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El Barcelonès Nord va tornar a ten-
yir-se de vermell aquest 14 de fe-
brer. El PSC va imposar-se amb cla-
redat amb el 32,4% dels vots i va re-
cuperar el terreny perdut fa quatre
anys en mans de Ciutadans, que ha
vist com s’esfumava gairebé el
90% de l’electorat que va aconse-
guir atrapar en les eleccions cata-
lanes del 2017.
L’aclaparador domini dels so-

cialistes va ser el punt més desta-
cat d’una jornada electoral mar-
cada per la pandèmia del corona-
virus i on la participació va caure
prop de 31 punts respecte als úl-
tims comicis, situant-se en un
50,4% de mitjana a la zona. Mal-
grat la important davallada en el

nombre de votants, les forces in-
dependentistes van aconseguir
mantenir resultats liderades per
ERC, que va ser la segona forma-
ció més votada amb el 17,9% de les

paperetes. En tercera posició va
quedar JxCat, amb el 10,2% dels
vots i amb una ajustada victòria a
Tiana per davant dels republicans.

VOX ENTRA I CAU CIUTADANS
El 14-F també va servir per cer-
tificar que l’auge del partit ultra-
dretà Vox també ha arribat a

Catalunya. La formació liderada
per Ignacio Garriga va protago-
nitzar una irrupció fulgurant i va
obtenir el suport de gairebé el
10% de l’electorat que va acudir
diumenge als col·legis electorals
del Barcelonès Nord, convertint-
se en la quarta força a la zona i al
Parlament. Especialment desta-
cat va ser el paper de Vox a Sant
Adrià i Santa Coloma, on es va
erigir en el tercer partit amb més
paperetes.
L’entrada de l’extrema dreta va

deixar relegats a la cinquena po-
sició els comuns, que amb el 8,4%
dels vots no van aconseguir mi-
llorar els resultats obtinguts a les
eleccions del 2017. Tanmateix, la
gran desfeta va ser per a Ciutadans,
que es va desplomar passant de
primera a sisena força més votada
a les urnes aquest 14-F. El partit en-
capçalat per Carlos Carrizosa va

obtenir només el 7,1% de les pa-
peretes, certificant un descens de
prop del 90% dels votants en no-
més quatre anys de diferència.
Sí que va aconseguir salvar els

mobles el PP, que –després del
bon paper del seu candidat Ale-
jandro Fernández al debat de

TV3– va esmorteir el cop i es va
quedar finalment amb el suport
del 5,1% dels votants. La baixa
participació, però, sí que va fer es-
tralls en el nombre de paperetes
dels populars, que van dismi-
nuir en prop de 10.000 respecte

als resultats de les eleccions ce-
lebrades fa quatre anys.

LA CUP-G CREIX AMB SABATER
La candidatura conjunta de la
CUP i Guanyem Catalunya en-
capçalada per l’exalcaldessa de
Badalona, Dolors Sabater, va acon-
seguir uns excel·lents resultats al
Parlament, on ha crescut fins als
9 diputats, però també al Barce-
lonès Nord. La CUP-Un Nou Ci-
cle per Guanyar va millorar les xi-
fres que va obtenir el 2017 a tots els
municipis de la zona i es va acabar
emportat un 4,8% del total de vots,
1,4 punts percentuals més que fa
quatre anys, molt a prop del 5,1%
del PP del seu predecessor a l’al-
caldia i actual batlle Xavier García
Albiol. Aquest creixement va ser
especialment rellevant a Badalo-
na –va pujar 2,5 punts– i a Tiana,
on en va guanyar prop de 3.

El PSC esborra Cs delmapa
» Els socialistes s’imposen amb claredat i relleven Ciutadans com a primera força al Barcelonès Nord
» Les formacions independentistes es mantenen i irromp Vox amb gairebé el 10% del total de vots 

Anton Rosa
BARCELONÈS NORD

Resultats del 14-F al Barcelonès Nord (suma de Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià, Montgat i Tiana). Infografia: Eduardo Corria

Cs passa de primera 
a sisena força i perd 
el 90% dels votants 
en només quatre anys

31
punts va baixar la
participació respecte 
a les eleccions al
Parlament del 2017
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El 14-F va escenificar un canvi de
cromos a Badalona entre el PSC
i Ciutadans. Els socialistes van
imposar-se clarament en les
eleccions catalanes celebrades
diumenge amb un 30,2% dels
vots i gairebé van doblar els re-
sultats obtinguts fa quatre anys,
quan Ciutadans va arrasar a la
ciutat amb un percentatge sem-
blant, però amb prop de 17.400
vots més. L’actual situació epi-
demiològica per la pandèmia
del coronavirus va jugar un pa-
per clau en aquest sentit i va aca-
bar fent caure la participació 34
punts fins al 45,8%.
Malgrat perdre més de 9.000

vots respecte als comicis del 2017,
ERC es manté com a segona for-
ça al municipi amb el 18,9% de les
paperetes. En tercera posició s’a-
fiança JxCat (12%), que millora
els seus resultats imposant-se
en tres barris de la ciutat, però
que també pateix una davallada
en el nombre de votants.

VOX I DESFETA DE CS I PP
El partit d’ultradreta Vox va
irrompre també amb força a Ba-
dalona amb el 9,8% de les pape-
retes i es va convertir en la quar-

ta formació més votada per da-
vant de comuns, Cs, PP i CUP-G.
Aquesta entrada fulgurant que-
da constatada amb la consolida-
ció de Vox com a segona força en
vuit dels 34 barris de la ciutat.
Els comuns es mantenen com

el cinquè partit en discòrdia,
però perden la meitat dels vots
obtinguts fa quatre anys. Tan-
mateix, la caiguda més pronun-

ciada la va protagonitzar Cs, que
va veure com s’esfumaven prop
de 34.000 paperetes i va acon-
seguir el suport de només el 6,7%
de l’electorat, molt lluny del 31%
del 2017. El PP de Xavier García
Albiol també va caure en picat a
Badalona, i amb el 5,7% dels
vots va perdre gairebé tres punts
des de les passades eleccions.

LA CUP-G DOBLA RESULTATS
Entre les forces independentistes,
l’única que va augmentar lleu-
gerament el nombre de vots és la
CUP-G, que amb la candidatura
conjunta amb Guanyem –lide-
rada per l’exalcaldessa Dolors

Sabater– va rebre el suport del
5,5% de l’electorat que va acudir
als 45 col·legis electorals habili-
tats. Amb aquest percentatge,
els anticapitalistes aconseguien
gairebé doblar els resultats ob-
tinguts fa quatre anys.

JxCAT I ERC
Els excel·lents resultats del PSC
també es tradueixen en victòria
en 29 dels 34 barris de la ciutat,
amb especial domini (més del
41% dels vots) a Lloreda, la Pau
i Sant Mori de Llefià. JxCat con-
solida la seva hegemonia com a
primera força al Centre (33%) i
a Dalt la Vila (28,3%) i també
aconsegueix desbancar ERC com
a partit més votat a Casagemes. 
Respecte a les eleccions del

2017, els republicans perden
dos barris a favor de JxCat i dels
socialistes –la Morera– i s’im-
posen al Coll i Pujol (27,6%) i al
Progrés (24,4%). Per altra ban-
da, Vox va treure els seus millors
resultats als barris de Sant Joan
de Llefià (16,3%) i Pomar (16,1%)
i va ser el segon partit més votat
a sis barris més (Sistrells, Sant
Roc, la Mora, Sant Mori de Lle-
fià, la Salut i la Pau). 
Els comuns es van fer forts a

Bonavista –on ja van guanyar en
les darreres eleccions generals– i
la CUP-G es va disparar al Centre
(11,4%) i a Casagemes (10,8%).

Canvi de cromos a Badalona
» El PSC guanya amb claredat als barris on va arrasar Ciutadans en les eleccions del 2017 

» JxCat recupera terreny i esdevé primera força a tres barris mentre ERC s’imposa només en dos

Anton Rosa
BADALONA

Infografia: Eduardo Corria

BARCELONÈS NORD4Les elec-
cions del 14-F van deixar dues
realitats molt diferents a la
resta del Barcelonès Nord. El
PSC es va imposar amb con-
tundència a la zona del Besòs,
on Vox es va convertir en la ter-
cera força, i l’independentisme
va consolidar la seva hege-
monia a Montgat i Tiana.
Els socialistes van acon-

seguir a Santa Coloma el seu
millor resultat al Barcelonès
Nord amb el suport del
41,7% de l’electorat. En se-
gona posició va acabar ERC,
que amb el 14,9% dels vots va
millorar els resultats de fa
quatre anys. La irrupció de
Vox li va servir per superar
els comuns i Ciutadans –que
va perdre el 26% dels vots del
2017– en una cursa pel ter-
cer lloc decidida per només
400 paperetes.
Sant Adrià també es va

tenyir de vermell amb el
34,1% dels vots. Per darrere
del PSC, ERC va certificar un
bon resultat (17,9%) que li
permet millorar les xifres de
fa quatre anys. El gran prota-

gonista a les urnes, però, va
ser Vox, que va aconseguir als
col·legis adrianencs el seu mi-
llor resultat a la zona amb el

12,1% dels vots, per sobre
dels comuns, Cs i JxCat.

VICTÒRIES AJUSTADES
ERC va revalidar a Montgat la
victòria per la mínima que ja
va aconseguir el 2017 davant
de Cs, però aquest cop supe-
rant el PSC amb el 23,6% de
les paperetes, a molt poca
distància del 22,7% dels so-
cialistes. A Tiana, JxCat va tor-
nar a imposar-se amb el
25,6% dels vots a ERC, que es
va quedar amb el 24,6%. La
CUP-G va aconseguir aquí el
seu millor resultat a la zona,
amb el 8% de les paperetes.

Vox entra al Besòs i èxit d’ERC
i JxCat a Montgat i Tiana

42%
dels vots són els que
va aconseguir el PSC
a Santa Coloma
aquest 14-F

El partit d’ultradreta
Vox és la segona força
més votada en vuit dels
34 barris de la ciutat
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La lupa

En un article anterior parlàvem dels Objecti-
us de Desenvolupament Sostenible de Na-
cions Unides (Agenda 2030) i l’Agenda Ur-
bana. Explicàvem com la seva localització a

Badalona pot ajudar a dibuixar unes polítiques de des-
envolupament local sostenible que ens permetin
sortir de la crisi i orientar el futur de la ciutat cap a un
creixement responsable. Avui proposem començar a
concretar algunes primeres mesures per donar tra-
ducció pràctica de l’Agenda Global a la nostra ciutat
i treballar per la recuperació.
Suposem que, un cop superada l’etapa més críti-

ca de la pandèmia i veient els estralls que ha fet en-
tre la població més desfavorida, la ciutat decideix cen-
trar els esforços de la recuperació entorn de la salut,
adoptant-la com una prioritat per afavorir el benes-
tar físic i emocional de les persones, tal com estableix
l’objectiu 3 de l’Agenda 2030: “Garantir una vida sana
i promoure el benestar per a totes les persones a to-
tes les edats”. Però també, i al mateix temps, per im-
pulsar un desenvolupament entorn d’aquest Eix Sa-
lut que generi oportunitats de desenvolupament
econòmic, formació i ocupació, tal com estableix l’ob-
jectiu 8: “Promoure el creixement econòmic sostin-
gut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i produc-
tiva i el treball digne per a tothom”.
La tria de l’Eix Salut com a catalitzador del des-

envolupament local no és, efectivament, aleatòria per
a Badalona, sinó que hi ha diversos factors que la sos-
tenen. A més de donar resposta a la crisi sanitària re-
cent i adoptar mesures preventives per a futures si-
tuacions de risc, permetria construir sobre l’experiència
més recent en el camp de la salut pública que hi ha a
la ciutat. Efectivament, a la nostra ciutat hi ha pràc-
tiques d’excel·lència reconegudes per les institucions
de la Comissió Europea. Badalona va rebre un guardó
que l’acredita com a ciutat de referència en matèria

d’innovació en salut pública, per un model que situa
el ciutadà en el centre del continu sociosanitari, so-
bretot en l’àmbit de l’envelliment actiu i saludable,
atenent un sector de població vulnerable i cada cop
més important. 
Badalona Serveis Assistencials, amb el suport de

l’Institut Germans Trias i Pujol, entre altres insti-
tucions de recerca, va posar en marxa una estratè-

gia integral per avançar en aquest camp d’acord amb
un model de 4 Hèlix, que vol dir que implica diver-
sos agents vinculats a la salut en aquest camp: les au-
toritats, el sector mèdic i sociosanitari, les institucions
acadèmiques de coneixement, la societat civil i
l’empresa privada.
Finalment, treballar en l’Eix Salut ajudaria la ciu-

tat de Badalona a dimensionar el pol de recerca i in-
novació en salut de Can Ruti, referent internacional

en coneixement i innovació. Moltes ciutats adopten
l’Eix Salut com a una línia central de treball des de di-
versos àmbits i amb el focus posat en la millora del
benestar de la població, però no totes les ciutats dis-
posen d’una concentració d’entitats de recerca com té
el campus de Can Ruti, amb tot el potencial que re-
presenta de creació de coneixement, talent i innova-
ció amb impacte en la població. 
El model de recerca i innovació en salut que po-

dria vincular Badalona i Can Ruti no és nou: altres ciu-
tats europees l’han desenvolupat, establint llaços de
col·laboració amb avantatges per a les dues parts. El
cas de Manchester, per exemple, ha creat un model
mèdic-assistencial centrat en el pacient que genera un
cercle virtuós de recerca, innovació, emprenedoria, for-
mació, ocupació i inversió, amb beneficis per a la ciu-
tat que l’acull. Un creixement sostenible, basat en el
coneixement que promou el talent, i uns beneficis so-
cioeconòmics per a la ciutadania. 
El desplegament d’una Estratègia 2030 i una Agen-

da Urbana per a Badalona, tenint en compte els dos
objectius citats anteriorment sobre salut i desenvo-
lupament econòmic, podrien orientar un full de ruta
per a la ciutat. El sector de la salut és un dels possi-
bles eixos de desenvolupament sobre el qual es pot
construir el futur, però no l’únic. 
Un altre article de Restarting Badalona, publi-

cat fa un mes per en Pau Calvet, explicava la lògica
i idoneïtat per a Badalona de liderar dos altres sec-
tors i convertir-los també en eixos de desenvolu-
pament de ciutat: la transició energètica (objectiu
número 7) i la digitalització (objectiu 9 de l’Agen-
da Urbana Espanyola); per cert, tots dos priorita-
ris en el marc de la inversió europea en el període
2021-2027. Potser ja podríem consensuar-los i co-
mençar a bastir un pla de treball, responsable glo-
balment i amb visió de futur per a Badalona.

El sector de la salut és un dels 
possibles eixos de desenvolupament
sobre el qual es pot construir el futur
de Badalona, tot i que no és l’únic

““

per Mireia Sanabria, membre de Restarting Badalona

Localitzar les Agendes Globals a Badalona

NLes millors
perles

Vox es fa un embolic i fa campanya a favor del top manta:
“Ens comprometem a reforçar els nivells de seguretat

ciutadana a Barcelona i la venda ambulant il·legal”, deia un
cartell que va fotografiar l’exdiputat cupaire David Fernàndez.

“M’han acomiadat, com a l’avi de Leonor”, va piular
Bernat Barrachina quan el van fer fora de TVE per

rotular “Leonor se’n va d’Espanya, com el seu avi”. 
Va completar el tuit amb la famosa disculpa de l’emèrit.

Partit de Dones que ho Farien Millor que els Actuals Inútils
(PDFMAI): és el partit que va votar (i inventar) algú el 14-F. 

A la papereta, que imitava les reals, s’hi podien llegir noms tan
diversos com Emma Watson, Mercè Rodoreda o la princesa Leia.

Un ualabi, un cangur petit, a Roda de Ter (Osona): la
nova imatge surrealista d’aquest 2021. L’associació de

guàrdies municipals de Catalunya en va publicar un vídeo
fent una pregunta difícil de respondre: “Com hi ha arribat?”

LA FOTOMiquel Codolar / ACN
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La clau

Els resultats de les eleccions
del 14 de febrer ens con-
firmen que hi ha una ma-

joria independentista enfrontada
a una altra d’esquerres progres-
sista. Amb el 99,8% escrutat, el
PSC va ser el partit més votat, amb
més de 650.000 sufragis (33 di-
putats), seguit d’ERC, que va
aconseguir uns 600.000 vots (33
diputats) i, en tercer lloc, els post-
convergents de Junts per Catalu-
nya, que van obtenir 567.000 (32
diputats). En Comú Podem va
aconseguir més de 191.000 vots (8
diputats), mentre que els cupaires
en van obtenir 186.000 (9 dipu-
tats). Els altres partits empitjoren
els resultats, especialment Ciuta-
dans, fet que afavoreix l’entrada de
l’extrema dreta al Parlament ca-
talà, una de les pitjors notícies d’u-
na nit d’infart i amb un futur in-
cert. Mereix especial atenció la bai-
xa participació, que es va quedar
en el 53,5%, gairebé 26 punts
menys respecte al 79% del 2017. 
Així que tindrem o un govern

d’esquerres progressista, o bé un
govern format per forces inde-
pendentistes, per ara el més pro-
bable. L’enfrontament i la fractu-
ra entre els partits guanyadors,
PSC i ERC, fan difícil que puguin
formar un govern, junt amb els co-
muns, per posar fi a l’endimonia-
da situació de Catalunya. També
el fet que ERC no hagi aconsegu-
it distanciar-se prou del seu ad-
versari i alhora company toca-pi-
lotes de viatge, JxCat, dificulta l’a-
propament amb els socialistes
per girar full i buscar una sortida
a un problema que fa malbé la de-
mocràcia i empobreix el país.
Som majoria els que pensem que

El Dragon Khan català
per Pedro Jesús Fernández

només amb el retrobament de
les forces progressistes s’acon-
seguirà posar fi a una confron-
tació que només beneficia a
l’extrema dreta.
Una victòria més ampla dels

republicans o dels socialistes
hauria facilitat formar un govern
d’esquerres, però la igualtat de
les forces independentistes ho
farà difícil. Per això, qui té més
possibilitats de ser investit pre-
sident és el candidat d’ERC,
que aquest cop no ho serà en
funcions ni com a vicari de nin-
gú. Tanmateix, tot indica que
formar govern serà difícil. La
constitució de la mesa del Par-
lament ens donarà pistes per sa-
ber per on aniran els trets.
Al bloc independentista hi ha

incompatibilitats que semblen
impossibles de superar. A nin-
gú se li escapa que els cupaires
són antagònics dels postcon-
vergents, però també sabem
per experiència que en els mo-
ments més crítics sempre actu-
en com fidels escuders de la dre-
ta nacionalista. També és cone-
gut que JxCat no vol saber res
del diàleg amb el govern central.
Per a ells, la independència mà-
gica és fonamental, i no tant mi-
llorar la vida de la població ca-
talana. ERC sí que aposta per
obrir un diàleg amb el govern
central, cosa que també defen-
sen socialistes i comuns, però no
acceptarà formar un govern

amb aquests dos partits. Malgrat
totes les diferències i coinci-
dències entre uns i altres, a Ca-
talunya tot ho fem més difícil i
ens agrada continuar en aques-
ta muntanya russa sense final ni
destí segur. A alguns ja els va bé
el “com pitjor, millor”. 
Així les coses, és evident que

els dos blocs que es disputen
l’hegemonia a Catalunya conti-
nuen ben vius, si bé al bloc in-
dependentista són moltes les di-
ferències. L’independentisme
continua tenint majoria parla-
mentària, però està més dividit
que mai. Els cupaires volen con-
dicionar el govern, però el res-
cat social que reclamen per fa-
cilitar un govern independen-
tista no només no el comparteix
ERC sinó que, sobretot, està als
antípodes del que defensa JxCat.
Sabem que no hi ha millor

solució que la d’avançar amb el
diàleg i evitar encastellar-se en
el desacord per solucionar els
problemes, com defensen els
comuns i també Esquerra. Per
això, ningú descarta un govern
en minoria d’ERC i els comuns,
amb suports puntuals. Tot és
possible, i hi ha una majoria de
la població catalana que no vol
continuar instal·lada en el sim-
bolisme màgic de la indepen-
dència, sinó que vol un Govern
que governi per a tots els ciuta-
dans i afronti amb rigor i efi-
ciència els seus problemes.

A les xarxes

@lluis_llach: El mateix dia que deixen en
llibertat Cifuentes, la Fiscalia afina el recurs
per tornar a empresonar els presos polí-
tics. Tot plegat, l’endemà de les eleccions.

@jmangues: Com era d’esperar, la premsa
internacional centra titulars i notícies en
què l’independentisme supera el 50%. De
fet, parlen més d’Aragonès que no pas d’Illa.

#AragonèsPresident?

@joangalvezfoto: La policia ha anat tra-
ient els manifestants fins a arribar a en
Pablo Hasél i, en aquell moment, se l’han
emportat detingut.

#PabloHasélAPresó #RecursAlTercerGrau

Els semàfors

Les dificultats per accedir al
padró a Santa Coloma han estat
objecte de polèmica aquesta
setmana després que alguns

veïns i el gerent de l’Ajuntament,
Fernando Hernández,

protagonitzessin una sonada
discussió a les xarxes. 

pàgina 8Aj. de Santa Coloma

L’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) sumarà

esforços amb la Generalitat i els
ajuntaments de Badalona i Sant
Adrià de Besòs per impulsar el
projecte del Hub Internacional
del Coneixement i la Pau a les

Tres Xemeneies.
pàgina 9AMB

El conjunt de Javi Rodríguez viu
un dels millors moments de la
temporada i posarà a prova
aquesta dinàmica recent

dissabte a la pista del Pozo. Els
colomencs han guanyat tres

dels últims cinc partits, incloent-
hi el de Copa contra el Barça.

pàgina 12Industrias SC
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Demanen apartar un policia
per participar en actes de Vox
POLÈMICA4La Junta Electo-
ral Provincial (JEP) de Barcelo-
na ha traslladat a la Fiscalia el cas
d’un agent de la Guàrdia Urba-
na de Badalona que participava
en les parades informatives del
partit d’ultradreta Vox. La de-
núncia va ser presentada per la
candidatura conjunta de la CUP
i Guanyem Catalunya després de
constatar que el policia s’invo-
lucrava de “forma activa” en els

actes de la formació, activitat que
podria ser constitutiva d’un de-
licte electoral.
En un comunicat, la CUP-

Un Nou Cicle per Guanyar de-
mana al consistori que “retiri de
les funcions i aparti del cos
policial” l’agent implicat fins
que no hi hagi un pronuncia-
ment al respecte per part del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC).

La descontaminació de la
Mora, assignatura pendent

REIVINDICACIÓ4ERC ha tor-
nat a reclamar al govern espa-
nyol que faci les inversions ne-
cessàries per descontaminar la
platja de la Mora, una assigna-
tura pendent des de fa anys. Els
republicans creuen que cal “com-
promís” per part de l’Estat al res-
pecte i demanen també que s’in-
cloguin les tasques de desconta-
minació dels dos solars d’àmbit
municipal als pressupostos d’in-
versions de Badalona.

TRIBUNALS4L’exalcalde de Ba-
dalona Àlex Pastor ha acceptat
vuit mesos de presó i una mul-
ta de 800 euros pels fets ocor-
reguts la nit del 21 d’abril del
2020, quan va ser detingut con-
duint ebri en ple confinament
per l’estat d’alarma i va agredir
els agents dels Mossos d’Esqua-
dra que el van arrestar. Pas-
tor –que va signar la seva di-
missió aquella mateixa matina-
da després de ser suspès de mi-
litància pel PSC–ha pactat amb
la Fiscalia aquesta sentència de
conformitat, que evitarà que
hagi d’ingressar en un centre pe-
nitenciari, ja que no tenia ante-
cedents i va abonar responsabi-
litat civil als policies agredits.
En l’acord amb el Ministeri

Públic, l’exbatlle admet que va
conduir ebri i que es va negar a
sotmetre’s a la prova d’alcoho-
lèmia un cop aturat pels agents.
Pastor també accepta ser l’autor
d’un delicte d’atemptat contra
l’autoritat per encarar-se amb
els policies i de dos delictes
lleus de lesions per resistir-se a

la detenció i mossegar els Mos-
sos. El pacte contempla una
multa de 800 euros i la retirada
durant setze mesos del carnet de
conduir.
La detenció i posterior di-

missió de Pastor va ser un cop
molt dur que va sacsejar per
complet l’ecosistema polític ba-
daloní. Després de setmanes

d’incertesa i de negociacions a
cinc bandes fins a l’últim mo-
ment, el bloc d’esquerres –for-
mat per Guanyem, ERC, PSC i
comuns– i JxCat no van acon-
seguir posar-se d’acord i van
servir en safata de plata l’alcal-
dia a Xavier García Albiol com a
cap de la llista més votada a les
últimes eleccions municipals.

L’exalcalde de Badalona Àlex Pastor en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Pastor admet que va conduir
ebri i va agredir dos Mossos

Successos |Arrestat l’autor de la mort del menor a Montigalà
El menor de 14 anys que va apunyalar un altre noi de 17 anys al barri de Montigalà pro-
vocant-li la mort es va entregar divendres a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Ba-
dalona. La investigació apunta a un afer amorós com a detonant de l’agressió mortal.

Un bus al solar contaminat. Foto: AV
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Jardí vertical i exposició 
de fotografia al Parc Fluvial

MEDI AMBIENT4El Parc Flu-
vial del Besòs serà un dels es-
pais de Santa Coloma de Gra-
menet protagonistes durant
aquest mes de febrer. Els tre-
balls per instal·lar una prova pi-
lot de jardineria vertical en un
dels murs situats als marges del
riu han conclòs amb la col·lo-
cació d’una estructura metàl·lica
que servirà de protecció da-
vant de possibles episodis de
crescuda del cabal.
L’objectiu de la intervenció

és poder avançar en la renatu-
ralització de l’espai, una estra-

tègia que ha de contribuir a po-
tenciar la biodiversitat i mini-
mitzar els efectes del canvi cli-
màtic a la zona.

VIATGE FOTOGRÀFIC
El Parc Fluvial també serà l’es-
cenari on s’exposarà l’exposició
11 anys de Diaris de Viatges,
una mostra fotogràfica que
commemora l’onzè aniversari
del popular cicle d'instantà-
nies socials i que estarà situa-
da en el mur ubicat entre el car-
rer de Lluís Companys i el pas-
seig de Llorenç Serra.

HABITATGE4Els problemes per
accedir al padró a Santa Coloma
de Gramenet han tornat a pri-
mera línia aquesta setmana.
En declaracions al programa
La Metro de TVE, la Defenso-
ra de la Ciutadania, Pepa Gon-
zález, denunciava un cop més
les “dificultats” que tenen mol-
tes famílies vulnerables per po-
der empadronar-se al municipi,
un tràmit que segons denuncia
els impedeix poder accedir a
certs drets fonamentals com
l’atenció sanitària.
El reportatge també comp-

tava amb la intervenció del ge-
rent de l’Ajuntament colomenc,
Fernando Hernández, que apun-
tava que el consistori compleix
amb la normativa i que per tal
d’accedir al padró municipal
s’ha de poder acreditar un “ar-
relament” a la ciutat. Aquestes
declaracions van causar certa po-
lèmica a les xarxes socials, on al-
guns veïns van acusar Hernán-
dez de “negar” les traves i de no
aplicar el reglament tal com
s’hauria de fer.

Aquests pronunciaments
van comptar amb una rèplica
contundent per part del gerent
també a les xarxes: “Llegiu. La
vostra ignorància es cura lle-
gint. Quanta estultícia. Voleu, a
qualsevol preu, tenir una raó
que no teniu. Això sí, utilitzant
un discurs prepotent i carregat
de falsedats, va escriure.

Les paraules van encendre
més la discussió amb els veïns,
que va acabar amb Hernández
titllant de “ceporro” un altre
usuari que es va dirigir a ell
dient-li “cretí”.
Cal recordar que aquest no és

el primer cop que la Defensora de
la Ciutadania alerta sobre els
problemes per accedir al padró.

L’Ajuntament de Santa Coloma en una imatge d’arxiu. Foto: XTEC

Les “dificultats” en el padró,
objecte de polèmica a les xarxes

La prova pilot d’un jardí vertical instal·lada al Parc Fluvial del Besòs. Foto: Aj.

Feminisme |Noves jornades sobre violència sexual
L’espai de la CIBA ha impulsat la celebració el 19 i 20 de febrer de les jorna-
des internacionals sobre les violències sexuals, una iniciativa que acostarà
la temàtica al ciutadà i que comptarà amb ponents de renom en l’àmbit.
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L’AMB també treballarà per
impulsar el projecte del ‘hub’
URBANISME4L’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) su-
marà esforços amb la Generali-
tat de Catalunya per impulsar el
projecte del Hub Internacional
de Coneixement per al Desen-
volupament Sostenible i la Pau
a les Tres Xemeneies. Així ho va
confirmar el vicepresident ex-
ecutiu de l’ens, Antonio Bal-
món, en una reunió celebrada el
passat 10 de febrer amb els al-
caldes de Badalona i Sant Adrià
de Besòs, Xavier García Albiol i
Joan Callau, on es va tornar a po-
sar sobre la taula la importància

de poder consolidar un projec-
te d’aquesta envergadura per
dinamitzar una zona estratègica.
“Més enllà de la gestió de la

crisi de la pandèmia, els res-
ponsables públics hem d’apostar
i tenir estratègies que potenciïn
projectes basats en l’economia
del segle XXI, que generin be-
neficis econòmics i que afavo-
reixin l’ocupació”, apuntava Bal-
món, que es compromet a posar
en marxa immediatament tots
els instruments de planificació
urbanística i jurídica necessaris
per fer realitat el projecte.

HABITATGE4El Consorci de la
Mina va aprovar finalment per
unanimitat dijous passat el pla
per enderrocar el bloc Venus i re-
allotjar els veïns. L’ens –format
pels ajuntaments de Sant Adrià
de Besòs i Barcelona, la Gene-
ralitat i la Diputació de Barcelo-
na– acaba d’aquesta manera
amb un bloqueig que venia ar-
rossegant-se des de fa més d’u-
na dècada i que només una sen-
tència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
en contra de les administra-
cions va aconseguir reactivar. El
projecte està dotat amb prop de
quaranta milions d’euros i co-
mençarà a executar-se aquest
mateix any, amb la previsió que
s’allargui fins al 2026.
El nou full de ruta adminis-

tratiu pretén valorar de manera
individualitzada cada un dels
244 casos de famílies afectades
per determinar si s’ha de reubi-
car, indemnitzar o facilitar un
nou lloguer social als veïns. Per
tal de poder avaluar específica-
ment aquestes alternatives amb

els inquilins s’obrirà durant el se-
gon semestre d’aquest any una
oficina tècnica que també s’en-
carregarà de gestionar aspectes
clau del pla, com ara les expro-
piacions o l’enderroc.
El pressupost aprovat dijous

per unanimitat és de 30.814.404
euros, dels quals la Generalitat
n’aporta 16,79 (12,64 del De-

partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies i la resta del De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat). L’Ajuntament de Bar-
celona i la Diputació de Barce-
lona aporten l’altra part de la in-
versió, a excepció de 6,77 milions
d’euros que el Consorci del bar-
ri de la Mina tenia de romanent
i que també s’hi inclouen.

L’edifici Venus del barri de la Mina en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Aprovat el pla per enderrocar el
blocVenus una dècada després

Els alcaldes Albiol i Callau en la reunió amb Balmón el 10 de febrer. Foto: Aj.

Medi Ambient |Accions per renaturalitzar el riu Besòs
El Consorci del Besòs ha impulsat tres actuacions diferents per renaturalitzar

l’entorn del riu Besòs a Sant Adrià. Els treballs s’emmarquen en el projecte Besòs
Saludable, que vol transformar el tram baix del riu en una zona més integrada.
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Montgat | Tiana

Nova plataforma de venda
online per als comerços locals
MONTGAT4L’Ajuntament de
Montgat ha impulsat una nova
plataforma de venda online per
ajudar en la digitalització dels co-
merços del municipi. La inicia-
tiva –que compta amb la col·la-
boració de la companyia espe-
cialitzada en marketplaceAprop
Online– consisteix en una apli-
cació on els establiments locals
tenen l’oportunitat d’oferir els
seus productes o serveis en for-
mat digital sense que aquesta
operació impliqui un cost afegit
i amb la possibilitat de fer re-
partiments a domicili als clients.

Els comerços montgatins
que hi estiguin interessats poden
donar-se d’alta de franc a la
plataforma, que està gestionada
per una empresa externa que
també s’encarregarà de les des-
peses derivades del repartiment
i del manteniment de l’aplicatiu.
El consistori assumeix el cost
inicial de la posada en marxa de
la plataforma, que funcionarà
sense quotes mensuals, però
amb una comissió de venda del
10% de l’import que s’aplicarà
automàticament un cop gene-
rada la comanda.

Una noia utilitza el seu mòbil en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Covid | Suspesos els lloguers dels locals municipals
L’Ajuntament de Tiana ha decidit suspendre durant el primer trimestre del
2021 els lloguers i els cànons dels locals municipals afectats per les restric-
cions adoptades per la Generalitat a causa de la pandèmia del coronavirus.

POLÈMICA4Les obres de cli-
matització de la Sala Albéniz de
Tiana sembla que no han estat
l'única actuació que s'ha fet a l'es-
pai des del seu tancament el pas-
sat estiu. En unes fotografies a les
quals ha tingut accés Línia Nord
es pot comprovar com al quartet
de control –situat al galliner del
teatre– s'hi han instal·lat una
sèrie de cables que baixen del sos-
tre i que també donen a la zona
de butaques. Aquesta instal·lació
ha obligat a reforçar el conducte
que connecta amb el sostre i a ha-
bilitar una nova canalització que
creua per la zona de seients.
Segons confirma un dels tèc-

nics de l'equipament, els nous
components instal·lats indicarien
que es tractaria d'una primera ac-
tuació per al muntatge d'un fu-
tur cinema a la sala. El profes-
sional apunta que algunes de
les millores introduïdes “no s'u-
tilitzen en teatre” i que la nova
instal·lació en general està pen-
sada per “alimentar alguna cosa”.
A més, destaca que l'espai ja
comptava amb material de vídeo

bàsic –per si alguna de les obres
requeria projecció d'imatges– i
alerta que els nous conductes po-
drien no ser compatibles per
falta d'espai amb l'equip que
s'utilitza habitualment per con-
trolar la llum i el so.
Aquestes obres –de les quals

no hi ha confirmació oficial– ja
van ser denunciades el 4 de fe-
brer per l'exalcalde Ferran Va-
llespinós, que assenyalava que
l'actuació s'hauria dut a terme

abans de concloure la votació
dels polèmics pressupostos par-
ticipatius, on la creació d'un ci-
nema era una de les propostes.
Cal recordar també que la Sala
Albéniz és una construcció mo-
dernista protegida com a patri-
moni local.
A preguntes de Línia Nord,

l'alcaldessa Marta Martorell ha
insistit en la necessitat de ser pru-
dents i apunta que l'expedient per
esclarir els fets continua obert.

Sala Albéniz de Tiana: ja s’hi han
fet obres per a un futur cine?

Alguns components de la nova instal·lació a la Sala Albéniz. Fotos cedides
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L’Industrias Santa Coloma de
Javi Rodríguez afrontarà un
examen, un test de nivell, aquest
dissabte, que servirà per tornar
a posar a prova el bon moment
de l’equip, el qual visitarà una de
les pistes més complicades de la
lliga, la d’ElPozo de Múrcia.
De fet, ara mateix el conjunt

de Diego Giustozzi ocupa posi-
cions properes al play-off, igual
que l’Industrias, si bé els mur-
cians tenen encara diversos par-
tits pendents de jugar-se (un
dels quals, contra el Córdoba, van
disputar ahir, mentre es tancava
aquesta edició de Línia Nord).
El partit servirà perquè la

plantilla torni a retrobar-se amb
l’ala esparreguerí Pol Pacheco,
que entre els cursos 2017-18 i
2018-19 va formar part de la dis-

ciplina colomenca, sent una peça
clau per a l’equip aleshores en-
trenat per Óscar Redondo.

UN BON MOMENT
I és que amb els números a la
mà, el conjunt de Rodríguez
afronta aquest desplaçament a la
Regió de Múrcia en un dels mi-
llors moments de les últimes
temporades. L’equip només ha
perdut un partit dels darrers

cinc (per la mínima, 5-4, a la pis-
ta del Levante UD) i ha aconse-
guit victòries convincents contra
equips de la zona baixa (3-1 con-
tra el Ribera Navarra i 8-2 con-
tra l’O Parrulo diumenge passat),
a banda de la sòlida actuació
contra el Barça a l’eliminatòria de
Copa del Rei que va servir perquè
els colomencs s’assegurin ser a la
Final Four d’aquesta competició
per segona temporada seguida.

L’equip torna a estar a prop de les posicions de ‘play-off’. Foto: ISC

L’Industrias posa a prova el seu
bon moment contra ElPozo

» Els de Javi Rodríguez encadenen dues victòries, entre lliga i
Copa, i només han perdut un partit dels últims cinc que han jugat

El CF Badalona defensa 
el tercer lloc contra l’AE Prat

Nou episodi en la ba-
talla per la tercera po-
sició en la Segona B de
futbol. El CF Badalona

de Manolo González rebrà,
aquest diumenge a les cinc de la
tarda, l’AE Prat en el partit de la
dissetena jornada.
Els escapulats van guanyar al

Sagnier en la primera volta (de
fet, aquest desplaçament al Baix
Llobregat va significar la prime-
ra victòria del curs a domicili i la
segona en sis jornades) i vol-
dran seguir invictes en els partits
d’aquest mes de febrer.

PUNT DE PRESTIGI
L’equip afronta el partit en un
bon moment, després de sumar
un punt a Llagostera (2-2) en un
matx en el qual el Bada va me-
réixer més que els locals.
Els badalonins, a més, van

veure com els llagosterencs s’a-
vançaven ben aviat, però Musa,
des dels 11 metres, i Robert Si-
món, abans del descans, capgi-
raven el resultat. Simón i Chema
Moreno van tenir dues ocasions
clares per marcar el tercer a la se-
gona meitat, però el Llagostera
empataria al minut 70.

Snatt’s i Penya volen seguir
sumant victòries a la lliga

BÀSQUET4L’Snatt’s Sant Adrià
i la Penya buscaran, aquest cap
de setmana, noves victòries que
els permetin seguir a la zona
alta del grup C de la Lliga Fe-
menina 2 de bàsquet.
Sobre el paper, el Joventut és

qui afronta el partit més exigent,
a domicili, a la pista del Maresme
Boet Mataró 3 Viles, quart clas-
sificat. Després del triomf contra
l’Andratx (59-52), les badalonines
tenen un balanç d’11-9, tres vic-
tòries menys que el conjunt de
Jordi Vizcaíno. Minata Keita (20
punts, 16 rebots i 33 de valoració,

MVP de la darrera jornada) serà
un dels grans arguments de la
pissarra de Guillem Abelló.
Les de Dani José, per la seva

banda, semblen haver trobat la
velocitat de creuer i jugaran,
aquest diumenge a les 12 al Ma-
rina Besòs, contra el CB Sant
Josep. El conjunt adrianenc es
manté en la tercera posició grà-
cies a la clara victòria obtinguda
diumenge passat a la pista de
l’Stadium Casablanca de Sara-
gossa (39-60) en un partit en el
qual van brillar en l’aspecte ofen-
siu Helena López i Sarah Saba.

El Seagull vol confirmar la
seva recuperació a Sant Adrià

Després de deixar
enrere la mala ratxa
de dos mesos amb
una esperada victòria

contra el Zaragoza (amb un go-
làs d’Irina Uribe que es va fer vi-
ral), el Seagull d’Ana Junyent tre-
balla per confirmar la seva re-
cuperació amb un nou bon re-
sultat. Les gavines visitaran,
aquest diumenge a dos quarts
d’una del migdia, la Ciutat Es-
portiva Dani Jarque de Sant

Adrià, on jugaran contra el cuer
de la categoria, l’Espanyol B.
Les badalonines buscaran un

triomf que els deixi en una bona
posició de cara a la jornada del
cap de setmana de la setmana
que ve, quan visitaran el camp de
l’AEM de Lleida amb la quarta
posició del grup en joc. Ara ma-
teix, les gavines i el conjunt del
Segrià estan empatades a 22
punts, tot i que el Seagull té el
goal averageparticular perdut.

Foto: Twitter (@UELlagostera)

Foto: Twitter (@CE_Seagull)

Handbol | L’Adrianenc afronta dos partits en 48 hores
Setmana intensa. L’Adrianenc de Lorenzo Rueda afronta, aquest setmana, dos
partits en un lapse de menys de 48 hores. Els dos seran a la Verneda: el primer

aquesta tarda, contra la UE Sarrià, i el segon dissabte contra el Novás.

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

Esports
| 12
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La dramaturga Clàudia Cedó i els direc-
tors Guillem Albà i Joan Arqué han con-
vertit en obra de teatre l’exitosa novel·la
d’Irene Solà. El text, maridat amb músi-
ca de Judit Neddermann, transportarà el
públic al paisatge bucòlic descrit al llibre,
entre Camprodon i Prats de Molló, i a co-
nèixer-ne els personatges que l’habiten.

A la Biblioteca de Catalunya.

Teatre

Canto jo i la muntanya balla
Clàudia Cedó

Reflexe iParc, els dos primers temes del
nou disc de Ferran Palau a veure la llum,
han triomfat a totes les plataformes.
Això demostra que el cinquè àlbum del
collbatoní és un dels més esperats del
moment. Parc (Hidden Track Records),
que comparteix títol amb una de les can-
çons, arriba aquest mes amb una bona
dosi del que Palau anomena easyloving.

Música

La Nina i la Madeleine són dues dones
jubilades que porten el seu amor en se-
cret des de fa dècades. A ulls de la resta
del món, només són unes veïnes amb
bona relació, però de portes endins
procuren estar sempre juntes i compartir
una vida en comú. Fins que un succés in-
esperat farà trontollar les seves vides i,
potser, el seu secret deixarà de ser-ho.

Pelis i sèries

Entre nosotras
Filippo Meneghetti

Parc
Ferran Palau

BCN Districte Cultural
Des del passat 10 de febrer està en marxa una nova edició
del Barcelona Districte Cultural, que omplirà d’espectacles
els centres cívics de la ciutat fins a finals de maig. Només
aquest mes s’han programat una vintena d’actes per a

tots els gustos: concerts d’estils molt variats, obres de tea-
tre, projeccions de pel·lícules i documentals i, fins i tot,

una comèdia musical. Entre un mar de propostes, n’hi ha
també de moltes pensades per als més petits. Com cada
any, les entrades són gratuïtes; això sí, cal reservar-les per

controlar l’aforament i no superar els límits permesos.

Algú com ell no necessita presentació: el coneix
tothom. Gerard Piqué (Barcelona, 1987) és un dels
millors centrals del món i un crac del Barça des de
l’era Guardiola, però no només això. També assu-

meix el paper de portaveu dels jugadors quan cal i
és d’aquells futbolistes que destaquen fora del

camp per raons tan diverses com ser la parella de
Shakira des del 2010 o mullar-se parlant de políti-
ca. Aquesta última l’ha portat a ocupar titulars els
últims dies. Mentre la premsa esportiva se centra-

va en la seva recuperació de la lesió que es va fer el
mes de novembre, Piqué feia un tuit reflexionant

sobre els resultats de les eleccions del 14 de febrer.
“Majoria de vots independentistes. I ara, què?”, es

preguntava, alhora que es mostrava preocupat per
la irrupció de l’extrema dreta i elogiava l’actitud
d’Alejandro Fernández davant la derrota mentre

criticava el mal perdre de Carlos Carrizosa. 

G E R A R D  P I Q U ÉQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un crac del Barça
És un dels grans actius de l’equip des de l’era Guardiola

Famosos

Reflexionar sobre el resultat de les eleccions
Ho va fer via Twitter, on també va publicar una foto votant

Moltes (i diverses) reaccions
Hi ha qui el va felicitar per implicar-s’hi i qui el va criticar

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La novel·la amb què Najat El Hachmi va
guanyar el Premi Nadal fa un mes ja és
a les llibreries. Dilluns ens estimaran (Edi-
cions 62) segueix la línia dels seus llibres
anteriors, que s’endinsen en l’experièn-
cia de dones que, com ella, han crescut
en una família musulmana tradicional. La
protagonista coneixerà una noia que l’a-
companyarà en el seu camí a la llibertat.

Llibres

Dilluns ens estimaran
Najat El Hachmi

| Super Mario
El personatge per excel·lència dels videojocs i que no passa mai de moda

porta ara a Switch el Super Mario 3D World amb l’extra Bowser’s Fury. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PLANIFICAR

Comprova què necessites i què tens a casa per fer 
una bona llista de la compra i no malbaratar temps ni diners

CUINAR

COMPRAR

CONGELAR

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

i CUINA

Les paraules en anglès per denominar hàbits que potser
hem fet tota la vida estan de moda. Un d’aquests concep-
tes és el batch cooking, que consisteix a cuinar en una tarda

(normalment, la de dissabte o diumenge) els dinars de tota la
setmana. És a dir, preparar tàpers... o n’hauríem de dir carma-
nyoles? Tingui el nom que tingui, el cas és que aquesta pràctica
és molt útil a l’hora d’organitzar-nos la setmana i evita que ens
hàgim de preguntar cada dia què menjarem. A més, ens fa més
fàcil seguir una dieta sana: si ja tenim el dinar preparat, no aca-
barem menjant qualsevol cosa quan tinguem pressa.

Per acostumar-nos al batch cooking, hem de saber planificar.
Podem aprofitar els divendres al vespre o els dissabtes al matí,
per exemple, per decidir els menús de la setmana. Un cop els
tinguem apuntats, hem de tenir en compte què necessitem i
què tenim a casa, per fer una llista de la compra adequada. A
l’hora de cuinar, hem de fer més quantitat que normalment, així
podrem congelar les racions i tenir-les per a més endavant.
També haurem d’aprofitar bé els recursos de la nostra cuina,
fent servir els diversos focs i el forn alhora per acabar abans.

Organitza’t fent ‘batch cooking’

Aprofita el vespre de divendres o el matí de dissabte 
per aturar-te a pensar tots els menús de la setmana

Les claus

Treu el màxim partit a la teva cuina per preparar diversos plats 
en poc temps, fent servir tots els focs i el forn alhora

Fes més quantitat que normalment i congela les racions 
per separat, així les tindràs llestes per a més endavant
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