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La polèmica saltava el passat 31 de
gener. L’Ajuntament de Badalo-
na perdia per manca d’execució
una subvenció de  200.000 euros
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) per fer realitat el ca-
rril bici que ha de travessar la ciu-
tat per connectar Sant Adrià de
Besòs amb Montgat. La notícia
queia com una llosa sobre el
col·lectiu de la Massa Crítica.
Aquesta agrupació d’usuaris de les
dues rodes portava temps col·la-
borant amb el consistori per re-
dactar el projecte i ara veia com un
nou revés tornava a privar els
veïns de comptar amb una in-
fraestructura inexistent. 

“Comparada amb altres mu-
nicipis de l’àrea metropolitana,
Badalona és un forat negre de ca-
rrils bici”, lamenta en Michael, un
dels membres d’aquest grup veï-
nal. L’home d’origen holandès
assegura sentir-se frustrat per la
poca cultura de la bicicleta que hi
ha a la ciutat i considera que no és
una qüestió de diners. “Ja vaig ha-
ver de deixar d’anar en bici als 90
perquè era massa perillós. No
tenim infraestructures. Només
demanem una solució normal, la
inversió és ridícula”.

Aquest dilluns es feia pública
l’aprovació inicial del projecte de
carril bici que ha d’unir el carrer
Prim, al barri de Casagemes, amb
Montgat. Tal com va assenyalar la
regidora de Medi Ambient i Mo-
bilitat, Rosa Trenado, la cons-
trucció d’aquest tram nord –que
tindrà un cost de prop de 530.000
euros– es durà a terme amb les
subvencions que l’Ajuntament
va rebre de l’AMB per realitzar el
tram sud, que ha d’arribar fins a
Sant Adrià. L’anunci era rebut
amb cert escepticisme per part

dels usuaris habituals de les dues
rodes. “Celebrem la notícia, però
el tram més necessari i que té més
sentit és el que connecta amb Bar-
celona”, apunta la Judit. Aques-
ta mestra de secundària va ser una
de les impulsores de la Massa Crí-
tica a la ciutat i també és una de
les veïnes que va treballar en la de-
finició del pla que va acabar ca-

ducant per manca d’execució.
“Jo vaig començar a anar en bici
fa cinc anys perquè era més ràpid,
àgil i econòmic. Des d’aleshores,
res ha canviat. Al final t’hi acos-
tumes i després no pots deixar-

ho”, afirma, que veu en la inesta-
bilitat política local un dels hàn-
dicaps del projecte.

TERÀPIA GRUPAL
Per a la Judit, poder trobar-se
amb altres usuaris en la mateixa
situació gràcies a la Massa Críti-
ca li ha servit com una espècie de
teràpia. L’agrupació -que ja comp-
ta amb gairebé mig centenar de
membres i que té una forta pre-
sència a les xarxes socials- porta
prop d’un any i mig reunint-se un
diumenge de cada mes al Pont del
Petroli per reivindicar l’ús de la bi-
cicleta i pedalejar junts. 

Un dels veïns que no falla a la
cita mensual és la Selena. Aques-
ta jove utilitza el vehicle de dues
rodes per anar cada dia a la feina
a Barcelona. “A Badalona és on
pitjor i menys segura em sento. Et
piten a la mínima i la gent no té
paciència. Un cop surto de la ciu-

tat és meravellós perquè hi ha ca-
rril bici”, explica. 

Un altre dels problemes al qual
han de fer front els usuaris és l’a-
parcament de les bicicletes. Durant
aquest 2020, la previsió és que es
posi en funcionament un pàrquing
amb 47 places a l’estació de Metro
Pompeu Fabra i un Bicibox de
gran capacitat al costat de les Ro-
dalies. Tanmateix, segons denun-
cia l’agrupació veïnal, encara falten
espais per deixar la bici en la ma-
joria d’equipaments i serveis mu-
nicipals. “L’últim cop que vaig
anar al metge vaig haver d’entrar-
la a dins perquè no hi ha lloc on po-
sar-la a fora i tenia por que me la
robessin”, afirma la Selena.

LA RECEPTA DEL CANVI
”Només amb disminuir la veloci-
tat dels carrers ja aconseguiries
que més gent utilitzés la bicicleta.
Si pacifiquessis el trànsit no caldria

ni un carril específic”, assenyala en
Víctor. Aquest mecànic porta més
de 30 anys utilitzant les dues ro-
des en el seu dia a dia i fins i tot se
l’emporta per anar de vacances en
família. “Em neguitejava anar en
cotxe i aparcar i vaig decidir pres-
cindir-ne. Si més persones per-
dessin la por, descobririen que la
vida en bicicleta és activa”. 

El punt d’inflexió que va fer en
Jose decidir-se a anar en bici a la
feina va ser una vaga de Metro.
“Vaig comprovar que es podia fer
i que a més a més m’estalviava uns
deu euros a la setmana. De se-
guida també vaig constatar els be-
neficis físics de tenir una rutina ac-
tiva a la meva vida diària”, recor-
da aquest veí. Per a en Jose, la im-
punitat amb la qual circulen els
automòbils és massa gran perquè
la bici sigui una opció per a to-
thom. “No deixaria els meus fills
anar en bicicleta com hi vaig jo”.

Anton Rosa
BADALONA

Un canvi a copdepedal
» L’aprovació del carril bici entre Badalona i Montgat ha estat rebuda amb escepticisme pels usuaris

» Agrupacions veïnals com la Massa Crítica aposten per centrar esforços en la connexió amb Barcelona

“El tram més necessari
és el que connecta
Badalona amb Sant
Adrià i Barcelona”

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

A fons
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Tribuna

Com en un gran creuer que s’enfonsa, els
primers a patir són els passatgers més
humils, la gent amb menys recursos, que
es troba a les cobertes més baixes. L’ai-
gua inunda les seves habitacions i, men-
trestant, als nivells superiors, on se ce-
lebren els grans sopars i s’hi troben el ca-
pità i els més poderosos, els músics se-
gueixen tocant fins al final, sabent que s’a-
propa la fi. La fi per a tothom, i també per
a ells, els rics i poderosos.

A Badalona, el vaixell s'enfonsa, i les
classes populars ja fa temps que ho pa-
teixen. Al darrer baròmetre de valoració
dels serveis públics de Badalona, la po-
blació ha suspès aquest govern. Men-
trestant, el govern del PSC i els co-
muns, en minoria, incapaç de redreçar
la situació, prefereix dir-nos que els
músics segueixen tocant, i que tot va bé.
De fet, el govern va ocultar els resultats
d'aquest estudi d'opinió. Saben que s'en-
fonsa, i saben que Badalona no és el Ti-
tanic, perquè la catàstrofe es pot evitar.

Dia sí, dia també, les veïnes i veïns de
la ciutat mostren la seva indignació pels
constants problemes sense resoldre. La
mobilitat de molts d’ells, afectada per les
escales mecàniques i ascensors espatllats
a San Crist, Sant Roc, la Salut... L’estat
lamentable de manteniment de tants edi-
ficis públics, l’impagament de les beques
menjador a les escoles i les factures a pro-
veïdors i entitats, les subvencions que l’A-
juntament perd, les llicències atura-
des... Només són alguns dels temes ur-
gents que surten regularment als carrers
de Badalona des de fa mesos. Sembla que
estem en un gran vaixell que s’enfonsa
i que, a més, no té rumb.

On és el capità? Des de l’estiu de
2018, Álex Pastor governa la ciutat grà-
cies al suport del PP d’Albiol en una mo-
ció de censura. Des d’aquell moment, no
sembla que hagi estat capaç de dirigir el
timó de l’Ajuntament. La situació de Ba-
dalona és crítica i calen decisions valen-

tes i ambició per sortir-ne. Necessitem un
govern cohesionat i fort que pugui pren-
dre decisions d’urgència i també pro-
jectar-se cap al futur; de no ser així, po-
dem estar abocats al desastre. Badalona
pot ser una ciutat que deixi d’enfonsar-
se en un mar de problemes de gestió i
avanci decidida.

Per això, cal prendre el lideratge i de-
fensar els interessos del veïnat. Volem
una ciutat viva, que atengui la innovació
científica i artística, impulsant projectes
com el del parc científic de Can Ruti o la
modernització i transformació del polí-
gon del Grandland. Necessitarem ajuda
d’institucions com la Generalitat o la Di-
putació i, per demanar-la, hem de de-
mostrar que ho podem fer. Cal que im-
pulsem una ciutat preparada per afron-
tar els reptes de futur i la defensem, i ho
hem de fer amb la força d’un govern co-
hesionat i ben dirigit.

Cal governar aquest vaixell, i cal fer-
ho tenint en compte drets i responsa-
bilitats. A Badalona, el dret a l’habitat-
ge corre un greu perill i la pobresa és un
problema d’urgència. L’Ajuntament ha
de ser al costat dels veïns amb més di-
ficultats i desobeir especuladors i fons
voltors. Ens cal defensar el dret a l’ha-
bitatge i evitar que se li negui a ningú.
Que l’Ajuntament difongui el decret llei
de mesures urgents en matèria d’habi-
tatge i sancioni els grans propietaris de
pisos buits. Podem fer de Badalona una
ciutat de convivència, i per això també
cal que atenguem els urgents problemes
de seguretat que es viuen especial-
ment en alguns barris. Totes les forces
de progrés de la ciutat podem coincidir
en el fet que cal canviar el model de se-
guretat, reforçar el cos de la Guàrdia Ur-
bana i fer-lo més proper, però també cal
combatre la pobresa, perquè gaudirem
d'una ciutat segura si és segura per viu-
re-hi, alimentar-nos-hi, créixer-hi i
desenvolupar-nos-hi.

La responsabilitat de qui governi
aquesta ciutat i de les veïnes i veïns ha de
ser fer-la també una ciutat més sosteni-
ble, que generi menys residus i potenciï
el reciclatge i un model de neteja i reco-
llida diferent i eficaç. És la nostra res-
ponsabilitat teixir suport mutu i cuidar
Badalona. Liderar és també cohesionar
l’equip sota una direcció per fer avenços
com aquests.

El 2019, després d’haver passat ga-
irebé un any de la moció de censura que
va fer Álex Pastor alcalde de Badalona
amb el suport del PP, el senyor Pastor
no ha estat capaç de liderar aquesta
nau. Més de 24.000 veïnes i veïns van
donar suport a la candidatura que jo en-
capçalava i, darrere nostre, diverses
candidatures democràtiques amb qui
compartim la voluntat de progrés i de
frenar el racisme i el feixisme a la ciu-
tat. Hem explicat en moltes ocasions
que vam fer confiança al candidat del
PSC enfront de les polítiques i discur-
sos de l’odi i la por del senyor García Al-
biol. Ara veiem com això ha resultat en
una situació de bancarrota política i tèc-
nica i ningú està donant el cop de timó
que necessita la ciutat. 

Recordem el nostre govern en mi-
noria, i per això també fem autocrítica.
Deixem les baralles entre partits de
banda i treballem tots plegats, amb ma-
joria. No volem un govern que ens digui
que tot va bé, que seguim mirant els mú-
sics mentre el vaixell s’enfonsa. Un go-
vern fort per reflotar la ciutat ens inte-
ressa a tots, i totes les forces democràti-
ques n’hem de formar part.

La proposta de Guanyem és clara
i jo l’assumeixo completament. Volem
un govern per sumar, que escolti més
a qui està patint el naufragi i deixi de
negar-lo, i jo estic disposada a liderar-
lo. Senyors, deixem d’escoltar els mú-
sics del Titanic i evitem que s’enfon-
si Badalona.

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem Badalona

Els músics del Titanic

Sobre los seis primeros
muertos por coronavi-

rus en Italia: son cuatro
hombres de entre 78 y 88 años y dos
mujeres de más de 75 (una de ellas pa-
decía cáncer). Lo que quiero decir, con
todo el respeto, es que esta gente
también podría haber muerto si pillan
un resfriado.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Cuando un niño hace
algo “de niña”, es decir,

asociado a lo femenino,
la actividad lo degrada a él. Ejemplo:
pintarse las uñas. Cuando una niña
hace algo “de niño”, es decir, asociado
a lo masculino, es ella quien degrada
la actividad. Ejemplo: jugar al fútbol.
He aquí la gran diferencia/desigualdad.

@perifericah

Weinstein declarat cul-
pable de múltiples

agressions, Plácido Do-
mingo declarant-se responsable i de-
manant perdó per les seves. El mal pro-
vocat no desapareixerà mai, però el
#metoo ha estat una arma poderosa,
empoderadora i sorora contra la vio-
lència masclista.

Confirmado que se
permite que empresas

cuyo negocio es que mis
hijos se arruinen la vida se anuncien en
un partido Madrid-Barça. Tened en
cuenta que si este gobierno dice que
algo es un problema de salud pública
o que “sí, se puede” es probable que
esté mintiendo.

@yeyaboya@pablom_m @quiquepeinado

Els semàfors

Aj. de Badalona
Els veïns de Badalona han suspès per

primera vegada al baròmetre municipal
la gestió del govern local amb un 4,5 so-

bre 10. Entre els problemes que més
preocupen la ciutadania hi ha la 

seguretat i el manteniment dels carrers. 
pàgina 10

Aj. de Santa Coloma
El Ple no va aprovar la despenalització
del bany en topless a les piscines muni-
cipals. La moció presentada per ERC va
comptar amb la sorprenent negativa del
PSC, que ja s’hauria posat en contacte

amb els centres per canviar la normativa. 
pàgina 14
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El PSC descarta una moció 
de censura i entra al govern de Tiana1

2 ‘Dolors i glòries’

Clubs i Ajuntament de Badalona 
es reuneixen pels equipaments

El retorn de Pastor esvaeix 
un diàleg sense línies vermelles

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

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.

Aire fresc

Mercats municipals, tema pendent
per Estanis Alcover i Martí

Per a l’Ajuntament de Bada-
lona (ho diuen en el seu web),
“els mercats són una de les pe-
ces més rellevants de la confi-
guració del teixit comercial a la
nostra ciutat, són l’essència del
comerç de proximitat. Els Mer-
cats Municipals de Badalona
ofereixen un bon servei i una
oferta de productes de qualitat
que els fan mantenir el paper his-
tòric de motors dels barris i de la
ciutat”. Doncs sí: així hauria de
ser per poc que el mateix Ajun-
tament s’hi hagués esforçat. Lle-
gir-ho ara és una poca-soltada.

Rellegint números antics
de Línia Nord, veiem que En
Comú Podem va recollir les
queixes dels paradistes, de ma-
nera molt particular dels més
castigats: els de les places Vella
i Nova (Maignón i Torner).
Fins i tot es van exposar algu-
nes solucions davant d’altres
candidatures i grups munici-
pals. També hi ha hagut debats,
com el de la FAVB.

En Comú Podem va expo-

sar la seva conformitat amb un
pacte de govern per millorar les
condicions dels mercats mu-
nicipals de Badalona. En aquest
context, es va deixar clar que es
necessiten “mesures urgents
perquè els mercats s’estan mo-
rint”. No en un futur, sinó en  el
present. Calia –van dir– mi-
llorar les condicions dels mer-
cats i també dels venedors/es.

El temps segueix passant,
imparable. I aquí no es fa res.
La plaça Vella viu en una bar-
raca provisional, pensada per
un parell d’anys, tan cèntrica
com inadmissible. I la plaça
Nova cau a trossos, desange-
lada, desnodrida de tot menys
del bon tarannà dels pocs pa-
radistes que hi van quedant. 

És una vergonya com trac-
ten els que manen a l’Ajunta-
ment els venedors i compra-
dors. Inacceptable. Ni fet ex-
pressament els mercats bada-
lonins estarien pitjors. Perquè
suposem que no es pretén la
seva desaparició, oi?

Fa tants anys que se’n parla! Hi ha-
via una crida que, més o menys, ve-
nia a dir així: “Mercats municipals:
renovar-se evitant morir en l’in-
tent”. A la casa de la vila no l’han
fet seva i, ara com ara, als mercats
del centre els canten les absoltes.

Els mercats municipals van
sorgir com una barreja entre
l’heretat costum medieval de co-
merciar a la plaça principal de la
vila –per això els BTV en diem
“anar a plaça”- i la preocupació
per establir unes mesures sani-
tàries, que condicionessin i con-
trolessin lloc i formes en el trac-
tament de productes dirigits al
consum alimentari. No obstant
això, tot i que les necessitats i pre-
ocupacions fonamentals segu-
eixen sent similars, ha plogut
molt des de llavors. 

Els mercats municipals avui
s’enfronten a diversos reptes. En-
tre els principals, la necessitat de
competir en preus, varietat, fres-
cor i, al mateix temps, especialit-
zació de l’oferta amb producte de
km 0. El paradista ho sap, però la
manca d’adaptabilitat de les seves
infraestructures i l’incompliment
dels compromisos municipals fan
que el pitjor dels reptes truqui a
la porta: la mort del mercat i
l’enterrament del venedor.

Les millors
perles

Estar massa convençut d’alguna cosa pot arribar a ser perillós. I
si no, que li diguin a Mike Hughes, l’acròbata estatunidenc que
ha mort després de deixar-se caure al desert de Califòrnia des

d’un coet fabricat per ell mateix. La finalitat d’aquesta idea de bom-
ber? Arribar a l’espai per demostrar que la terra és plana.

Un campionat d’esquí que disputen capellans amb sotana.
Sona estrany, però passa cada any a la ciutat de Wisla, a
Polònia. Els participants d’aquesta curiosa prova, la ma-

joria d’edat avançada, tenen l’objectiu d’homenatjar el papa
Joan Pau II mostrant les seves habilitats a la neu.

Fingir que ets un fantasma per estalviar-te pagar l’Uber que t’ha
portat a casa. És l’estratègia que va seguir una jove a Monter-
rey, Mèxic. Quan va arribar a casa seva, va dir que havia d’entrar

a agafar diners. Al cap d’una estona, va sortir la mare de la noia per
dir-li al conductor que la seva filla havia mort quatre anys enrere.

La fortuna de Kirk Douglas, estimada en 61 milions de dò-
lars, no anirà a parar a cap membre de la seva família. Set-
manes després de la mort de l’actor centenari, s’ha sabut

que la seva última voluntat va ser destinar el 90% de la seva ri-
quesa a causes benèfiques. 

Un futbolista amateur ha estat suspès cinc anys per haver
mossegat el penis d’un rival. Va passar a França, després del
partit entre el Terville i el Soetrich, dos equips d’una lliga lo-

cal. Un cop acabat el matx, diversos jugadors es van veure involu-
crats en una tensa baralla que va tenir un final inesperat.

A les xarxes

@trosich: Sembla que per rentar la cara de
Bartomeu i publicar merda de Messi, Piqué,
Guardiola, Puyol, Xavi i crítics amb la direc-
tiva, com Roures i Font, sí que hi ha calers.

@orioldebalanzo: Jo ja he comprat ai-
gua, arròs, tonyina i he segellat les fines-
tres de casa amb fustes i m'he comprat un
rifle. I vosaltres?

#CoronavirusACatalunya

@DolorsBoatella: Esperar a veure si es
confirma la teva culpabilitat abans de de-
manar perdó no seria la millor manera
d’acceptar la teva responsabilitat.

#DomingoCulpable #Barçagate
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POLÍTICA4Ambient crispat al
Ple de febrer de Badalona. La
trobada dels grups municipals
d’aquest dimarts va anar prece-
dida per la convocatòria d’una
sessió extraordinària forçada
pel PP per demanar la dimissió
de l’alcalde Álex Pastor. Des-
prés al plenari, una pluja de re-
trets entre els diferents partits de
l’oposició i el govern local que va
acabar amb l’aprovació d’una
moció contra comentaris mas-
clistes i xenòfobs per part dels re-
gidors.

La notícia saltava poques ho-
res abans de l’inici del segon Ple
de l’any. El PP forçava la convo-
catòria d’una sessió extraordi-
nària aquest divendres per de-
manar la dimissió de Pastor a
causa de la seva “absència al
capdavant de l’equip de coordi-
nació d’emergències per anar al
gimnàs” durant els dies del tem-
poral Glòria i per l’“ocultació” de
l’últim baròmetre municipal. 

L’ofensiva dels populars tin-
dria resposta al plenari. Els grups
municipals van aprovar una mo-
ció contra comentaris masclistes
i xenòfobs, posant el focus en les
declaracions de Xavier García Al-
biol titllant de “florero” la pri-
mera tinent d’alcaldia, Aïda Llau-
radó. El regidor de JuntsxCat
David Torrents demanava re-
provar també l’alcalde per una
piulada “racista” sobre el centre

de menors del Remei i Guanyem
i ERC apuntaven al coordinador
d’Esports del consistori, Jordi
Ferrón, pels seus comentaris
“masclistes” a la regidora Nora
San Sebastián.

Malgrat la tensió, el Ple mu-
nicipal va aprovar per unanimi-
tat les mocions en rebuig de la
supressió d’alguns jutjats de vio-
lència de gènere i de situació d’e-
mergència a l’escola pública local.

El Ple municipal de febrer a Badalona. Foto: Oriol Lladó

Pluja de retrets i un nou Ple 
per forçar la dimissió de Pastor
» El PP demana la renúncia de l’alcalde amb un Ple extraordinari

» La sessió va estar marcada pel foc creuat de reprovacions

La plataforma del Pont del
Petroli s’haurà d’enderrocar

TEMPORAL4L’informe tècnic
encarregat per l’Ajuntament de
Badalona per avaluar els danys
causats pel pas del temporal
Glòria al Pont del Petroli conclou
que caldrà enderrocar la plata-
forma perquè ha quedat “de-
vastada”. El consistori ha habi-
litat una partida de prop de
482.000 per tal de poder con-
solidar l’emblemàtica passa-
rel·la, que, malgrat els desper-
fectes,  sí que podrà ser reober-
ta al públic de cara a l’estiu.
Entre les actuacions que es faran
en aquesta part del pont, un

equip especialitzat haurà de re-
lligar els pilars malmesos i ins-
tal·lar una barana a l’extrem fi-
nal del passeig.

Un cop es faci efectiu l’ende-
rrocament de la plataforma es
procedirà a la neteja del fons
marí. Aquest pas és essencial
perquè després els enginyers
que ja van reparar el pont des-
prés del temporal de fa tres anys
redacti un projecte a partir d’u-
na simulació en maqueta per
provar de reposar l’última biga
i la plataforma devastades pel
temporal Glòria.

Més de 300 firmes per 
la inseguretat a Canyadó

SEGURETAT4L’associació de
veïns del barri de Canyadó de
Badalona van presentar dilluns
a l’Ajuntament un document
amb 330 firmes per denunciar la
inseguretat a la zona. El veïnat
assegura en un comunicat que la
“manca d’atenció i vigilància” per
part de la Guàrdia Urbana de Ba-
dalona i dels Mossos d’Esquadra
ha provocat que en els darrers
mesos s’hagin produït nombro-
sos assalts a establiments co-
mercials i habitatges particu-
lars del barri.

Segons apunten des de l’en-

titat, malgrat que tant la Junta de
veïns com els diferents cossos de
seguretat ja porten temps ma-
nifestant aquesta situació, la
sensació continua sent que no es
prenen les “mesures adequa-
des” per garantir la “tranquil·li-
tat dels residents i dels comer-
ciants.

Entre les propostes que sí
que creuen que generarien un
impacte positiu al Canyadó, l’as-
sociació veïnal aposta per ac-
cions preventives com per exem-
ple la visibilitat de patrulles per
l’interior del barri.

Tomàs Molina porta el canvi
climàtic a les escoles

MEDI AMBIENT4El meteorò-
leg badaloní Tomàs Molina par-
ticipa en unes xerrades sobre el
canvi climàtic per als alumnes de
les escoles vinculades al Consell
dels Infants de Badalona. Sota el
títol El temps al 2030, el pre-
sentador de TV3 farà reflexionar
prop d’un miler d’estudiants so-
bre quin és el futur del temps al
planeta Terra i els efectes que
l’escalfament global estan pro-
vocant en el medi ambient.

Les xerrades -el 25 de febrer
i el proper 31 de març- estan
adreçades a nois i noies dels
cursos de 5è i 6è de primària i el
tema és un dels camps de treball
escollits pel Consell dels Infants
de Badalona. Per tal de comple-
mentar el contingut, els orga-
nitzadors també han elaborat
una guia de recursos educatius
amb la col·laboració del consis-
tori i del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat.

Habitatge |Manifestació contra el fons d’inversió Azora
Aquest diumenge s’organitzarà una manifestació a la plaça de la Vila de Badalona per

protestar contra el fons d’inversió Azora. La concentració tindrà lloc després de la decla-
ració institucional de condemna de les seves pràctiques que va fer dimarts l’Ajuntament.
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Detenen un menor per vuit
robatoris amb navalla

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir la setmana
passada un menor de 17 anys
com a presumpte autor de vuit
delictes de robatoris amb inti-
midació. El jove -que ja ha estat
posat a disposició de la Fiscalia
de Menors- hauria abordat fins
a vuit altres menors per robar-los
amenaçant-los amb una navalla.

Segons ha informat el cos po-
licial, la investigació es va iniciar
fa prop d’un any, quan es van re-
bre diverses denúncies per ro-
batoris amb violència. Després
de les primeres indagacions, els
agents van constatar que aquests
incidents havien tingut lloc uti-
litzant un modus operandimolt
similar, de manera que es va es-
tudiar la possibilitat que els de-
lictes estiguessin perpetrats pels
mateixos autors.

Els lladres acostumaven a
seleccionar les seves víctimes
entre grups de menors d’edat i,
després d’insultar-los, els ame-
naçaven amb una navalla per ro-
bar-los les pertinences de valor
i fugien de lloc dels fets co-
rrents.  Entre els objectes sos-
trets, els autors s’apropiaven
principalment de telèfons d’alta
gamma i de diners en efectiu. En
un dels casos denunciats, el grup
va retenir un jove a punta de na-
valla per aconseguir el número
secret de la seva targeta de crè-
dit, aconseguint treure del comp-
te 1.180 euros.

Les investigacions dels Mos-
sos van aconseguir identificar
tres joves com els autors dels
vuit robatoris amb intimidació,
però dos encara no han pogut
ser arrestats.

PARTICIPACIÓ4L’Ajuntament
de Badalona ha suspès per pri-
mera vegada a l’Enquesta Sobre
Serveis Municipals. Segons els
resultats del baròmetre, que no
han estat presentats pública-
ment malgrat que el consistori
els tenia, el 36,4% dels veïns i
veïnes no aproven la gestió del
govern local, que acaba amb
una nota total de 4,5 sobre 10.
Entre les principals qüestions
que preocupen la ciutadania hi
ha la seguretat -que augmenta
notablement respecte de les da-
des del 2018- i el manteniment
dels carrers.

Els resultats d’aquesta en-
questa -realitzada l’octubre del
2019- mostren una davallada en
la percepció de la feina del con-
sistori per part de la ciutadania.
La gestió del govern en coalició
de PSC i Badalona En Comú
Podem es troba gairebé mig punt
per sota de la valoració que va ob-
tenir els anys 2016 i 2018 el
mandat de Guanyem, ERC i ICV-
EUIA. 

Pel que fa a les problemàti-
ques, el gran tema de preocu-
pació dels badalonins continua
sent el manteniment dels ca-
rrers, malgrat que disminueix
lleugerament respecte del 2018.
Per darrere hi ha la seguretat

(45%), que puja un 18% aquest
2019, superant folgadament les
xifres assolides fa quatre anys.
El tercer problema que més ne-
guiteja el veïnat consultat és la
immigració, amb un 8,7% de les
respostes i molt lluny del 53,8%
que s’ha decantat pel manteni-
ment de la via pública.

Un altre dels grans titulars
que deixa aquesta Enquesta So-
bre Serveis Municipals és que el
53% de les persones pregunta-
des considera que la ciutat ha
empitjorat en els últims dos
anys. A més a més, el 29% dels

veïns creu que la imatge exter-
na de Badalona és dolenta, en
contraposició al 27% que creu
que és bona.

UN BARÒMETRE “AMAGAT”
En un comunicat, el grup mu-
nicipal d’ERC denuncia que el
consistori ha “amagat” aquesta
enquesta sobre serveis públics
perquè mostra la seva “mala
gestió”. Els republicans consi-
deren que no presentar els re-
sultats del baròmetre és una
“falta d’honestedat i del mínim
fair-play democràtic”.

L’alcalde Pastor acompanyat de la primera i del quart tinent d’alcalde. Foto: ACN

Badalona suspèn per primera
vegada el baròmetre municipal
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HABITATGE4El nucli antic de
Badalona podria estar sota
amenaça. L’associació de veïns
del barri de Dalt la Vila ha de-
nunciat la intenció del consis-
tori de portar al Ple municipal
una proposta de modificació
del Pla General Metropolità
(PGM) per la reordenació de l’i-
lla de Can Cases. Segons apun-
ta l’entitat en un comunicat, el
projecte permetrà l’enderroca-
ment d’algun immoble i la cons-
trucció de diversos edificis re-
sidencials, fet que posaria en
risc el “patrimoni” i el “caràcter”
de la zona.

La proposta que el govern lo-
cal portarà al plenari per ser
aprovada per la resta de grups
municipals se centra en la reur-
banització de l’àrea que com-
prèn  els carrers de Barcelona i
Martí Pujol, coneguda popular-
ment com l’illa de Can Cases.
Aquesta modificació del PGM
prové d’una permuta entre els
propietaris i l’Ajuntament de
Badalona que ha de permetre in-
crementar de manera substancial
el sostre residencial amb la cons-
trucció d’almenys un bloc de pi-
sos i diversos habitatges. A més

a més, el projecte contempla
l’enderroc de la casa de la Creu
Roja, situada al número 48 del
carrer de Barcelona, per cons-
truir-hi un immoble de cinc plan-
tes, provocant nombrosos danys
en un dels pocs accessos al barri
que encara conserva una fisono-
mia pròpia de nucli “antic”.

Des de l’associació veïnal
insten la resta de formacions
amb representació al Ple a votar
en contra de la proposta actual
i demanen que s’obri un procés
participatiu per consensuar un
nou pla que tingui en compte els

interessos dels propietaris i dels
residents. 

Aquest no és el primer cop
que el consistori prova de tirar
endavant projectes d’aquest ti-
pus en aquesta zona. Tal com
ara estan fent els veïns de la Ciu-
tat Vella de Santa Coloma de

Gramenet, que es troben en peu
de guerra per la licitació de
nous enderrocaments a la part
antiga del municipi, un grup
d’habitants del barri de Dalt la
Vila ja va alçar la veu fa uns anys
sota el lema Salvem Dalt la
Vila per protestar contra canvis
en el PGM que afectaven aques-
ta zona. La pressió veïnal va
aconseguir posar fre als pro-
jectes i l’entitat confia a poder fer
el mateix amb els canvis que ara
pretén introduir el govern local.

ZONA VERDA I EDIFICIS BUITS
Entre els punts de la modificació
del pla destacats per l’associació
de veïns en el comunicat fet pú-
blic a través de les xarxes socials,
l’agrupació posa èmfasi en la
construcció d’un bloc de pisos i
de diversos habitatges prevista al
número 208 del carrer Martí Pu-
jol i al número 29 del carrer Bar-
celona. Aquestes actuacions “re-
duirien severament la zona ver-
da” que actualment es pot trobar
a l’espai, un dels pocs pulmons

verds que resisteixen al barri. En
aquest sentit, la proposta muni-
cipal sí que inclou la creació
d’una nova zona verda per a l’ús
públic en una sèrie de terrenys
sobrants entre les construccions,
un pla que per a l’entitat veïnal
manca de sentit. També es fa re-
ferència al “regal enverinat” que
suposaria la cessió sense pla
d’usos ni inversió prevista de la
casa catalogada al número 33 del
carrer de Barcelona, que podria
acabar sent un edifici buit.

Unnoupla amenaça el nucli antic
» Veïns de Dalt la Vila s’oposen a la reordenació de l’illa de Can Cases per l’impacte que produirà
» La modificació del Pla General Metropolità enderrocarà immobles per fer-hi edificis residencials

La plaça de la Constitució al barri de Dalt la Vila. Foto: Carquinyol

Dalt la Vila ja va alçar
la veu fa uns anys
per protestar contra
canvis en el PGM
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Santa Coloma

El Ple de febrer a Santa Coloma
de Gramenet no ha donat llum
verda a la despenalització del
bany en topless a les piscines
municipals. La moció presen-
tada pel grup d’ERC ha topat
amb la sorprenent negativa del
PSC, que, malgrat votar-hi en
contra, ja s’ha posat en contac-
te amb els diferents complexos
esportius per tal de canviar la
normativa. En aquesta línia,
els socialistes també van anun-
ciar l’inici de la redacció d’un
reglament d’usos per a les pis-
cines exteriors per garantir que
tothom pugui gaudir del bany
amb llibertat.

Segons denunciava la regi-
dora d’ERC Gemma Espanyol
dijous de la setmana passada, el
topless encara figura com a pro-

hibit en algunes de les piscines
exteriors de la ciutat, com per
exemple la de Can Zam.“Sí que
està permès prendre el sol, però
està prohibit el bany”, explicava
Espanyol, que demanava al con-
sistori establir una nova nor-
mativa sense “discriminacions
de gènere” i apostava per publi-

citar aquesta possibilitat per evi-
tar l’autocensura per part de les
dones.

El segon Ple de l’any també
va acordar reclamar al Govern
inversió en els equipaments es-
colars locals i també va aprovar
una modificació del pla que ha de
transformar el barri de Fondo. 

Piscina d’estiu de Can Zam. Foto: Aj. de Santa Coloma

El bany en topless a les piscines
no passa el tall del PSC al Ple

» Els socialistes voten en contra de la moció presentada per ERC,
però ja han contactat amb els centres per canviar la normativa

Els comerços se sumen 
a la promoció del català

COMERÇ4Una vintena de co-
merços de Santa Coloma de
Gramenet participen en una
nova campanya per fer promo-
ció del català. La iniciativa im-
pulsada per l’Agrupació del Co-
merç i la Indústria, l’Institut
Ramón Berenguer IV i el CNL
L’Heura va arrencar el passat 24
de febrer i s’allargarà fins al
proper 6 de març. Sota el lema
Posa fil a la imatge. Quina fra-
se feta et suggereix aquesta
imatge, 24 establiments co-

mercials de la ciutat exposaran
en el seu aparador diversos car-
tells convidant a la ciutadania a
endevinar la frase feta que s’a-
maga rere la imatge. Els veïns i
veïnes podran participar-hi om-
plint unes butlletes que trobaran
al mateix comerç i que serviran
per entrar a formar part d’un
sorteig on els guanyadors s’em-
portaran dues Targeta Ciutat
valorades en vint euros que po-
dran validar-se en establiments
comercials de la ciutat.

EQUIPAMENTS4La plataforma
per a la Defensa de la Serra de
Marina i Can Zam ha tornat a al-
çar la veu per reivindicar el Parc
de Can Zam com un espai verd.
L’anunci de la celebració del
festival Rock in Ton Santako el
proper dissabte 11 de juliol en
aquest recinte ha fet revifar la
lluita de l’entitat veïnal, que por-
ta prop de 40 anys demanant la
finalització del projecte que ha-
via de fer de l’equipament un
parc “verd i frondós” per a la ciu-

tadania i no un escenari prepa-
rat per acollir esdeveniments
massius com el Tomorrowland.

Segons apunta la plataforma
en un comunicat, l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet
porta anys fent cas omís a les rei-
vindicacions veïnals i al con-
sens ciutadà i institucional acor-
dat el 2006 després d’un procés
participatiu promogut pel mateix
consistori.

Des de l’entitat es percep la
celebració d’aquest nou festival

de rock i punk rock com una
oportunitat per “difondre” la
seva reivindicació en sintonia
amb els missatges que sempre
han estat referència de bandes
com La Polla Records, que tor-
narà al municipi 35 anys després
per encapçalar el Rock in Ton
Santako. El veïnat no s’oposa a
què tinguin lloc aquests tipus
d’esdeveniments un cop acabat
el parc i conviden els assistents
i els grups que participen en el
festival a sumar-se a la lluita.

Anton Rosa
SANTA COLOMA

Un dels cartells de la campanya. Foto: Aj. de Santa Coloma

CanZam:mésqueun escenari

Política | Parlon, presidenta del fons de cooperació estatal 
L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha estat escollida nova 

presidenta de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (CONFOCS), l’ens
que s’encarrega de coordinar els 9 fons en aquest àmbit existents a l’estat espanyol. 
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Sant Adrià

PARTICIPACIÓ4Un centenar de
persones i membres de diverses
entitats veïnals de cinc municipis
del Besòs van participar el cap de
setmana passat en un fòrum per
definir mesures per transformar
l’entorn urbà de la zona. Les jor-
nades -que es van celebrar di-
vendres i dissabte a la biblioteca
pública del barri de la Mina de
Sant Adrià de Besòs- van servir
per arribar a la conclusió que per
tal de poder impulsar canvis sig-
nificatius és necessari apostar
per polítiques socials.

L’organització d’aquesta tro-
bada, que va comptar amb el su-
port de la Confederació d’Asso-
ciacions de Veïns de Catalunya
(CONFAVC) i de la Federació
d’Associacions de Veïns de Bar-
celona (FAVB), tenia per objec-
tiu l’elaboració d’una agenda
veïnal conjunta per transformar
la zona coneguda com a Eix Be-
sòs. Amb aquesta intenció, el fò-
rum va reunir representants de

diverses associacions i entitats de
fins a cinc municipis diferents:
Badalona, Barcelona, Montcada
i Reixac, Sant Adrià de Besòs i
Santa Coloma de Gramenet. 

Els participants es van orga-
nitzar en cinc taules tematitzades
que abordaven temàtiques com
l’habitatge, l’activitat productiva
i el patrimoni, el transport i les
infraestructures, el medi am-
bient i l’àrea metropolitana. 

Segons apunta la FAVB en
un comunicat, les jornades van
servir per constatar la necessi-
tat de desenvolupar a l’àrea
del Besòs una “forta interven-
ció pública i social” que permeti
transformar les condicions ac-
tuals en “oportunitats de des-
envolupament i benestar” per
al conjunt de veïns i veïnes, un
objectiu amb un clar caràcter
intermunicipal.

Un dels debats del fòrum de l’Eix Besòs. Foto: FAVB

Els veïns del Besòs alcen la veu
per exigir polítiques socials

» Unes cent persones de cinc municipis regats pel riu participen 
en un fòrum per debatre mesures per transformar l’entorn urbà

Jornada de neteja solidària
de la platja del Fòrum

MEDI AMBIENT4El Primavera
Sound i la companyia Brunch-In
organitzen aquest dissabte 29 de
febrer una jornada de neteja
solidària de la platja del Fòrum
de Sant Adrià de Besòs. La ini-
ciativa dels promotors del festi-
val que tindrà lloc del 3 al 7 de
juny busca ajudar a pal·liar els
efectes del pas del temporal Glò-
ria pel litoral català, que encara
són patents en moltes platges
com la del Fòrum.

Entre totes les persones om-
plin el formulari d’inscripció i
participin en la jornada, l’orga-

nització sortejarà cinc abona-
ments per poder assistir a l’edi-
ció d’aquest 2020 del Primave-
ra Sound Barcelona i també deu
entrades per l’esdeveniment
Brunch-On the Beach, la festa de
clausura del festival que se ce-
lebrarà el 7 de juny a la platja del
Fòrum. 

Aquest acte final portarà a
Sant Adrià grans noms de l’es-
cena techno i electrònica inter-
nacional com Nina Kraviz, Dis-
closure (en un format especial
conegut com DJ Set), Amelie
Lens o Black Coffee.

L’escòria de la Rambleta 
no és un perill per a la salut

MEDI AMBIENT4L’estudi de les
restes d’escòria trobades al pas-
seig de la Rambleta conclou que
no suposen un perill per a la sa-
lut pública. L’anàlisi de mostres
del terreny encarregat per l’A-
juntament de Sant Adrià consi-
dera que no són cap risc per a les
persones, però sí que insta les
autoritats a retirar aquests resi-
dus per garantir la qualitat am-
biental del sòl. Segons informa
el consistori encapçalat per Joan
Callau en un comunicat, l’escò-
ria trobada durant les obres de
la Rambleta no és perjudicial per

als veïns malgrat que sí que s’hi
han trobat restes de coure, zinc
i plom i també diversos tipus de
dioxines. La presència d’aquests
contaminants en el terreny tam-
poc hauria afectat  les aigües sub-
terrànies, que s’usen per als jar-
dins i la neteja de carrers.

Per la seva banda, diverses
entitats veïnals denuncien que el
nivell de dioxines continua es-
tant molt per sobre del límit le-
gal i titllen d’”irresponsabilitat
extrema” les afirmacions que
apunten que no suposa un pro-
blema per a la salut.

El futur de les Tres Xemeneies,
a votació el 2 de març

EQUIPAMENTS4El Pla Director
Urbanístic (PDU) de les Tres Xe-
meneies se sotmetrà a votació el
proper 2 de març en dos plens
extraordinaris a Sant Adrià de
Besòs i Badalona. Després de ser
presentat pel Consorci del Besòs
aquest dimecres, el projecte que
ha de definir el futur de l’antiga
central tèrmica pot rebre la llum
verda per a la seva implemen-
tació dilluns que ve a les reu-
nions extraordinàries dels grups

municipals dels dos municipis
afectats pel pla. Segons han de-
nunciat de forma conjunta les
formacions d’ERC de Sant Adrià
i Badalona, el PDU s’ha comu-
nicat de forma “precipitada” i es
votarà d’urgència als plens sen-
se temps suficients perquè els
patits puguin avaluar la nova
proposta rigorosament. Els re-
publicans proposen posposar
l’aprovació un parell de mesos
per poder analitzar el document.

Successos | Enxampat sense carnet i amb un nadó a bord
Els Mossos d’Esquadra han denunciat un veí de Sant Adrià per conduir sense carnet
i portar un nadó a bord sense cap sistema de retenció infantil. L’home va ser enxam-

pat a Maçanet de la Selva en un vehicle sense assegurança i amb la ITV caducada.
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Montgat | Tiana

POLÍTICA4L’entrada del grup
municipal del PSC al govern de
Tiana ha aixecat polseguera. Els
socialistes descartaven la moció
de censura que portaven set-
manes explorant amb Junts per
Tiana -formació guanyadora de
les eleccions amb cinc regidors
i ara l’únic partit de l’oposició-
per passar a formar part de l’e-
xecutiu que conformaven en
minoria ERC i JxCat. Segons
manifestaven les dues parts im-
plicades, l’acord garantia un go-
vern “estable i honest” capaç
de tirar endavant els pressu-
postos del 2020 i el Pla d’Ac-
tuació Municipal, dues assig-
natures pendents des de fa me-
sos. Tanmateix, el nou tripartit
no ha estat del tot ben rebut en
el si del PSC.

La decisió final es prenia di-
marts de la setmana passada
després d’una agitada assemblea
local socialista. Tal era la divisió
d’opinions que el PSC de Tiana
es va declarar incompetent per
arribar a una conclusió per man-
ca d’informació, deixant l’última

paraula en mans dels dos regi-
dors. Una de les veus autoritza-
des crítiques amb el pacte que
han volgut fer-se sentir ha estat
Ferran Vallespinós, alcalde de
Tiana del 1995 al 2007. A través
del seu blog personal, el socia-
lista considera que el grup mu-
nicipal del PSC ha tret una bona
collita amb l’acord, però es pre-

gunta a quin preu. “Cal valorar
els ponts trencats i les ferides
creades i a la vegada la dissensió
provocada en el si de l’agrupació
local”, apunta l’exalcalde, que
posa sobre la taula la possibili-
tat que Junts per Tiana només
hagi estat una moneda de canvi
per aconseguir un millor pacte
amb ERC i JxCat.

Els grups municipals del PSC i ERC signant l’acord. Foto: Aj. de Tiana

Tensió al PSC per l’entrada dels
seus regidors al govern de Tiana

Josep Arisa, l’artesà montgatí
que fabrica esquís de fusta

MONTGAT4El montgatí Josep
Arisa ha causat furor entre els
amants de la neu amb els seus
esquís de fusta artesans. Els fa-
brica a Sort, el poble on viu des
que es va jubilar, segons ha pu-
blicat Mundo Deportivo. 

Arisa va decidir canviar el
Maresme pel Pallars Sobirà per
estar més a prop de la seva filla
i els seus nets i, alhora, poder
gaudir més de la seva passió
per l’esquí. Quan ja feia un
temps que vivia a la muntanya,
a aquest fuster jubilat se li va
ocórrer combinar la seva afició

amb la que havia estat la seva
professió, creant així el seu pri-
mer parell d’esquís de fusta. Ara
ja n’ha fabricat una quinzena i
cada cop rep més encàrrecs.

Cada parell d’esquís reque-
reix unes dues setmanes de fei-
na, ja que els fa personalitzats en
funció de les característiques de
l’esquiador en qüestió. Durant
els mesos de calor es dedica a fa-
bricar-los i, després, aprofita la
temporada de neu per compro-
var-ne l’eficàcia i seguretat amb
l’ajuda de la seva filla Laura,
exesquiadora professional.

Montgat | Injecció econòmica per recuperar-se del Glòria
El govern espanyol ha acordat destinar 5,75 milions d’euros als municipis afec-
tats pel temporal Glòria, entre els quals hi ha Montgat, després d’haver declarat
d’emergència les obres que han de servir per reparar els danys que va provocar.

El fuster fabrica els seus esquís a Sort, on viu. Foto: Marta Lluvich/ACN
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Acabat el tourmalet, l’Industrias
Santa Coloma de Javi Rodríguez
tancarà el segon mes de l’any
demà passat a dos quarts de set
de la tarda contra un dels seus ri-
vals directes, el Peñíscola, a l’O-
límpic de Badalona. Ara mateix,
els colomencs sumen un punt
menys que l’equip de la provín-
cia de Castelló, de manera que un
triomf permetria seguir escalant
posicions a la taula.

El moment en el qual els de
Santa Coloma afronten el matx
no podria ser millor; els de Ro-
dríguez han encadenat tres ex-
cel·lents resultats contra equips
del play-off: han derrotat el Val-
depeñas (8-3) i el Movistar Inter
(3-5) i dissabte passat van sumar
un punt al Palacio de los Depor-
tes contra ElPozo (4-4, en un par-

tit que els blancs van arribar a do-
minar per 2-4).

Després del partit de dissab-
te, la lliga s’aturarà durant dues
setmanes, de manera que Rodrí-
guez tindrà gairebé dues setma-
nes per preparar el derbi que es
jugarà al Palau Blaugrana de
Barcelona durant el segon cap de
setmana del mes que ve.

CANVI AL FILIAL
Ahir, però, es va conèixer que el
tècnic del filial, Jacob Busta-
mante, va presentar la seva di-
missió a la Junta, que ja treballa
per trobar el relleu.

L’Industrias B és el cuer del
grup 3 de Segona B, amb un ba-
lanç de 4 victòries, 1 empat i 17
derrotes en 22 jornades.

Si els colomencs guanyen, avançaran els castellonencs. Foto: ISC

Un Industrias en plena forma
rep la visita del Peñíscola

» Els de Javi Rodríguez van sumar un punt en la seva vista a ElPozo
» Jacob Bustamante dimiteix com a entrenador del filial colomenc 

L’Adrianenc pateix la primera
derrota del curs a Granollers

Han hagut de passar
21 jornades, però l’A-
drianenc ja ha per-
dut un partit. Va ser

dissabte passat, en un escenari
imponent com el Palau d’Es-
ports de Granollers, quan l’e-
quip de Lorenzo Rueda va perdre
contra el filial del BMG (33-31).

El conjunt lila va ser incapaç
de portar la iniciativa en cap
moment, tot i que sempre va es-
tar a una distància que es bellu-
gava entre un i tres gols per sota
dels vallesans. El 19-19 amb el
qual el partit va arribar al descans

feia pensar en una possible re-
acció al segon temps, però de nou
els locals aconseguirien esca-
par-se amb un marge curt però
suficient per aconseguir el que
ningú havia assolit fins ara: der-
rotar el líder.

La derrota, combinada amb
altres resultats, fa que els liles
tornin a veure el Sant Quirze a
dos punts de distància. El con-
junt de Rueda tancarà el segon
mes de l’any demà passat a les sis
de la tarda a la Verneda jugant
contra el dotzè classificat,
l’Handbol Sant Cugat.

El CTT Badalona jugarà
tres jornades en dos dies

Tres jornades de lliga
entre demà passat i
diumenge. El CTT
Badalona torna a la

competició i ho fa afrontant un
cap de setmana vertiginós a Eus-
kadi; l’equip jugarà, entre les 11
del matí del dissabte i les 12 del
migdia de l’endemà, tres partits
de la Divisió d’Honor masculina.

Errenteria serà la primera
aturada dels badalonins. Aquest
primer serà, sobre el paper, l’en-
frontament més dur del cap de
setmana, ja que els guipuscoans
ocupen actualment la segona po-

sició de la taula. Quan acabin els
partits, però, tocarà tornar a la
carretera i recórrer els gairebé 11
quilòmetres que separen aques-
ta localitat de la capital de la
província, Donosti, on els bada-
lonins disputaran la segona sèrie
d’enfrontaments a partir de les
cinc de la tarda contra l’Atlético
San Sebastián.

La tercera i última jornada
portarà el CTTB a la pista de l’I-
run Leka Enea, el cuer de la tau-
la. El desplaçament que caldrà fer
des del centre de Sant Sebastià
serà d’uns 22 quilòmetres.

Bàsquet | La Penya participa en l’homenatge a Sergi Vidal
Més de dos mesos després de la seva retirada, abans-d’ahir Sergi Vidal va rebre el
reconeixement a la seva carrera. La Penya, a través de Juanan Morales i de Xabi 

López-Arostegui, va participar en l’acte. Vidal va jugar 131 partits defensant el CJB.

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

Novena cursa contra 
les malalties minoritàries

ATLETISME4El passeig Marí-
tim de Badalona tornarà a ser
l’escenari d’una prova atlètica
solidària. Serà aquest diumenge,
quan se celebrarà la 9a Cursa Be-
nèfica per a Malalties Minorità-
ries, emmarcada en el dia mun-
dial de la investigació d’aquestes
malalties, que es commemorarà
demà passat.

Les curses de 5 i 10 quilòme-
tres es posaran en marxa al pas-
seig Marítim cap a dos quarts de

10 del matí, al davant de la plat-
ja del Coco. Un cop finalitzats els
dos circuits, es donarà el tret de
sortida a les curses infantils, a
partir de les 11.

De forma complementària,
entre les 11 del matí i la 1 del
migdia, la plaça dels Països Ca-
talans serà l’escenari d’una jor-
nada de zumba solidari per la
lluita contra la malaltia mino-
ritària PKU, una alteració con-
gènita del metabolisme.
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L’Snatt’s Sant Adrià
torna a veure’s les
cares contra un dels
tres equips que ha
aconseguit tombar-

lo durant aquesta temporada.
El conjunt de César Aneas es des-
plaçarà a Sant Feliu de Llobregat
per jugar, demà passat a les sis de
la tarda, contra el Barça Santfe-
liuenc d’Isaac Fernández.

Les barcelonistes van ser el
segon equip que guanyava al
Marina Besòs (49-56 a finals de
novembre de l’any passat, un
mes i mig després de la derrota
patida també a casa contra l’Al-
mería) i continuen immerses en
la lluita per una de les posicions
d’accés a la Fase Final. 

El conjunt blaugrana ha gua-
nyat els darrers tres partits que
han jugat davant la seva afició
(RaCa Granada, Ardoi i Mataró
Boet). A les seves files hi ha les ex-
adrianenques Itziar Llobet i Mi-
nata Keita, que va debutar amb

el seu nou equip la setmana pas-
sada, mentre que Glòria Estopà
forma part de l’staff tècnic.

VICTÒRIA AL MARINA
Les d’Aneas, però, afrontaran el
desplaçament a la capital del
Baix Llobregat en un moment
dolç, havent encadenat set vic-
tòries de forma consecutiva. La
darrera va ser diumenge passat,

en la tornada al Marina Besòs,
contra el Magec Tías (81-59).

Entre Miljana Dzombeta i
Maimouna Diarra es van ‘aliar’
per anotar més d’una tercera
part dels punts adrianencs, amb
Helena López, Bojana Kovacevic
i Fatou Cissé aportant en segon
terme. L’Snatt’s va deixar el par-
tit resolt al descans, quan ja gua-
nyava per 45-27.

Prova de foc per a l’Snatt’s
Sant Adrià a la pista del Barça

Un Seagull imponent
assalta el camp del líder

Una excel·lent ver-
sió del Seagull, en
bona part gràcies a la
inspiració golejadora

d’Irina Uribe, va conquerir el
camp del líder. El conjunt d’Ana
Junyent va exhibir una molt
bona versió a Lezama contra el fi-
lial de l’Athletic Club (0-2) i va
demostrar que ha passat pàgina
de la mala dinàmica de dues
derrotes consecutives contra els
filials de Barça i Atlético.

“L’Athletic és un equip amb
molt bones jugadores i que es fa
molt fort a casa. Hem tingut el
domini del partit, però no hem
aconseguit marcar a la primera
meitat precisament perquè són
molt fortes en defensa i no ens

deixaven materialitzar les arri-
bades”, resumia l’entrenadora
de les gavines a Futfem.catdes-
prés del triomf.

La davantera de Mollet va
trencar l’empat amb un gol quan
només s’havien jugat tres minuts
de la represa, mentre que la sen-
tència va arribar poc menys de
20 minuts abans del 90. El Sea-
gull és el segon equip que derrota
les biscaïnes a casa seva en la
temporada 2019-20.

El triomf ha servit perquè
les gavines escalin a la sisena po-
sició de la taula, avançant el Za-
ragoza CFF per la diferència de
gols. El Seagull estrenarà el març
aquest diumenge a un quart d’u-
na rebent l’Sporting de Gijón.

Els Dracs tancaran el mes
visitant els Osos de Rivas

El segon mes de
l’any s’acabarà
amb els Dracs vi-

sitant el camp dels Rivas Osos. El
conjunt d’Óscar Calatayud s’en-
frontarà, demà passat a les qua-
tre de la tarda, a l’únic conjunt del
seu grup que podria amenaçar la
seva condició de líder.

De fet, en el partit jugat a casa
el mes passat, el conjunt badaloní
només va poder superar per un
ajustat 10-7 els seus contrin-
cants, en un enfrontament molt
marcat per l’extraordinària ac-
tuació de les defenses.

La visita al Cerro del Telé-
grafo, a més, ha servit perquè els
Dracs tornin a reivindicar unes

instal·lacions dignes, com ja van
fer la setmana passada en una re-
unió mantinguda amb el coor-
dinador d’Esports de l’Ajunta-
ment, Jordi Ferrón. El club, a tra-
vés del seu compte de Twitter, va
repiular les imatges de la pinta-
da de les línies de les iardes i de
les zones d’anotació en aquest
equipament, que a partir d’ara
seran fixes.

EL FEMENÍ, A SARAGOSSA
Aquest, però, no serà l’únic en-
frontament per als sèniors dels
Dracs. El femení torna a la lliga
de 7x7 amb un viatge a Saragos-
sa per jugar contra les Hornets
demà passat a les quatre.

» Les blaugrana ja van guanyar al Marina Besòs en la primera volta
» Les d’Aneas sumen la setena victòria seguida contra el Magec Tías

L’UBSA recupera la segona
plaça del grup C-B d’EBA

BÀSQUET4La victòria de l’UB-
SA de Mario Lousame contra el
Salou (78-66) va servir perquè els
adrianencs recuperin la segona
posició del grup C-B de la lliga
EBA, en detriment del CB Mollet.
Aquesta va ser la nota positiva
d’aquest grup, ja que els Dimo-
nis van patir la quarta derrota
consecutiva, a la Plana contra el
CB Valls (64-83).

Els de Sant Adrià defensaran
aquesta posició (i intentaran re-
tallar la distància respecte del CB
Tarragona) demà passat al Ricart
contra el Sants, mentre que el Ba-

dalonès intentarà trencar la seva
mala dinàmica a Saragossa, a la
pista del Olivar.

Les bones notícies de l’UBSA
van tenir la seva rèplica al grup
C-A, amb la victòria dels Maris-
tes a Andorra la Vella (55-65). El
triomf situa els badalonins en la
setena posició, en solitari amb 8
triomfs i 11 derrotes, amb dues
victòries de marge sobre les po-
sicions de promoció de perma-
nència. L’equip estrenarà el mes
de març jugant a la Plana aquest
diumenge a un quart de set de la
tarda contra el CB Esparreguera.

Txell Alarcón defensa Beatrice Carta en la primera volta. Foto: FCB
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El jove antifeixista Guillem Agulló va ser
assassinat a Montanejos (País Valencià) l’11
d’abril de 1993. Amb aquesta novel·la do-
cumental, Núria Cadenes se submergeix
en el sumari del cas, recuperant les notí-
cies de l’època i el testimoni de la família
i els amics de la víctima. Amb tot, Guillem
ofereix el retrat d’una València on el fei-
xisme actuava amb impunitat.

Viu en línia

Llibres

Guillem
Núria Cadenes

Com si la mort d’un ésser estimat no fos
un cop prou dur, les despeses que com-
porta compliquen encara més la situació.
És el que li passa al Toni, que acaba de per-
dre el seu pare i no té diners per pagar la
funerària. Amb l’ajuda de la seva filla
Emma, intentarà enterrar el pare pel seu
compte, l’única solució que se li acut.

A la Sala Flyhard de Barcelona.

Teatre

Instruccions per enterrar un pare
Carmen Marfà i Yago Alonso

Tot i que va irrompre en el panorama mu-
sical l’any 2017, el debut discogràfic de
Nil Moliner s’ha fet esperar fins aquest
mes de febrer. Sota el títol Bailando en la
batalla, el cantant de Sant Feliu de Llo-
bregat ha aplegat alguns dels èxits que
l’han acompanyat en la primera etapa de
la seva carrera, com Hijos de la tierra, però
també hi ha inclòs temes inèdits.

Música

A finals del segle XIX, en Buck, un gos
bondadós, veurà com la seva vida can-
via de cop. Empentat per la Febre de l’Or,
el seu amo (interpretat per Harrison
Ford) decideix mudar-se de Califòrnia a
Alaska. En Buck haurà d’adaptar-se a un
grup de gossos de trineu, del qual aca-
barà sent el líder, i aconseguirà trobar el
seu lloc al món.

Pelis i sèries

La llamada de lo salvaje
Chris Sanders

Bailando en la batalla
Nil Moliner

Mars de plàstic
La Fundació We Are Water ha creat l’exposició ‘Mars de
plàstic. Del problema a la solució’, que es pot veure a la
Roca Barcelona Gallery (Les Corts) fins al 30 d’abril. La

mostra serveix per posar de manifest el greu problema
de contaminació que pateixen els mars i els oceans per

culpa dels abocaments de productes de plàstic, especial-
ment dels que són d’un sol ús. Més enllà d’exposar imat-
ges impactants i recordar xifres preocupants (com que

cada any arriben al mar entre 8 i 12 milions de tones
d’escombraries), la fundació també proposa solucions. 

Els germans Kevin, Joe i Nick Jonas, nascuts a
Wyckoff (Nova Jersey), van començar la seva
carrera musical l’any 2005 sota el nom de Jo-

nas Brothers. Dos anys després del fracàs
del seu primer àlbum, l’èxit va sorpren-

dre els tres joves amb la publicació
del seu segon disc. Aquell treball in-
cloïa temes com S.O.S., que encara
avui és el més popular de la banda.
El 2008 van protagonitzar la pel·lí-
cula Camp Rock i, l’any següent, la

sèrie Jonas. La popularitat dels
germans es va anar desinflant fins
que, el 2013, van anunciar que se
separaven, però el febrer de 2019
va arribar la notícia del retorn del

grup. Un any més tard, els Jonas Bro-
thers han visitat Barcelona per oferir
un concert memorable al Sant Jordi.

J O N A S  B R O T H E R S
Ser una boy band d’èxit

Es van fer coneguts el 2007 amb cançons com ‘S.O.S.’ 

Famosos

Fer un concert a Barcelona
Van omplir el Palau Sant Jordi el 17 de febrer 

Bogeria i nostàlgia
El públic del Sant Jordi diu que va tornar a l’adolescència

QUÈ HAN FET?

La fitxa

| Fortnite
Els fans d’aquest popular videojoc tornen a estar d’enhorabona: s’acaba

d’estrenar la segona temporada del capítol 2, que inclou continguts nous.

No t’ho perdis

QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...
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AVUI 27 DE FEBRER
18:30 Aquesta tarda es farà la presentació del

llibre Imbatibles, escrit per diverses autores.
Vol reivindicar la figura de les dones majors
de 45 anys. / Biblioteca Canyadó.

AVUI 27 DE FEBRER
19:00 Pero que todos sepan que no he muerto serà

el títol del documental que es projectarà
aquesta tarda. dirigit per Andrea Weiss,
xplora la repressió de lesbianes i gais durant
el franquisme. / Pompeu Lab.

DISSABTE 29 DE FEBRER
18:30 Partit de futbol sala corresponent a la 23a

jornada de la Primera Divisió masculina en-
tre l’Industrias Santa Coloma de Javi Rodrí-
guez i el Servigroup Peñíscola. / Pavelló
Olímpic de Badalona.

DISSABTE 29 DE FEBRER
18:00 Partit de bàsquet corresponent a la 20a

jornada del grup C-B de la lliga EBA entre la
Unió de Bàsquet Sant Adrià de Mario Lousame
i el JAC Sants de Barcelona. / Pavelló muni-
cipal Ricart.

DISSABTE 29 DE FEBRER
18:00 Una de les propostes més esperades del mes

arriba en el seu darrer dia. Demà passat es dis-
putarà un torneig de billar americà en dues ca-
tegories: per parelles i individual. / Centre de
producció cultural i juvenil Polidor.

DIUMENGE 1 DE MARÇ
12:00 La primera de les edicions de la Jugate-

cambiental del tercer mes de l’any tindrà com
a títol Coneixem el Turó de Montgat. Obser-
vacions geològiques. Activitat gratuïta. /
Parc del Tramvia.

DIMECRES 4 DE MARÇ
18:30Què sabem de la nostra salut? Signes d’a-

lerta serà el nom de la xerrada de salut que
coordinarà Carme Cantarell. / Escola d'a-
dults Timó.

DIUMENGE 1 DE MARÇ
18:00 Planeta M.Art serà el nom de l’especta-

cle pensat per a tota la família que el clown
Marcel Gros posarà sobre l’escenari aquest di-
umenge. / Sala Albéniz. 

Demà passat se celebrarà l’edició d’en-
guany de l’Esquiada Jove, pensada per
a joves que tinguin entre 14 i 25 anys.
/ Porté Puymorens.

L’Esquiada Jove 2020
se celebrarà demà passat

Dissabte 29 de febrer

L'Associació de Veïns i Veïnes i el Grup
de Dones de Can Mariner ha organit-
zat la xerrada col·loqui Les comunitats
de veïns (l'entorn legal). / Centre Cívic
Can Mariner.

Xerrada sobre la importància 
de les associacions de veïns

Avui 27 de febrer a les 18:30

Partit de futbol corresponent a la 22a
jornada del grup nord del Reto Iber-
drola entre el Club Esportiu Seagull i
el Real Sporting de Gijón. / Camp
municipal de Badalona.

El Seagull estrenarà el 
març rebent l’Sporting

Diumenge 1 de març a les 12:15

Aparicions, desaparicions i tota una sè-
rie de trucs conformen el show En-
chantée, de la maga Melanie. / Sala Al-
béniz.

La maga Melanie presenta
el seu ‘show’ ‘Enchantée’
Dissabte 29 de febrer a les 20:00

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

BOSSES DE TELA

Ampolles de vidre o d’acer inoxidable,
molt millor que de plàstic

ADEU CANYETES

AMPOLLES REUTILITZABLES

RECICLATGE

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

iMEDI AMBIENT

La importància de cuidar el medi ambient és un tema
que està a l’ordre del dia i del qual cada cop som més
conscients. En aquesta lluita per protegir el nostre 

entorn, un dels grans enemics a batre és el plàstic, i sobretot
els plàstics d’un sol ús. En aquest sentit, només cal veure
com el darrer temporal de pluja i vent que va afectar Cata-
lunya, el Glòria, va fer retornar a les platges embolcalls de
productes de fa dècades.

Si bé la màxima responsabilitat la tenen els fabricants, hi
ha petites accions a l’abast de tothom que poden ajudar més
del que creiem. Substituir les bosses de plàstic per bosses de
tela quan anem a comprar, per exemple, n’és una molt senzi-
lla i fàcil d’aplicar. Però n’hi ha moltes més, com ara fer servir
ampolles reutilitzables de vidre o d’acer inoxidable, o dir
adeu a les canyetes de plàstic per beure refrescos i passar-se
a les de bambú o acer inoxidable. Tot plegat s’emmarca en
un estil de vida conegut com a zero waste (zero residus), que
cada cop està guanyant més adeptes i que va un pas més en-
llà, ja que busca reduir del tot l’ús dels plàstics en el dia a dia.

Una vida amb menys plàstics

És important deixar de banda les bosses de plàstic 
i fer la compra amb bosses de tela

Les claus

No cal fer servir canyeta per prendre un refresc 
però, en tot cas, pot ser de bambú o acer 

És inevitable que el plàstic aparegui en algun moment 
del nostre dia, per això cal reciclar-lo correctament
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