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Els morts de ningú
Incendi de Badalona
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Una “tragèdia de la misèria eco-
nòmica”. Amb aquestes paraules
va definir el vicepresident amb
funcions de president, Pere Ara-
gonès, l’incendi a la nau del Gorg
de dimecres passat, que fins ara
ha deixat quatre morts i una
vintena de ferits. L’edifici feia al-
menys deu anys que estava ocu-
pat, un període suficientment
llarg com per veure passar pel
consistori tres alcaldes diferents.
Els diversos equips municipals,
coneixedors de la problemàtica,
van apostar per dues línies d’ac-
tuació per abordar-la: la media-
ció i la confrontació.

Ja sigui per la inestabilitat que
ha caracteritzat la política bada-
lonina en els últims anys o per la

falta de suport de les adminis-
tracions amb més recursos, cap
de les dues estratègies van acon-
seguir evitar el fatídic esclat d’a-
quest polvorí. Una setmana des-
prés de l’incendi i amb les mà-
quines treballant sobre el te-
rreny per enderrocar la nau, les
autoritats encara no descarten

trobar més víctimes entre les
runes de l’edifici, on van arribar
a viure prop de 200 persones.

RESPONSABILITATS
“És rotundament fals que no hi ha-
via problemes de convivència,
d’incivisme i de delinqüència. Es-
perem que la mort d’aquestes per-
sones no sigui en va i que serveixi
perquè els ajuntaments puguin ac-
tuar quan es té constància de si-
tuacions com aquesta”, assenya-
lava divendres passat Albiol, que
acusa els seus dos predecessors a
l’alcaldia de no haver fet res per so-
lucionar el problema –mentre els
al·ludits l’acusen del mateix a ell–.
De fet, el popular també va carre-
gar contra els propietaris de la nau,
de qui va assegurar que “passaven
olímpicament del que succeïa a
dins” i contra els quals ja havia
obert un procés sancionador per
incompliment d’usos.

L’ofensiva d’Albiol, però, va
rebre un revés en forma de doble
resposta. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) va
confirmar que els últims 10 anys
no s’havia rebut cap denúncia so-
bre l’ocupació de l’edifici i que
només el jutge degà de Badalo-
na havia rebut una carta perso-
nal de l’alcalde del PP dema-
nant poder accedir a la nau, una
petició “informal” que no per-
metia activar cap mena de me-
sura per via legal.

“HUMANITAT”
La cacera de responsables del
batlle va forçar els propietaris de

l’edifici a sortir al pas de les de-
claracions. En un comunicat, els
amos del terreny asseguraven
que no van denunciar l’ocupació
“per una qüestió d’humanitat” i
per “no empitjorar” la situació de
les persones que hi vivien. “És

clar que hi havia un problema,
però s’havia de resoldre des del
vessant social. Si fem un desno-
nament, on aniran? A la nau del
costat? Passem la patata calenta
al nostre veí?”, assenyalava en de-
claracions a RAC1 l’advocat de la
propietat, David Aineto, que acu-
sa Albiol d’enderrocar “unilate-
ralment” la nau i que es nega a
assumir unes morts que consi-
dera que es podrien haver evitat
“entre tots”.

TALLS DE LLUM
L’incendi a la nau ha servit per po-
sar sobre la taula una problemà-
tica que entitats com Sant Roc
Som Badalona fa temps que de-
nuncien: els talls de llum. Diver-
sos afectats asseguren que es van
quedar sense llum minuts abans
de l’inici del foc. Aquestes atura-
des de subministrament afecten
cada any centenars de famílies
vulnerables a Badalona.

Anton Rosa
BADALONA
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La nau va estar ocupada
10 anys, durant els
mandats de fins a tres
alcaldes diferents

4
morts és, per ara, 
el fatídic resultat 
de l’incendi que 
va cremar l’edifici

» L’incendi a la nau posa contra el mirall les autoritats, que van permetre l’ocupació durant 10 anys
» Els propietaris es neguen a assumir les morts i asseguren que no van denunciar per “humanitat”

Una tragèdia evitable

QUERELLA CONTRA
UNA PERIODISTA

4L’alcalde Xavier García Al-
biol ha anunciat que pre-
sentarà una querella contra
la periodista Anna Rocasal-
va, la qual va denunciar en
una entrevista que havia
rebut amenaces per part
de dues regidores del PP. A
través de les xarxes socials,
el popular acusa l’afectada
de mentir i nega que en cap
moment ell hagués dit que
era “normal” que els veïns
del Gorg volguessin cremar
la nau en una entrevista
concedida fa uns mesos.

En Portada
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Hipòcrites
per Pedro Jesús Fernández      
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Tota la meva vida es va quedar a la nau.
Ho he perdut tot. Només tinc la roba 

que porto i el mòbil

““

Karim Safiou, supervivent de l’incendi

SUPERVIVENTS4El campa-
ment que un grup de supervi-
vents de l’incendi ha organitzat
a escassos metres de la nau del
Gorg és un veritable aparador de
testimonis de vida i de mort. De
vida perquè el foc no va acon-
seguir apagar les seves veus.
De mort per la pèrdua de com-
panys que s’havien convertit en
part d’una gran família. “Tothom
era benvingut a la nau. Érem
com una comunitat de veïns. Hi
havia discussions, però quan
era necessari ens ajudàvem els
uns als altres”, explica la Cristi-
na, una de les líders d’aquest as-
sentament improvisat instal·lat
al carrer Antoni Bori.

La trentena d’afectats que
ocupen aquest espai al marge
del canal del Gorg han decidit
no acceptar de moment l’allot-
jament d’urgència en un alberg
que els ha ofert l’Ajuntament de
Badalona per diverses raons.
Molts tenen por de ser deportats
si s’identifiquen. Altres han per-
dut tota la seva documentació a
causa de  l’incendi. És el cas de
Karim Safiou, un jove de Gha-

na que feia dos anys que residia
a l’antiga fàbrica. “Tota la meva
vida es va quedar a la nau. Ho
he perdut tot. Només tinc la
roba que porto i el mòbil”, ex-
plica encara commocionat. Sa-
fiou va arribar a Espanya des
d’Itàlia el 2017 i va estar vivint
durant tot un any al carrer fins
que va trobar l’edifici del Gorg.
“Vaig estar treballant un temps
en un magatzem abans de la Co-
vid, però ara em dedico a bus-
car ferralla. M’agradaria poder
estudiar per millorar el meu
castellà i així trobar una feina
millor”, assegura el jove, que la-
menta la falta d’oportunitats
que tenen molts migrants.

En una situació similar es tro-
ba Haji Ceesay. Aquest jove nas-
cut a Gàmbia era un dels veterans
de la nau, ja que feia que hi vivia
prop de cinc anys. “Vaig arribar
a Espanya en pastera fa deu
anys. Primer vaig passar per Sa-
ragossa, on vaig treballar de cui-
ner en un restaurant de sushi.
Després vaig venir a Barcelona i
em van parlar de la nau”, assen-
yala Cessay, que explica que

cada cop que els tallaven la llum
a l’edifici havien d’encendre foc
per escalfar-se o veure-hi a l’in-
terior. El jove lamenta que hagin
de passar desgràcies com aques-
ta per visibilitzar la situació de
moltes persones que arriben a te-
rritori espanyol a la recerca d’u-
na vida millor i que es troben
amb una realitat molt diferent.
“Si no fos per l’incendi, ningú
s’hagués preocupat per nosal-
tres”, apunta contundent.

UNA AJUDA DE 30 DIES
Segons les últimes informa-
cions facilitades per l’Ajunta-
ment, els Serveis Socials tenen
comptabilitzades unes 143 per-
sones afectades, de les quals no-
més una vuitantena haurien
acceptat les ajudes ofertes. So-
bre la duració d’aquest allotja-
ment proporcionat, el consistori
garanteix que els afectats s’hi
puguin estar 30 dies. L’amplia-
ció del venciment de les ajudes
va ser una de les demandes de
la protesta que va concentrar
dissabte passat unes 500 per-
sones als carrers de la ciutat.

“Si no fos per l’incendi, ningú
es preocuparia per nosaltres” OPINIÓ4Vivim en una societat

instal·lada en la hipocresia. La
insolència i la mentida aparei-
xen als discursos de qui mana
i de part de la població. L’indi-
vidualisme i la insolidaritat,
propis del sistema neoliberal,
són molt comuns en aquesta so-
cietat corrompuda i egoista. 

Qualsevol tragèdia, per pre-
visible que fos, no deixa ningú
indiferent. Tothom manifesta
sorpresa i consternació davant
d’allò que, encara que sabien
que podia passar, fan veure
que els ha sorprès i colpejat, so-
bretot quan són al lloc dels fets.
Aquest inesperat i tràgic acci-
dent fa que, hipòcritament,
pronunciïn paraules plenes de
sentiments i demanin respon-
sabilitats a no sabem ben bé qui.
Els culpables sempre són els al-
tres. Aquests fariseus irre-
dempts de les seves mentides es
mostren com si realment, per a
ells, fos quelcom imprevist i
irremeiable. Intenten ocultar
el seu veritable pensament: “No
són dels nostres, són pobres,
s’ho mereixien. Ningú els ha dit
que vinguessin a casa nostra”. 

L’incendi a la nau del Gorg
de Badalona –que, per ara, ha
deixat quatre morts– és un ac-
cident més dels que cada dia pa-
teixen moltes persones arriba-
des a Europa fugint de les gue-
rres i les calamitats dels seus
països d’origen, buscant una
vida millor. Són persones que
venen a refugiar-se a casa nos-
tra i es veuen obligades a viure
en condicions precàries i peri-
lloses. No són delinqüents.

No puc evitar sentir ràbia i
dolor davant de tanta hipocre-

sia. Especialment, de molts cà-
rrecs electes que s’obliden de la
seva responsabilitat i intenten
rendibilitzar políticament la
tragèdia, criminalitzant la po-
bresa per justificar el seu com-
portament xenòfob. Tanma-
teix, tan responsable és qui cri-
minalitza la pobresa com qui
l’ignora o intenta ocultar-la. El
problema no és de Badalona, ni
de Catalunya, ni tan sols d’Es-
panya. Són els països del nord
construint murs per evitar que
els països del sud, una vegada
espoliats, els envaeixin. Un dels
grans problemes que té el món
actual és, precisament, l’abisme
creixent entre rics i pobres.

Per fugir de la fam i de les
guerres, milions de persones es
juguen la vida per aconseguir un
futur millor per a ells i els seus
fills. Després es troben que les
autoritats dels països on arriben
els neguen qualsevol dret i els
fan invisibles. Això els obliga a
malviure en les condicions més
inhumanes, sempre amb por de
ser detinguts, ja que no tenen
papers. Se’ls criminalitza i per-
segueix per ser pobres. I, com ha
passat amb els residents de la
nau del Gorg, alguns acaben
morint. I nosaltres ens horro-
ritzem i lamentem la pèrdua de
vides humanes, però, en pocs
dies, oblidarem que encara hi ha
moltes persones abandonades
a la seva sort a Badalona i arreu.

Avui més que mai té sentit
l’aforisme que va popularitzar
Karl Marx en l’obra Crítica del
Programa de Gotha, publica-
da el 1891: “De cadascú segons
les seves capacitats, a cadascú
segons les seves necessitats”.

En Portada



| 4

línianord.cat Opinió

Dipòsit Legal: B 43222-2010
Difusió controlada

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

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord 

i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Mont-

serratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

17 de desembre del 2020

Ja és un hàbit, però
Pedro Sánchez ha do-

nat el condol a “las fa-
milias de los inmigrantes subsaharia-
nos”. Evita parlar de persones, és una
idea d’alteritat (ells vs. nosaltres) que no
és gens casual i que ho explica pràcti-
cament tot. També el que ha passat a
Badalona.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El problema de la vida
adulta no és que hagis

d’aprendre a arreglar ai-
güeres, instal·lar llums, passar l’ITV,
fer un trasllat, pintar parets, esperar
operaris, reclamar factures, pagar mul-
tes i treballar mil hores. El problema de
la vida adulta és que ho hagis de fer
TOT ALHORA.

@ClaudiaRiusL

Iran: Executat el perio-
dista Ruhollah Zam, im-

pulsor de les protestes
contra el govern del 2017. A Zam l’han
penjat acusat de “traïció a la terra”. El
seu mitjà digital publicava informacions
incòmodes per al règim i va engegar un
canal de Telegram convertit en fòrum
pels ciutadans.

Según crezca la extre-
ma derecha española

en Catalunya, a punto de
entrar en el Parlament con fuerza, más
foco se le dará a una extrema derecha
catalana hasta ahora residual e irrele-
vante, pero que crece si se alimenta. De
lo contrario no podrían seguirse equi-
parando “los extremos”.

@apuente@txellfeixas@uri__soler

Tribuna

Transitem pel mes de desembre sense saber en-
cara com afrontar les festes del cicle d’hivern,
amb l’amenaça permanent de la pandèmia da-
munt les nostres vides i segellant un 2020 de

crisi que les canviarà per sempre. A Badalona, hi sumem
un dol conegut, repetit, lligat altre cop a les festes. El dol
torna a fer-se immens en forma d’incendi mortal dins
d’un habitatge i de risc permanent per a molts més. Va
passar la vigília de reis del gener de 2019, dins d’un bloc
de pisos de Sant Roc, i ha tornat a passar ara en una nau
del Gorg. De moment, entre els dos incendis, vuit ve-
ïnes i veïns que han sigut víctimes mortals mentre des-
cansaven a la seva llar. I sabem que n’hi pot haver més
entre les runes. Va passar fa dos anys i ha tornat a pas-
sar ara. I sabem que pot tornar a passar, per-
què d’infrahabitatge, en tenim i molt, i talls
d’electricitat en les fredes nits d’hivern, n’hi
ha contínuament. Pur cinisme de les multi-
milionàries empreses elèctriques submi-
nistradores i comercials. Les causes concretes
i la circumstància precisa de l’incendi de la
nau industrial on s’allotjaven veïnes i veïns
sense altres oportunitats per accedir a un ha-
bitatge digne no les coneixem. Però sabem
que la pobresa mata. I la pobresa i el risc per
a la vida que suposen instal·lacions en mal
estat, o espelmes a les palpentes, no hi en-
tenen de legalitats burocràtiques ni d’orígens.
Són vides humanes i totes importen igual.

A l’incendi de Reus ningú va pensar a destacar que
la senyora tenia tots els papers en regla, i que no era mi-
grant ni ocupant. Perquè les flames això no ho distin-
geixen. Va ser víctima de la pobresa i de la ferocitat de
les energètiques, que no distingeix entre situacions de
legalitat burocràtica ni d’orígens. Criminalitzar la po-
bresa i convertir els incendis mortals en campanyes po-
lítiques contra la immigració i l’ocupació com fa el PP
és un incendi molt més gran. Sentir l’alcalde Albiol acu-
sar les víctimes en comptes de compadir-les és tan trà-
gic com saber que va treure importància al gravíssim i
fosc episodi denunciat per una periodista, amb regidores
del PP involucrades, que cal aclarir. Que una autoritat
trobi normal que un veí digui que cal cremar la nau amb
tots els negres a dins és una mostra de banalització del
racisme i la violència. Una persona que fa això no està
en condicions d’exercir el paper d’alcalde.

Fa quatre anys, la tragèdia de Reus va destapar l’e-
xistència i els riscos de la pobresa energètica. La tra-
gèdia que dimecres 9 de desembre va congregar desenes
de professionals de la seguretat, l’emergència i l’assis-
tència mèdica treballant incansablement ha obert els
ulls a una realitat poc observada. A la ciutat i al país sen-
cer. Seria més còmode pensar que aquest incendi és un
accident anecdòtic. Però no ho és. Resulta més tran-
quil·litzador buscar culpables circumstancials i asse-
nyalar els altres. Però no serveix de res.  Aquest incendi
de la nau del Gorg, vora del luxós barri que s’aixeca al
canal del Port, destapa amb la seva màxima cruesa el
resultat de considerar l’habitatge un negoci especula-
tiu protegit i no un dret humà a protegir i universalit-

zar. I destapa la feblesa dels municipis per actuar en
polítiques d’habitatge com a dret. Perquè l’incendi re-
vela com mai l’infrahabitatge existent arreu del país i,
especialment, els assentaments irregulars als quals s’o-
bliga a viure com a darrer recurs a milers de persones.
En naus d’arreu de l’àrea metropolitana o en pisos in-
dignes. En blocs malmesos a la vista de tothom, com
a Sant Roc, o en estrets passadissos entre mitgeres, com
al submon que perviu entre Llefià i la Salut. El que és
estrany és que no n’hi hagi més, d’incendis mortals.

Les esfereïdores flames que s’aixecaven al cor del
Gorg dimecres passat també destapen el racisme es-
tructural, el social i l’institucional. I l’aporofòbia. I els
diferents resultats de dos models d’intervenció con-
traposats davant la inseguretat humana, les desigual-
tats i l’exclusió. La cura pal·liativa de la intervenció so-
cial i comunitària, que no resol però atenua amb èxit,

i l’estrepitós fracàs  del model policial, criminalitzador
i agitador, que incrementa els riscos. 

Després de quatre anys del tràgic incendi de Reus,
el drama dels talls de subministrament per impagament
o males instal·lacions no s’ha resolt, però a partir d’a-
quella mort les administracions han collat més l’oli-
gopoli de les energètiques perquè no deixin sense sub-
ministrament les persones vulnerables. El drama de
mantenir amplis grups de persones humanes sense dret
a tenir drets no es resoldrà mentre no millorin les po-
lítiques migratòries d’Europa, i mentre es mantingui
en vigor l’actual Llei d’Estrangeria. L’infrahabitatge i
la impossibilitat d’accedir a una llar digna no es resoldrà
mentre se segueixi protegint i promovent el negoci im-

mobiliari especulatiu més que no pas el dret
a tenir una llar. Però a partir de la catàstro-
fe a la nau badalonina, les administracions
hauran d’afrontar amb més responsabilitat
la situació dels assentaments irregulars i pre-
caris, i aquest món deixarà de ser una reali-
tat paral·lela amagada darrere la porta d’u-
na nau industrial abandonada.

Cap administració, cap, ha afrontat aquest
problema per donar-hi solució estructural, i
totes les persones que hem tingut responsa-
bilitats polítiques, a tots els nivells, ens hem
de sentir interpel·lades. Jo me’n sento. Encara
que governéssim poc temps (la nau hi era des
de 2009 i la nostra intervenció va de 2015 a

2018) i que la municipal sigui l’administració amb me-
nys eines. Encara que apliquéssim mesures pal·liatives
per millorar la vida a la nau, mitjançant el treball col·la-
boratiu amb les ONGs expertes i la intervenció social i
comunitària. Encara que facilitéssim atenció sanitària
i millores de salubritat, formació i acompanyament, vin-
culació amb la comunitat i tracte de veïnat amb drets.
Encara que tot això fos positiu, no vam poder resoldre
el més important: la regularització de les persones sen-
se papers i l’accés a alternatives residencials dignes. Per
això els assentaments continuen arreu, sobretot al vol-
tant de Barcelona. I per això cal afrontar-los, no com una
anècdota, sinó com un problema estructural del país. Però
sobretot cal mirar als ulls de les nostres veïnes i veïns del
Senegal o de Gàmbia i tractar-los com el que són: per-
sones humanes víctimes a les quals cal atendre des d’u-
na perspectiva de seguretat humana.

per Dolors Sabater (Guanyem Badalona)

Incendiant la vida
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Escàndol “antidemocràtic” 
en els pressupostos participatius de Tiana1

2 Les residències han de canviar

Recollida de firmes per evitar 
el desnonament d’una família colomenca

Un 2021 que podem perdre

Els Bombers confirmen una tercera 
mort per l’incendi a la nau del Gorg

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Tribuna

Venir a Badalona a fer un
míting polític amb la nau
encara fumejant, tres

morts, quatre persones en estat
crític a l’hospital, i el dubte de si hi
ha més víctimes entre les runes de
la nau, és dels actes més deplora-
bles que hem vist mai en política.
El partit hereu de l’Alianza Popu-
lar del ministre franquista Fraga
Iribarne és especialista en utilitzar
els morts per fer política, els hi és
igual si són els morts del terroris-
me o els morts de la misèria.

La tragèdia viscuda la setma-
na passada amb l'incendi de la nau
industrial al barri del Gorg, amb
quatre víctimes mortals, ha estat
la darrera mostra de com el Par-
tit Popular està utilitzant Badalo-
na, no només com a agència de
col·locació de dirigents del partit
a càrrec dels impostos dels veïns
i veïnes, sinó també com a plató de
promoció de Pablo Casado (amb
permís d’Alejandro Fernández,
que està fent campanya pel 14F i
va fer el paper de la trista figura).

Després de la, gairebé, des-
aparició institucional del Partit Po-
pular a Catalunya, sense alcaldies,
amb pocs regidors i amb el pitjor re-
sultat de la seva història a les elec-
cions al Parlament de Catalunya,
aconseguit precisament per García
Albiol, Pablo Casado ha trobat a Ba-
dalona la seva punta de llança per
fer política a Catalunya i competir
amb Vox per retenir el seu electo-
rat més radical d’ultradreta.

La setmana passada, el diari
Ara feia un article on recollia
tots els dirigents del Partit Popu-
lar que García Albiol ha col·locat
a Badalona, una barbaritat. Si de
veritat treballessin per Badalona,

Al servei de Pablo Casado
per Christian Carneado (PSC Badalona)

encara seria assumible, però el
pitjor del cas és que estan tre-
ballant per Pablo Casado amb
càrrec a l’erari públic local.

La direcció de la política ca-
talana del Partit Popular no
està al Parlament amb Alejandro
Fernández, sinó que Casado
l’ha situat a Badalona. I prova
d’això és com una diputada del
PP al Parlament ha preferit
abandonar l’escó i venir a tre-
ballar de coordinadora d’un de-
partament municipal, igual que
l’expresident provincial del PP a
Barcelona, l’expresidenta del
PP de Girona, l’actual secretària
general del PP a Barcelona i el
seu predecessor al mateix càrrec,
el president del PP a Mataró. O
com Casado ha nomenat García
Albiol president del Comitè d’Al-
caldes del PP a tota Espanya.

Darrere d’aquesta direcció
catalana del PP a l’ombra, hi ha
la competició del PP amb Vox a
nivell municipal a tot l’Estat. Tot
i que Casado va intentar fer
veure que es situava en posi-
cions polítiques més de centre-
dreta després del debat de la
moció de censura presentada
per Vox al Congrés dels Dipu-
tats, la realitat és que la compe-
tició per veure qui és més de dre-
tes, i tancar la fuita de vots del
PP cap a Vox, continua ben
viva i comença pels municipis.

Dintre d’aquesta estratègia
de disputar el vot d’ultradreta a

Vox, encaixa perfectament l’al-
calde García Albiol, un perfil del
qual penja sempre l’etiqueta
de fer política a qualsevol preu
i sense cap sensibilitat social ni
humanitat. Ho vam viure la
setmana passada amb l’incen-
di de la nau, on constantment
l’alcalde intentava criminalitzar
les víctimes sense cap mena
d’interès a realitzar una anàlisi
rigorosa, seriosa i real d’un pro-
blema extremadament com-
plex. Un discurs simplista per
combatre Vox. Solucions sim-
ples a problemes complexos, la
definició del populisme.

Pablo Casado té molt present
que el seu model de política el re-
presenten polítics com Isabel
Díaz Ayuso o Xavier García Al-
biol, als quals intenta promo-
cionar perquè poden competir
amb Vox per un mateix electo-
rat. De fet, el pare polític de tots
ells, també de Casado i d’Abas-
cal, no deixa de ser altre que José
María Aznar, amb la inestimable
aportació d’Esperanza Aguirre
com a mentora del líder de Vox.

Pablo Casado torna a neces-
sitar l’Albiol més escorat a la dre-
ta per retenir la fuita de vots cap
a Vox a tota Espanya. És per això
que, malauradament, avui Ba-
dalona està en mans i al servei de
Pablo Casado. I que això passi
amb una majoria d’esquerres i
progressista al Ple de Badalona
és encara més incomprensible.

A les xarxes

@albert_lazaro: Alemania cierra, Ho-
landa cierra e Italia y Francia están semi-
cerradas también... No me cuadra lo que
hacemos aquí.

@sergihuete: Budó: “Les dades de la Co-
vid s’estan complicant i hi pot haver un
canvi de tendència. Hi ha un increment en
tots els indicadors i ho anirem avaluant”.

#EmpitjorenLesDades

@liniaxarxa: “No dimitiré, no hi ha motius
perquè jo dimiteixi”, assegura l’alcaldessa
de l’Hospitalet, Núria Marín, davant de les
peticions d’alguns partits com ERC.

#CasConsellEsportiuL’H #EuropaVaTancant

Els semàfors

La companyia Aigües de
Barcelona assumirà les despeses

en el cas de les famílies del
carrer de Sant Gonçal del barri

del Coll i Pujol de Badalona. 
Una greu fuita d’aigua va

obligar a desallotjar els veïns
durant cinc dies. 

pàgina 8Agbar

L’Ajuntament de Tiana s’ha vist
immers aquesta setmana en la
polèmica després que un dels
regidors de govern s’oferís a

introduir manualment dades
personals de la ciutadania per

“facilitar” la votació dels
pressupostos participatius. 

pàgina 12Aj. de Tiana

L’equip de Javi Rodríguez va
classificar-se abans-d’ahir per als

quarts de final de la Copa del
Rei 2020-21. Les cites coperes,
però, no s’han acabat per als

blancs, que aquest cap de
setmana juguen la Final a Quatre

de la Copa 2019-20 a Màlaga.
pàgina 12Industrias SC
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El Departament de Cultura ha posat en
marxa la campanya Més cultura per fo-
mentar el consum cultural. Es tracta d’u-
na campanya de promoció de la cultura i
de suport a les entitats, les empreses i les
persones que treballen en aquest àmbit.
L’objectiu és posar de manifest la funció
essencial de la cultura.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa,
ha explicat que la campanya té un to “rei-
vindicatiu” i fa èmfasi a com la vivència cul-
tural té efectes directes en conceptes com
”l’emoció, la inclusió, la reflexió i la cohesió”,

amb un eslògan que interpel·la directament
la ciutadania: Quan tu hi ets, pren vida!.

“Tenim àmbits amb moltes dificul-
tats, també confinaments de cap de set-
mana, però tot i així, amb millor o menor
mesura, podem gaudir de la cultura i hi vo-
lem i hem de contribuir”, ha manifestat la
consellera Ponsa en la presentació de la
campanya, celebrada davant l’Arts Santa
Mònica.

Més cultura és una campanya multica-
nal, amb presència en televisió, cinemes, rà-
dio, mitjans impresos i digitals, xarxes socials

i espais exteriors (opis, autobusos i estacions
de ferrocarril). La campanya posa de ma-
nifest que tots i totes som consumidors i ge-
neradors de cultura i que el sector cultural
necessita de la nostra participació i impli-
cació per seguir endavant, ja que entre tots
donem vida a la cultura.

La iniciativa forma part de les mesu-
res concebudes per pal·liar l’impacte
de la pandèmia de la Covid-19, junta-
ment amb les ajudes econòmiques i el
cens d’Espais de Cultura Responsables,
entre d’altres.

La Generalitat endega una campanya 
per fomentar el consum cultural

El Departament 
de Cultura impulsa 

la digitalització 3D del
patrimoni cultural

El Departament de Cultura, a través de la Di-
recció General de Patrimoni Cultural, ha
posat en marxa el programa Giravolt de di-
gitalització 3D. La iniciativa té com a objec-
tiu promoure el coneixement i la utilització
de les darreres tecnologies d’escaneig 3D
d’objectes i edificis per part de les entitats que
gestionen el patrimoni català i oferir a la ciu-
tadania una nova forma de mirar i accedir al
patrimoni cultural. Segons la Direcció Ge-
neral, aquesta nova eina ha de permetre mi-
llorar la gestió del patrimoni, des de la con-
servació fins a la divulgació i reutilització fi-
nal. Les accions més destacades del projec-
te Giravolt són l’escaneig en 3D de centenars
de models del patrimoni cultural català
moble i immoble provinents d’institucions
diferents de tota la geografia del país (amb
tècniques de fotogrametria i làser, respecti-
vament) i la seva publicació a internet amb
llicències obertes, la formació del sector en
les tecnologies 3D i la promoció de la utilit-
zació educativa, científica i artística.

La lupa

Un dels principals valors que els urbanistes
atribuïm a les ciutats ben estructurades és
la capacitat articuladora dels diferents sis-
temes que les vertebren, com ara la viali-

tat, els espais públics o els equipaments. Són elements
fonamentals que donen servei i posen en relació els seus
diferents barris o àrees econòmiques.

A Badalona, la C-31 s’ha llegit sempre com una feri-
da que ha fragmentat la ciutat, diferenciant, fins i tot des
d’un punt de vista socioeconòmic, els barris per sobre i
per sota del seu traçat. Aquesta via metropolitana s’aprofita
d’una suposada condició de perifèria urbana subalterna
per travessar-la gairebé ignorant les característiques i els
valors de l’espai per on passa, sense que la ciutat hagi es-
tat capaç de fer-hi massa, ni tan sols aprofitar-se’n. 

Ben al contrari, la relació de Badalona amb aques-
ta infraestructura ha estat sempre de rebuig i d’igno-
rància mútua. La ciutat aspira a poder-la soterrar
amb ocasió d’algun miracle pressupostari o potser vin-
culant-ho a operacions generadores de plusvàlues ur-
banístiques que afrontin tota o una part de la factura.
Potser l’única opció seriosa de fer un soterrament se-
ria vincular-lo al trasllat cap a l’interior del traçat del tren
de la costa. Un “dos en u” que tal vegada aconseguiria
generar sinergies suficients per a un esforç titànic.

I mentrestant? Pot ser que aquest mentrestant s’allargui
30, 40 o 50 anys. Potser cal anar pensant a treballar se-
riosament aquest mentrestant. Com en el cas de la Covid-
19 (és inevitable el símil sanitari en els moments actuals),
mentre arriba la vacuna cal anar fent PCR i gestionant el
dia a dia. Sobre la integració exitosa d’infraestructures du-
res en nuclis urbans hi ha moltes referències al món. La

mateixa C-31 ha estat objecte d’estudis, treballs universi-
taris i és probable que alguna tesi doctoral. En el món de
l’urbanisme en diem “negociar” amb la infraestructura,
prendre-la en positiu i trobar els tipus d’intervenció que
en mitiguin els efectes nocius i recomponguin l’estructu-
ra urbana. I si plantegem fer-li una “P-C-R” a la C-31?

(P)ermeabilitat. És possible, a través d’intervencions
d’acupuntura urbana, dotar de bones condicions els car-
rers i espais que relliguen barris amunt i avall. A Sant Roc,
per exemple, l’autopista podria imaginar-se com el gran
sostre (amb cotxes) d’un edifici permeable dedicat a l’ac-

tivitat econòmica i a nous equipaments. Perquè el que
sí que té de positiu la C-31 és que atorga a molts punts
del seu voltant una altíssima accessibilitat i per tant un
valor potencial de centralitat, en un lloc estratègic de la
metròpoli barcelonina com és Badalona. No s’explica si
no la ubicació del Centre Comercial Màgic, que va ser-
vir per millorar la permeabilitat transversal en aquest
punt de la ciutat. Quelcom semblant caldria que passés
al voltant del solar de Can Llamas, on havien d’instal·lar-
se El Corte Inglés i els nous jutjats, i que ara sembla re-
projectar-se. Caldria no oblidar que aquestes oportunitats
són escasses per arrencar millores substancials en la per-
meabilitat de l’artefacte viari. Passar del túnel fosc i in-

hòspit al pas eixamplat, amable i ben condicionat seria
el mínim exigible. Aquesta intervenció al voltant de Can
Llamas planteja altres reptes, com ara pensar en un mix
d’usos que no oblidés l’activitat econòmica. Només ha-
bitatge a peu d’una sortida d’autopista no ajudaria a con-
solidar el rol de centralitat de tot l’espai que va des de
Pompeu Fabra fins a les vores de Sant Crist.

(C)amuflatge. Un segon aspecte rellevant seria in-
tervenir l’autopista des de la seva integració paisatgís-
tica, mitjançant la introducció d’infraestructura verda
o de tecnologies disponibles de captació de CO₂. És un
espai magnífic per a la creativitat ecològica. 

(R)econfiguració. A més de l’evident estalvi econòmic
de no haver-la de soterrar, la C-31 no deixa de ser un sis-
tema de connexió metropolitana a l’aire lliure. Amb la re-
volució que està afectant la mobilitat urbana, i la que que-
da per venir, es presenta també com una gran reserva d’es-
pai que pot ser reconfigurat en el temps per adaptar-se i
encabir-hi nous modes de transport, individual o col·lec-
tiu. Fins i tot ser l’espina dorsal d’un potencial canalitza-
dor d’aigua i energia. No oblidem que és l’únic element que
intersecciona amb totes i cadascuna de les antigues rieres
de la ciutat. L’esforç més gran, que és aconseguir un es-
pai de pas suficient, ja es va fer amb la seva implantació.
El seu caràcter monofuncional actual no és incompatible
amb una reconfiguració futura del tauler amb noves fun-
cionalitats. Una veritable avinguda metropolitana.

Per acabar: un concurs internacional d’idees per
practicar una PCR a un virus de 6 quilòmetres de llarg
i 150.000 metres quadrats de superfície. Innovació i crea-
tivitat internacionals per trobar una vacuna a l’element
més agressiu de la ciutat? M’hi apunto.

Mentre no arriba el soterrament,
cal prendre la C-31 en positiu 
i mitigar-ne els efectes nocius

per David Martínez, gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme de l’Aj. de Barcelona i membre de Restarting

Una PCR per a la C-31
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4El Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
està elaborant el Pla director ur-
banístic (PDU) de les Tres Xe-
meneies, que crea les condi-
cions per oferir nous espais
verds, habitatges i sòl per a ac-
tivitat econòmica en una de
les darreres zones que hi ha
pendents de desenvolupar al li-
toral metropolità, entre els mu-
nicipis de Badalona i Sant Adrià
de Besòs

L’àrea, on fins fa poc s’ubi-
caven indústries i empreses de
producció energètica, ocupa
una posició estratègica i està
molt ben comunicada, cosa que
li confereix un gran potencial de
cara a un futur immediat per ser
una zona referent de l’àrea me-
tropolitana. El tancament de
les antigues indústries fa possi-
ble repensar i transformar
aquesta àrea en el marc de la
millora del front litoral metro-
polità, al mateix temps que es
conservarà el patrimoni indus-
trial de les Tres Xemeneies.

El Pla proposa, per una ban-
da, ordenar un sector d’unes
32 hectàrees situades al front li-
toral, a la franja compresa entre
el ferrocarril i el mar, i des de la
desembocadura del riu Besòs a

Sant Adrià fins al final de l’espai
de les Tres Xemeneies, al límit
amb el barri de la Mora de Ba-
dalona. I, d’altra banda, trans-
formar un àmbit més gran, d’a-
proximadament 98 hectàrees,
on actualment hi ha magat-
zems i àrees industrials.

PISOS PROTEGITS
El PDU, que ha redactat el De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat en coordinació amb els

ajuntaments de Badalona i Sant
Adrià de Besòs i el Consorci del
Besòs, proposa una nova orde-
nació d’aquesta zona que in-
corpora sòl per fer habitatge,
generar activitat econòmica i, al
mateix temps, garanteix la do-
tació dels espais lliures, equi-
paments i infraestructures ne-
cessàries per connectar els ba-
rris propers amb el front litoral. 

Així doncs, en el marc d’a-
quest projecte es preveu la
construcció de 1.844 habitat-
ges, dels quals almenys 738, el
40%, seran de protecció oficial
i, d’aquests, la meitat, com a
mínim, de lloguer. Els pisos pro-
tegits tindran una superfície
d’uns 57,5 metres quadrats. Es
tracta d’un salt qualitat en ma-
tèria d’habitatge protegit.

Paral·lelament, el pla urba-
nístic dona directrius per a la
transformació dels sòls indus-
trials propers, a cavall entre
Sant Adrià de Besòs i Badalona,
aprofitant les sinergies que ge-
nerarà la nova ordenació al vol-

tant de les Tres Xemeneies. Tal
com ha explicat el conseller,
Damià Calvet, es busca pro-
moure un territori eficient, net
i sostenible, desenvolupant un
barri mixt amb noves activitats

productives on també hi hagi
oficines, habitatge, zones verdes
i equipaments eficients i d’alta
qualitat.

PATRIMONI INDUSTRIAL
El pla urbanístic integra aquest
sector del front marítim amb la
resta del litoral metropolità nord,
amb un model d’ocupació del
sòl compacte i una densitat rao-
nablement alta per crear tipo-
logies urbanes més eficients

que fomentin una riquesa i di-
versitat més grans en les rela-
cions socials i econòmiques. Al-
hora, incorpora el patrimoni in-
dustrial al nou teixit urbà per
destinar-lo a nous usos i garan-
teix a la ciutadania l'accés a l'-
habitatge assequible en un en-
torn saludable.

D’altra banda, també es pre-
veu habilitar una xarxa amb
els espais lliures actuals i els de
nova creació per fomentar la
connexió entre el riu Besòs i el
mar, la continuïtat de tot el
front litoral nord entre el Port
de Barcelona i Montgat i, en de-
finitiva, potenciar la conserva-
ció i millora de la biodiversitat.
També es potenciarà la mobili-
tat sostenible, amb atenció al
transport públic, la garantia de
l’accessibilitat universal i la re-
gulació de l’aparcament. Per
últim, el Pla incorpora estratè-
gies per incrementar la resi-
liència envers escenaris climà-
tics futurs, com pot ser l’as-
cens del nivell del mar.

Un nou barri al litoral
»El Pla de les Tres Xemeneies farà un barri amb oficines, habitatge, zones verdes i equipaments
»Abraça els municipis de Badalona i Sant Adrià i conserva les icòniques Tres Xemeneies

La zona ocupa una
posició estratègica 

i està ben comunicada

El Pla de les Tres Xemeneies suposarà una transformació per a la zona. Fotos: Generalitat

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT

Per al conseller Calvet, 
es promou un territori

eficient i sostenible

Pàgines especials
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POLÍTICA NACIONAL4Dia D. Ahir
al vespre, mentre s’estava tancant
aquesta informació, les assemble-
es de Guanyem i la militància de la
CUP estaven ratificant l’acord per
a la candidatura conjunta de cara
a les eleccions al Parlament del 14
de febrer. De fet, estava previst que
aquest matí ja se sabés el resultat
dels dos processos, de tal manera
que avui quedarà ratificat o no el
pacte entre ambdues formacions
per concórrer plegades al 14-F.

Segons va explicar la CUP
abans-d’ahir, la proposta que ha-
via de validar la seva militància i

també les assemblees de Guan-
yem Catalunya estableix que Do-
lors Sabater, Carles Riera i Eulà-
lia Reguant encapçalin la llista per
Barcelona. En un comunicat, els
cupaires van assegurar que plan-
tegen unes llistes “transversals i
d’experiència municipalista” en
una candidatura “sòlida, plural i
un projecte il·lusionant”. 

La militància de la CUP podia
ratificar la proposta telemàtica-
ment fins aquest dimecres a la
mitjanit, mentre que les assemblees
de Guanyem també havien de pro-
nunciar-se ahir al vespre. S’hi arri-

bava, tal com havia explicat Saba-
ter públicament, amb detalls encara
per tancar, també en el terreny de
Guanyem, el qual –remarcava l’e-
xalcaldessa de Badalona– no en-
trarà a formar part de la CUP sinó
que “és una organització diferent”.

Sabater també havia insistit
que aquesta possible candidatu-
ra conjunta havia de portar un
nom que “reflecteixi que es trac-
ta d’un nou espai”. El camí esta-
va marcat, però calia acabar-lo de
definir, triar el nom i concretar la
relació entre ambdós partits. Avui
se sabran més detalls.

CUP-Guanyem, acord ratificat?

TRIBUNALS4El manifestant an-
tifeixista Marcel Vivet acudirà
aquest divendres als jutjats acu-
sat de delictes de desordres pú-
blics i atemptat contra l’autoritat.
Aquest jove badaloní va ser de-
tingut el febrer del 2019 per la
seva presumpta implicació en
els aldarulls ocorreguts cinc me-
sos abans -el 29 de setembre del
2018- en la manifestació orga-
nitzada pel sindicat policial Ju-
sapol a Barcelona.

“Nosaltres vam sortir per po-
sar llum al feixisme amb una ma-
nifestació festiva. Les càrregues
policials van ser injustificades i
desproporcionades. Els únics
que vam rebre vam ser els anti-
feixistes”, assegura Vivet, per al
qual la Fiscalia demana sis anys
de presó. El jove defensa la seva
innocència i apunta que fins i tot
va haver de rebre atenció mèdi-
ca a causa dels diversos hema-
tomes que li van provocar els an-
tiavalots de la policia.

El seu cas, però, no és l’únic.
Una vintena de persones s’en-
fronten a penes semblants pels
aldarulls del 29 de setembre del
2018. “Ens citen per separat per
dividir-nos, però som conscients
que som milers de casos en els úl-
tims anys de repressió contra els
moviments independentistes i
en favor dels drets socials”, as-
senyala Vivet, que encara el judici
amb cert pessimisme donat les

últimes sentències desfavora-
bles contra manifestants.

El jove badaloní lamenta el
desgast personal que li ha com-
portat tot l’episodi i té clar que
casos com el seu busquen coar-
tar el dret a protestar: “Per tor-
nar a una manifestació m’haig
de treure la por d’haver de de-
fensar la meva vida personal. Si-
gui com sigui, tindré antece-
dents per manifestar-me”.

El manifestant antifeixista badaloní Marcel Vivet. Foto: A.R.

Vivet: “Tindré antecedents
penals per manifestar-me”

» Marcel Vivet s’enfronta a sis anys per una protesta antifeixista
» El manifestant defensarà la seva innocència als jutjats demà

El cribratge massiu a l’Apolo,
una prova pilot “prematura”

SALUT4L’assaig clínic impulsat
per l’Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona a la Sala Apo-
lo va tenir lloc dissabte passat en-
mig d’una gran expectació.
Aquest cribratge massiu -que
va haver de ser ajornat a l’octu-
bre per l’agreujament de la si-
tuació epidemiològica- va con-
gregar 500 persones per a un
concert que va estar precedit
per la realització de tests ràpids
d’antígens i proves PCR. Per
comprovar l’èxit de l’estudi
s’haurà d’esperar encara a la
segona tanda de proves que tin-

drà lloc a principis de la setma-
na que ve, però el metge de Can
Ruti que ha liderat l’assaig ja s’ha
encarregat de rebaixar les ex-
pectatives respecte a una possi-
ble implementació d’aquest sis-
tema en altres esdeveniments.  

En una entrevista a RAC1, el
doctor Boris Revollo assegurava
que s’ha de ser “prudent” i anar
“pas a pas” i apuntava que de
moment és “prematur” i no està
previst reeditar el cribratge mas-
siu, donada la inversió en temps,
diners i personal que ha com-
portat la prova pilot de l’Apolo.

Aigües de Barcelona paga els
danys per la fuita al Coll i Pujol 
SUCCESSOS4La companyia Ai-
gües de Barcelona assumirà les
despeses en el cas de les famílies
del carrer Sant Gonçal del barri
del Coll i Pujol. L’associació veï-
nal de la zona ho ha anunciat a
través de les xarxes socials, on ha
volgut agrair el suport i la inter-
venció de totes aquelles persones
que han treballat per solucionar
el problema causat per una im-
portant fuita d’aigua. 

El malson de les cinc famílies
afectades del carrer Sant Gonçal
va començar el 30 d’octubre,
quan van haver d’abandonar casa

seva en detectar diverses esquer-
des tant a la façana exterior de
l’immoble com a l’interior dels ha-
bitatges fruit d’unes obres que
s’estaven fent al carrer. La Guàr-
dia Urbana de Badalona va pre-
cintar aleshores els habitatges i els
veïns van restar a l’espera de la vi-
sita de l’arquitecte municipal,
que havia de comprovar que l’es-
tructura no estava danyada per
donar el vistiplau a la tornada dels
inquilins. La visita del tècnic va
arribar cinc dies més tard i des-
prés que diversos partits de l’o-
posició denunciessin el cas.

Sabater declara pel cas 
de la compra fallida del Círcol
TRIBUNALS4L’exalcaldessa Do-
lors Sabater va declarar dimarts
als jutjats de la ciutat pel cas de
la compra fallida del Círcol. La lí-
der de Guanyem -que va acudir-
hi en qualitat d’investigada per
un presumpte delicte de preva-
ricació- va defensar la seva in-
nocència i va assegurar que l’o-
peració es va fer de forma exem-
plar i sense “fissures”. 

El jutge va citar Sabater per-
què donés explicacions sobre la

moratòria de construcció que
va acabar sent clau en el pas en-
rere de la companyia Vértice
Ensanche, que ja tenia molt
avançada la compra de l’immo-
ble situat al carrer Francesc Lay-
ret per construir-hi habitatges.
També va declarar dimarts pel
mateix cas l’exdirector d’Urba-
nisme, Josep Duran. La voluntat
de l’acusació és que la querella
s’ampliï a tots els regidors que
van donar suport a la iniciativa.

Successos | Enxampen una màfia que cultivava marihuana a gran escala
Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un entramat criminal que es dedicava al cultiu i a la distribució de mari-

huana a gran escala. La investigació policial -que es va iniciar el 2019 a Badalona- ha culminat amb el desmantella-
ment de 15 plantacions i amb la intervenció aproximadament d’un milió d’euros en droga. 
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Santa Coloma

TECNOLOGIA4El barri del Raval
de Santa Coloma de Gramenet ja
compta amb un espai pensat per
combatre la bretxa digital i de-
mocratitzar l’accés a la tecnologia.
La Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària (DGACC) del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies  de la Generalitat
ha posat en marxa, en col·labo-
ració amb la Fundació Integra-
menet, la iniciativa Connecta’t,
unes instal·lacions que disposen
de les eines i els aparells necessaris
perquè la ciutadania sense re-
cursos pugui tenir accés a tots els
serveis informàtics.

Aquest espai està disponible
sota cita prèvia per a tots els
veïns que no disposen de les
condicions necessàries per fer ús
de la tecnologia, ja sigui per
manca de connexió, per la falta
dels dispositius adequats o per
no tenir competències digitals
suficients per dur a terme certs
tràmits o processos. La intenció

és que des d’aquest desembre
fins a finals de juny del 2021
també es realitzin a l’equipa-
ment jornades i tallers de for-
mació, acompanyament per fer
tràmits, tutories laborals o as-
sessorament  en inserció laboral
en l’àmbit digital.

El projecte Connecta’t del
Raval és una primera prova pi-
lot d’un Pla de xoc contra la

bretxa digital que té com a ob-
jectiu poder arribar i donar co-
bertura a territoris i zones on la
DGACC no té presència. Aques-
ta iniciativa col·laborativa tam-
bé planteja dur a terme inter-
vencions a mig i llar termini en
aquells barris especialment afec-
tats per les conseqüències de la
crisi derivada de la pandèmia del
coronavirus.

El nou espai Connecta’t al Raval de Santa Coloma. Foto: Integramenet

Un espai ‘pioner’ per combatre
la bretxa digital al Raval

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van sancionar diumenge
passat tres agents de la Policia
Nacional per saltar-se el confi-
nament nocturn i conduir sota els
efectes de l’alcohol. Els poli-
cies –destinats a la comissaria del
cos a Sant Adrià de Besòs– van
ser enxampats per una patrulla
circulant en un vehicle privat
de forma temerària pel carrer
Aragó de Barcelona a les dues de
la matinada, quan ja és vigent el
toc de queda per la pandèmia del
coronavirus, que va de les deu de
la nit a les sis del matí.

Segons va avançar El País, un
cop aturats pels Mossos, els tres
implicats es van identificar com
a policies i van assegurar que es
trobaven de servei. A l’espera de
poder confirmar aquesta ver-
sió, els efectius de la patrulla que
els va aturar per conducció te-
merària van decidir multar-los
per saltar-se el confinament
nocturn. A més, el conductor del
vehicle va ser sancionat per do-
nar positiu en el test d’alcoholè-

mia que li va practicar la Guàr-
dia Urbana de Barcelona. Els al-
tres dos ocupants del cotxe tam-
bé superaven la taxa d’alcohol
permesa, de manera que no van
poder emportar-se l’automòbil,
que va quedar immobilitzat.

El cos de la Policia Nacional
-que no té constància que els im-
plicats estiguessin de servei en

el moment que van ser inter-
ceptats pels Mossos- ha obert
una informació reservada per
escoltar els agents i esclarir els
fets. En cas de comprovar-se que
els policies no estaven treballant,
la investigació determinaria si
s’escau l’obertura d’un procedi-
ment que podria acabar amb un
expedient disciplinari.

Un control nocturn dels Mossos d’Esquadra en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Multen tres agents de Sant Adrià
per conduir ebris de matinada

Sant Adrià

Dades | Santa Coloma, la ciutat gran amb menys PIB per càpita
Santa Coloma de Gramenet és el municipi de més de 50.000 habitants amb el PIB per habi-

tant més baix de Catalunya. Segons dades de l’Idescat, la ciutat té un PIB per càpita de 12.300
euros, molt lluny de la mitjana catalana de 32.900, malgrat créixer un 4,2% aquest any.

Educació | Sant Adrià atorga 89 beques de continuïtat educativa
L’Ajuntament de Sant Adrià ha atorgat 89 beques per a la continuïtat educativa per al curs
2020-2021. Aquestes ajudes van destinades a joves que després d’acabar els cursos d’Educa-
ció Secundària Obligatòria (ESO) vulguin seguir estudiant, sigui Batxillerat o altres graus.

Recta final dels primers  pisos
públics per a gent gran

GENT GRAN4Santa Coloma de
Gramenet estrenarà aquest 2021
la seva primera promoció d’ha-
bitatge públic per a gent gran. Les
obres d’adequació pe reconver-
tir l’antiga Escola Miguel Her-
nández -en desús des del 2000-
en 48 pisos dotacionals ja enca-
ra la recta final i la previsió és que
la constructora faci entrega dels
immobles durant el primer tri-
mestre del nou any. Per a l'adju-

dicació dels pisos, però, s’haurà
d’esperar fins al segon trimestre
del 2021. El projecte -que ha
estat executat per l'empresa mu-
nicipal Gramepark amb la col·la-
boració de la plataforma SOS
Gent Gran de Santa Coloma-
comptarà amb 48 habitatges en
règim de lloguer, cinc dels quals
estaran adaptats per a persones
amb mobilitat reduïda, i amb di-
versos espais i serveis compartits.

73.000 firmes per evitar 
el desnonament d’una família
HABITATGE4La veïna de San-
ta Coloma que va impulsar una
campanya de recollida de firmes
per aconseguir un lloguer social
i evitar que desnonin la seva fa-
mília el pròxim 14 de gener ha
aconseguit el suport de més
73.000 persones. La petició ini-
ciada per Lourdes Gime-
nez –mare de tres nens de 4, 5

i 16 anys– ha tingut gran èxit a
la plataforma Change.org, on
no para de rebre missatges de
suport reclamant als Serveis
Socials que actuïn per impedir
que la seva família acabi al ca-
rrer en un mes. La situació de la
família és especialment vulne-
rable perquè els pares tenen
un 33% de discapacitat.

ECONOMIA4L’alcalde de Sant
Adrià de Besòs, Joan Callau, i el
president de la Cambra de Barce-
lona, Joan Canadell, es van reunir
la setmana passada per posar en
comú visions per al desenvolupa-
ment econòmic del municipi i de
la zona del Barcelonès Nord. 

Un dels temes que es va
tractar a la trobada -que també
va comptar amb la presència de
Pere Alemany, president de la
Cambra de Comerç a Badalona-
va ser el futur de les Tres Xe-
meneies, un espai que està a l’es-
pera de la resolució de les nom-

broses al·legacions presentades
per entitats, partits i companyies
al Pla Director Urbanístic
(PDU). En aquest projecte tam-
bé jugarà un paper clau la trans-
formació dels polígons propers
a l’antiga central tèrmica de
Sant Adrià i Badalona, un pro-
jecte que dependrà en gran me-
sura de l’èxit de la iniciativa
per convertir les Tres Xemeneies
en la seu del Hub Internacional
de Coneixement per al Desen-
volupament Sostenible i la Pau
liderat pel reputat investigador
Màrius Rubiralta.

Reunió entre Callau i Canadell
pel futur de les Tres Xemeneies
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CULTURA4La novena edició del
festival literari Tiana Negra se ce-
lebrarà el pròxim 22 i 23 de des-
embre en un innovador doble
format a causa de la pandèmia
del coronavirus. El segon certa-
men amb l’escriptora Anna Ma-
ria Villalonga a la direcció tindrà
aforament limitat amb inscripció
prèvia i s'emetrà paral·lelament
en línia per poder arribar al mà-
xim de públic possible malgrat
l’actual situació sanitària.

Entre la quinzena d’activitats
previstes per a l’edició d’enguany
destaca l'homenatge a l'escriptora

Patricia Highsmith, una xerrada
sobre editorials negres catalanes
de referència que han arribat
als 50 títols i una taula rodona
dedicada als traductors. També
s'estrenarà aquest 2021 el primer
'Trivial' del Tiana Negra i una
taula rodona de 'true crime' amb
els periodistes Tura Soler i Jor-
di Grau.

L’objectiu de la direcció és po-
der mantenir intacte l’esperit
del festival i consolidar-se com la
primera cita imprescindible de la
literatura negra catalana de l'any
abans del certamen BCNegra.

TIANA4El grup municipal de
Junts per Tiana ha forçat la con-
vocatòria d’un Ple extraordinari
per demanar explicacions per
l’escàndol “antidemocràtic” en els
pressupostos participatius de
Tiana. La polèmica va sorgir
arran d’uns missatges que el re-
gidor d’Urbanisme i Habitatge,
Mateu Hernández, va enviar als
veïns a través de diversos grups
de Whatsapp, on feia una crida
a la participació en el procés en
favor d’una de les propostes i s’o-
feria a introduir manualment
les dades personals de la ciuta-
dania en el sistema.

La denúncia que van fer dels
fets tant Junts per Tiana com l’e-
xalcalde socialista Ferran Va-
llespinós va rebre una dura res-
posta del regidor i líder de JxCat.
En un comunicat, Hernández
acusa l’únic grup de l’oposició de
“joc brut” i assegura que la crida
a la participació i l’oferiment
per “facilitar la votació” es va fer

donada la “dificultat tècnica” del
procediment.

El regidor assenyala que no-
més han sortit a la llum una
part dels missatges que va enviar
i apunta que s’han fet “males in-
terpretacions malintencionades”,
donant a entendre que hi podria
haver una manipulació de les vo-
tacions. “És una falta de consi-
deració a la meva persona, la gent
que em coneix sap perfectament

que ni se’m podria ocórrer no
traslladar rigorosament el vot
que se m’indica per escrit”, con-
clou Hernández, que ja ha posat
en coneixement de la Diputació
tots els missatges per esclarir el
cas i determinar la garantia de-
mocràtica dels pressupostos.

Des de Junts han decidit for-
çar el Ple extraordinari després
de no rebre cap resposta oficial
per part de l’alcaldessa.

El regidor Mateu Hernández en una imatge d’arxiu. Foto: JxCat

Junts força un Ple per la polèmica
dels pressupostos participatius

El festival Tiana Negra torna
amb doble format i novetats

Montgat | Projecte Home i La Caixa, units per la reinserció
La Fundació La Caixa i Projecte Home Catalunya han arribat a un acord per col·la-

borar en la reinserció de persones amb addiccions. El conveni té una dotació de
280.000 euros i es farà efectiu a diferents seus de l’organització com la de Montgat.

La Copa del Rei és la protago-
nista absoluta de la setmana a
Santa Coloma. Abans-d’ahir l’In-
dustrias va certificar el seu pas a
quarts de final de l’edició 2020-
21 d’aquesta competició (els de
Javi Rodríguez van derrotar el
Sala 5 Martorell de Segona B per
3-6, havent de remuntar un 2-0
en contra inicial), però aquest cap
de setmana l’equip ha de canviar
el xip i pensar en la Final a Qua-
tre d’aquest mateix torneig...
però de la temporada 2019-20.

L’Industrias, doncs, és a dues
victòries d’aconseguir el primer
títol estatal de la seva història
(més d’una vegada, tant en lli-
gues com en copes, l’equip s’ha
quedat a les portes de la glòria)
i per fer-ho haurà de ser el millor
dels quatre finalistes al Martín
Carpena de Màlaga. Els colo-
mencs jugaran demà passat a les

quatre de la tarda contra el Jaén
Paraíso Interior sabent ja qui és
el primer finalista: el Barça o el
Betis, que disputaran la primera
semifinal dues hores abans. El
campió de la Copa del Rei 2019-
20 es coronarà l’endemà.

ÚLTIMA JORNADA DE LLIGA
Amb la ressaca, sigui dolça o més
amarga, del resultat obtingut el
cap de setmana a la capital de la
Costa del Sol, l’equip haurà de
tornar a la feina per preparar el
partit de la quinzena jornada de

lliga, la setmana que ve (falta que
l’LNFS concreti el dia i l’hora) a
la pista del Viña Albali Valdepe-
ñas, rival directe de l’Industrias
en la lluita per les posicions de
Copa d’Espanya i del play-off pel
títol. Els dos equips (igual que el
Sala 10 Zaragoza, el Burela, el Pe-
ñíscola, l’Osasuna i el Betis) su-
men 16 punts.

Aquest desplaçament a la
província manxega de Ciudad
Real serà també l’últim partit ofi-
cial de l’equip en aquest 2020
marcat pel coronavirus.

Setmana de Copa: l’Industrias
es jugarà ser campió a Màlaga

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

BÀSQUET4Els aficionats al bàs-
quet xalaran de valent durant les
festes ja que l’ACB, lluny d’aturar-
se, programa moltíssims partits.
I la Penya de Carles Duran, de fet,
afrontarà quatre jornades de lli-
ga entre avui i diumenge de la set-
mana que ve.

Els verd-i-negres recupera-
ran, a dos quarts de nou d’aquest
vespre, el partit de la desena jor-
nada a la pista de l’Obradoiro ga-
llec, però hauran de recuperar
forces aviat, perquè diumenge a
dos quarts de set de la tarda
afrontaran el derbi de la prima-
ra volta al Palau Blaugrana.

Tres dies més tard els de Du-
ran tornaran a jugar a l’Olímpic,

contra l’UCAM, mentre que l’úl-
tim partit d’ACB d’aquest 2020
serà diumenge de la setmana
que ve, de nou a casa, contra el
San Pablo Burgos.

ÚLTIMES CITES D’LF2
Contràriament al que passarà a
l’ACB, la Penya i l’Snatts de Lli-
ga Femenina 2 sí que gaudiran de
vacances ben aviat. Les verd-i-ne-
gres hauran de jugar dos partits
abans que s’acabi l’any (dissabte
a casa contra l’Stadium Casa-
blanca) i el dia 22 a la pista del
Lima-Horta de Barcelona, men-
tre que l’FSA voldrà frenar la
mala dinàmica recent diumenge
al Marina Besòs contra l’Helios.

L’ACB no s’atura per festes:
dies atapeïts per a la Penya

Futbol | El CF Badalona tanca l’any amb un triomf de nivell
La cloenda esportiva del 2020 per al CF Badalona de Manolo González va ser amb 
un 3-0 contra el Cornellà. Chema Moreno i Robert Simón, per partida doble, van 
sucar en la segona victòria del curs a casa, que deixa el Bada tercer amb 12 punts.

Fo
to

: C
JB

Els colomencs viuen unes de les setmanes més intenses de l’any. Foto: ISC

Esports
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