els asturians, de fet, arribaran

a la ciutat amb un balanç de
zero victòries en tres partits,
però amb unes xifres defensives
millors que dos dels equips que
tenen per sobre en la classifica-
ció (Pioners i Hurricanes), tot i
que fins ara han demostrat que
tenen un gran marge de millora
a l’hora d’aconseguir anotacions.

Aquest serà el darrer partit de
la primera volta, ja que l’últim
partit del febrer, dissabte de la
setmana que ve, ja serà el primer
de la segona meitat del curs.

SENSE OPCIONS
Els de Calatayud voldran mostrar
una versió diferent a la que va
oferir el sènior femení en el par-
tit de diumenge passat contra les
Valencia Firebats (0-40). Aques-
ta va ser la primera derrota del
conjunt badaloní, contra les lí-
ders del grup est de la lliga de 7x7.
Les badalonines descansaran
aquest cap de setmana i podran
preparar el partit del dissabte que
ve al camp de Zaragoza Hornets.

» L’equip ha hagut de jugar els darrers dos partits de lliga al Ricart
» Les liles no fallen: sisena victòria consecutiva a la pista del GEiEG

El Seagull es posa en marxa
de nou visitant les líders

És impossible afron-
tar un retorn a la
competició més dur.
El Seagull d’Ana Ju-

nyent torna a posar-se en marxa
després de l’aturada de la set-
mana passada i ha estat prepa-
rant la visita d’aquest diumenge
al migdia a Lezama (la ciutat es-
portiva de l’Athletic Club) per
veure’s les cares contra les líders
del grup Nord del Reto Iberdro-
la, el filial de les lleones.
Les biscaines són les millors

de la categoria (45 punts, quatre
més que el filial del Barça) sen-

se ser si el conjunt que marca
més gols (és el Barça B) ni el que
en rep menys (l’Eibar, amb 11 en-
caixats, és qui destaca en aquest
aspecte estadístic).
En els darrers partits, el prò-

xim rival de les gavines ha exhi-
bit una enorme solidesa; fa cinc
jornades que no ha encaixat cap
gol (de fet, ha guanyat aquests
cinc partits contra Madrid B,
Pozuelo, Osasuna, AEM i Ra-
cing de Santander) i fins ara, en
els partits que ha jugat davant la
seva afició, només ha perdut
contra l’Eibar (0-2).

Les d’Aneas segueixen al capdavant de la taula. Foto: Twitter (@jepi2000b)
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Silvia Blanch va desaparèixer l'estiu de
2017 sense deixar rastre i l'última perso-
na que la va veure és morta. Un any més
tard, la jove periodista Alex haurà d'anar
fins al poble del Montseny on vivia Blanch
i on va ser vista per darrera vegada. Allà,
coneixerà un dels principals sospitosos de
la desaparició, pel qual sentirà una forta
i irremeiable atracció.

Llibres

El último verano de Silvia Blanch
Lorena Franco

La Laura, la Marta i el Felo són tres amics
que, com cada cap de setmana, es dis-
posen a sortir de festa per l’anomenada
Ruta del Bakalao, que sumava 42 quilò-
metres. Quan estan de camí, presencien
un accident i hauran de decidir si s’atu-
ren o continuen cap a la festa. Roger Torns
dirigeix aquesta obra de Manel Arévalo.

Al teatre La Gleva, a Barcelona.

Teatre

42 km
Manel Arévalo

La cantant Núria Graham va aprofitar Sant
Valentí per publicar una declaració d’a-
mor als seus orígens irlandesos i, més con-
cretament, a la seva àvia Marjorie, a la qual
ha dedicat una cançó i l’àlbum sencer, tot
i que no la va arribar a conèixer. Els pai-
satges irlandesos han estat la font d’ins-
piració de l’artista vigatana per crear
aquest disc de pop espiritual.

Música

El jove ballarí Merab, que fa anys que as-
saja a la Companyia Nacional de Dansa de
Georgia, coneix el carismàtic Irakli, que es
convertirà en el seu gran rival i, alhora, en
el seu amor ocult. El protagonista haurà
de fer front a un entorn molt conservador
per poder-se alliberar. Aquesta pel·lícula
sueca arriba a les nostres pantalles qua-
tre mesos després de l’estrena original.

Pelis i sèries

Solo nos queda bailar
Levan Akin

Marjorie
Núria Graham

Miró: Constel·lació Llena
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull, des d’aquest
mes de febrer i fins al juny, l’exposició Miró: Constel·lació
Antoni Llena. Es tracta d’un recull de 150 obres del fons
de la Fundació, seleccionades per l’artista Antoni Llena
seguint un criteri molt personal: ha triat les peces en

què s’hi veia reflectit, que són aquelles que mostren un
Miró més íntim i amb menys color. Tots aquests dibui-
xos escollits per Llena es combinen amb dues obres 

seves, un fet que posa de manifest la complicitat exis-
tent entre les produccions artístiques de tots dos.

Concha Velasco (Valladolid, 1939) és una d’a-
quelles persones que costa imaginar lluny

d’un escenari o d’un rodatge. Des que va de-
butar al cinema amb La reina mora (1954)

quan tenia 15 anys, l’actriu (també cantant i
ballarina) no ha deixat de treballar mai i ha sa-
but adaptar-se als canvis de l’audiovisual. Una
prova d’això és el seu paper a Las chicas del ca-
ble, una sèrie de Netflix estrenada el 2017. Tan-
mateix, els escenaris han continuat sent casa
seva, tal com ha tornat a demostrar aquest fe-
brer, amb 80 anys. L’artista acaba d’estrenar al
Teatre Borràs de Barcelona El funeral, una obra
creada pel seu fill en què interpreta el fantas-
ma d’una actriu famosa que acaba de morir.
Durant la presentació d’aquest muntatge, 

Velasco va voler anunciar una intuïció que té
força clara: creu que morirà als 82 anys, però

ho explica amb un somriure.   

C O N C H A  V E L A S C OQUI ÉS?
Ser una de les actrius més importants

Està en actiu des de la dècada dels 50

Famosos

Estrenar una obra a Barcelona
‘El funeral’ ha aterrat al Teatre Borràs aquest febrer 

Admiradors i detractors
Com tota diva, desperta passions però també crítiques

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Hunt: Showdown
Crytek ha desenvolupat Hunt: Showdown, un nou videojoc d’acció multi-

jugador que permet posar-se en la pell d’un caçador de monstres.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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FINS AL 24 DE FEBRER
Tot el dia Darrers dies en els quals es pot visi-

tar una mostra sobre l’Agenda 2030 per al Des-
envolupament Sostenible de l’ONU. / Bi-
blioteca Can Casacuberta.

DISSABTE 22 DE FEBRER
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la di-

vuitena jornada de la Copa Catalunya mas-
culina entre el Club Bàsquet Santa Coloma i
el Vive El Masnou Basquetbol. / Pavelló Joan
del Moral.

DILLUNS 24 DE FEBRER
19:00 El Curs de Filosofia per la Pau arriba a la

seva desena edició amb un proposta sobre els
reptes i les amenaces per al medi ambient,
la salut humana i el benestar de les societats.
/ Centre Cívic del Riu.

DISSABTE 22 DE FEBRER
Tot el dia Sant Adrià tornarà a celebrar el Car-

nestoltes com cal. A les 12 del migdia es farà
la festa infantil, tot i que el plat fort serà la rua,
que arrencarà a les sis de la tarda. / Diferents
espais de la vila.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
12:00 Partit de bàsquet corresponent a la dino-

vena jornada del grup B de la Liga Femenina
2 entre l’Snatt’s Femení Sant Adrià i el Club De-
portivo Magec Tías de las Palmas. / Pavelló Mu-
nicipal Marina Besòs.

DEMÀ 21 DE FEBRER
18:00 Segona i darrera sessió del Club de lec-

tura Tirant lo Roig, una activitat pensada per
a nens i nenes que tinguin entre 8 i 12 anys.
Cal inscripció prèvia. / Sala Josep i Pere San-
tilari de la biblioteca Tirant lo Blanc.

25 I 26 DE FEBRER
09:00Dimarts i dimecres de la setmana que ve

es faran les jornades de portes obertes (en el
marc de les preinscripcions per al curs que ve)
per a pares i mares en l’escola Norai.

AVUI 20 DE FEBRER
18:00 La vella Quaresma i el Senyor Carnestol-

tes serà el títol de l’obra seleccionada per a
l’edició d’aquesta tarda de l’Hora del conte.
/ Biblioteca Can Baratau. 

Aquesta tarda es farà la penúltima ses-
sió del curs Creació audiovisual amb
smartphone que va començar a prin-
cipis del mes. / Espai Jove.

Continua en marxa ‘Creació 
audiovisual amb smartphone’

Avui 20 de febrer a les 17:30

Nova crida a la solidaritat dels veïns de
la ciutat i de la resta de la comarca. El
Banc de Sang instal·larà una unitat mò-
bil per recollir donacions. / Escola
Salvat Papasseït.

Donacions de sang a
l'Escola Salvat Papasseït
Avui 20 de febrer a la tarda

Demà i dissabte al vespre se celebra-
ran dues de les gales internacionals de
màgia emmarcades en la celebració del
Festival Internacional de Màgia - Me-
morial Li-Chang. / Teatre Zorrilla.

El Teatre Zorrilla acull dues de
les gales del Festival de Màgia

Demà i dissabte a les 20:30

Durant tot el dia de diumenge se ce-
lebrarà un torneig de futbol solidari per
recaptar aliments. / Camp de Futbol
Municipal.

Un torneig de futbol solidari 
per recpatar aliments
Diumenge 23 de febrer

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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EL CONSELL DE LA SETMANA

E S T I L S  D E  V I D A

ORIGEN VEGETAL

És important comprar aliments de proximitat 
i de temporada per garantir-nos la millor qualitat

VARIETAT

PRODUCTE LOCAL

EXERCICI

i SALUT

No és cap secret que una bona alimentació és la base
d’una bona salut. Sovint, l’excés d’un tipus d’ali-
ments o l’absència d’un altre en la nostra dieta pot

provocar malestar, manca d’energia i nutrients i, fins i tot,
una malaltia. 
Per poder considerar que una alimentació és saludable, el

Servei Català de la Salut estableix que ha de ser satisfactòria,
suficient, completa, equilibrada, harmònica, segura, adaptada
al comensal i a l’entorn, sostenible i assequible. A Catalunya,
la dieta més habitual és la mediterrània, una de les més equi-
librades i saludables del món. 
Les característiques principals de la dieta mediterrània són

el predomini dels aliments d’origen vegetal per davant dels
d’origen animal i la preferència pels productes locals i de tem-
porada. Altres trets que defineixen aquesta alimentació són la
varietat i la riquesa, que queden reflectides en plats únics que
combinen petites porcions de carn o peix amb llegums i ver-
dures. Per últim, és important que tot plegat vagi acompan-
yat de la pràctica d’activitat física.

Cap a una alimentació saludable

La base d’una dieta saludable són els productes 
d’origen vegetal, com les fruites i les verdures 

Les claus

Una alimentació saludable ha de ser rica, variada i equilibrada:
un bon exemple d’això és la dieta mediterrània

Per gaudir d’una bona salut, cal combinar els bons hàbits 
a l’hora de menjar amb la pràctica d’activitat física
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