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La setmana passada es va
aprovar el pressupost d’in-
versions 2021-2024 amb un

acord entre PP i PSC. Sembla que
aquest moviment allunya els so-
cialistes d’una possible moció de
censura...
A nosaltres se’ns van disparar les
alarmes. A ningú se li escapa que
des de l’octubre totes les forces de
l’oposició estem fent trobades i po-
sicionaments conjunts en molts as-
pectes. El PP ha aconseguit que els
partits de l’oposició ens poséssim
d’acord en moltes coses. En aques-
tes trobades fins i tot es va plante-
jar treballar en un pressupost
alternatiu. Ara, però, l’acord entre el
PP i el PSC allunya, com a mínim, la
dinàmica que havia agafat l’oposi-
ció de treballar conjuntament.

En una entrevista el passat no-
vembre a Línia Nord, Albiol asse-
gurava que els veïns no entendrien
que l’oposició tirés endavant una
moció de censura. La ciutadania
demana un canvi de govern?
La ciutadania està intentant sobre-
viure. Estem en una situació de crisi
brutal i els veïns no entenen la pa-
ràlisi i el col·lapse d’aquest consistori.
Aquest govern hauria de sortir de la
sala de premsa i posar-se a treballar.
La ciutadania demana un Ajunta-
ment que doni resposta a les seves
necessitats i a data d’avui no està
passant això. Estem veient que
tenen set milions d’euros reservats
en un calaix per a habitatge públic
des del 2017 quan vivim dos des-
nonaments diaris. No sé si la ciuta-
dania entén que s’ha de fer una
moció o no, però el que segur que
no entén és que això pugui estar
passant en aquesta ciutat.

En la roda de premsa de comiat de
Dolors Sabater, vostè va parlar
d’unes reunions sòlides amb la

resta de  l’oposició per teixir de
nou confiances i estudiar una pos-
sible moció de censura. Aquest
extrem va ser negat rotundament
pels comuns. Quin va ser el con-
tingut d’aquestes trobades? Es va
arribar a posar sobre la taula la
possibilitat real d’una moció de
censura?
En els emplaçaments conjunts per
veure com s’havia de donar res-
posta al pla de reactivació i al pres-
supost d’inversions sobrevolava a
l’ambient el tema de la moció de
censura i en molts moments es ver-
balitzava i se’n parlava. Es deia que
llavors no era el moment, perquè
venien les eleccions autonòmiques.
És veritat que, en qualsevol cas, no
es va parlar mai d’una persona ni hi
va haver cap acord al respecte.

No es va parlar de noms?
Mai es va posar cap nom sobre la
taula. Per a nosaltres, el lideratge d’a-
quest govern fort de mirada llarga
havia de ser per a una persona de La
Badalona Valenta (Guanyem-ERC).
Des de Guanyem defensàvem que
fos la regidora Carme Martínez,
però si havia de ser algú d’ERC, com
el portaveu Alex Montornès o la
presidenta Anna Maria Lara, nosal-
tres no hi teníem cap problema. La
condició era que la persona en
qüestió tingués el màxim consens
possible amb les altres forces. Les
nostres assemblees ja havien tin-
gut aquest debat i aquesta possibi-
litat s’havia comentat a companys
republicans.

Al Ple de la setmana passada es
va llançar la idea que el regidor
socialista Rubén Guijarro en-
capçalés aquest govern alterna-
tiu. Guanyem hi estaria d’acord?

Quines serien les seves línies
vermelles?
Jo crec que l’oportunitat ja l’han tin-
gut. Per a nosaltres el lideratge d’un
govern alternatiu no passa per aquí.
Ha de ser algú de màxim consens,
però de La Badalona Valenta. Qui
posava línies vermelles era el PSC
amb Dolors Sabater. Amb la seva
marxa al Parlament, què impedeix
ara que presentem una moció de
censura? El que s’ha de fer és tirar
endavant la moció i treballar per un
acord de governabilitat.

Precisament, el salt de Sabater al
Parlament deixa Guanyem sense
la líder que va portar la formació
a l’alcaldia. Qui assumirà el relleu
i com serà aquesta transició? 
A Guanyem som una formació molt
coral, però és evident que Sabater
va ser la nostra líder en la candida-
tura de La Badalona Valenta i que a
l’alcaldia es va projectar no només a
nivell local sinó també a nivell ca-
talà. En el cas de l’acta de regidora
que deixa Sabater, la previsió és que
sigui David Guerrero, el següent
candidat de la nostra llista, qui l’as-
sumeixi. Però pel que fa al lideratge
del grup, això encara s’ha de parlar
amb la nova executiva.

Amb tot, el PSC va reivindicar-se
la setmana passada com una al-
ternativa de govern. Guanyem
també ho és, encara?
Sens dubte. Guanyem ho és i ho ha
demostrat. Nosaltres vam fer canvis
molt importants abans que ens
fessin fora el 2018. Hem sigut al-
ternativa de govern i creiem que ho
podem continuar sent. La il·lusió és
poder començar a treballar d’una
manera diferent.

Un dels reptes imminents que
haurà d’afrontar la ciutat és l’en-
derroc de la fàbrica Mobba. El Ple
va aprovar una moció per esta-
blir una moratòria i així poder es-
tudiar una proposta alternativa
que permeti mantenir el projecte
artístic sense renunciar a la zona

verda reclamada pels veïns. Mal-
grat tot, Albiol sembla entestat a
enderrocar l’edifici a l’abril. Hi ha
esperança per als artistes? 
El govern del PP sembla que vol
portar-ho tot al confrontament. O
estàs amb els veïns o amb els artis-
tes. Amb el govern o contra ell. Nos-
altres creiem que cal asseure’ns tots
en una taula i escoltar tant les re-
ivindicacions dels veïns com la pro-
posta de la Mobba. Durant el nostre
mandat vam plantejar l’opció de
Muebles Rojas per tal que la Fura
dels Baus pogués treballar amb al-
tres entitats.

La futura fàbrica de creació és
una de les iniciatives que s’han
quedat fora del pressupost d’in-
versions, com el projecte del
‘hub’ a les Tres Xemeneies o el pla
de reactivació, que encara no
està aprovat. Quin ha estat l’úl-
tim contacte amb el govern per a
aquest pla de reactivació? I per al
pressupost ordinari?
Nosaltres creiem que aquest pla de
reactivació no hauria d’anar amb el
pressupost d’inversions, sinó amb
l’ordinari, però la veritat és que en-
cara no tenim notícies de quan arri-
barà aquest últim. El PP va apostar
per crear un bolet en comptes d’u-
tilitzar els mecanismes participatius
que ja existien. Tot això ha alentit un
procés en el qual s’ha exclòs moltes
entitats i alguns sectors com el de
la restauració. Ara el que tenim són
180 propostes, algunes molt inver-
semblants i poc concretes.

Sembla que en el que sí que coin-
cideixen tots els partits ara és en la
necessitat de modernitzar l’admi-
nistració per evitar que tràmits
com el pagament a proveïdors o
el desplegament d’ajudes als au-
tònoms s’eternitzin...
Quan nosaltres vam arribar al go-
vern el 2015 ens vam trobar una ad-
ministració que efectivament no
funcionava, tal com s’ha vist amb
l’actual paràlisi i col·lapse. Necessi-
tava una modernització i una pro-
fessionalització. Era una situació
que s’explicava per dues raons: per-
què mai s’havia fet el plantejament
de modernitzar-la, com sí que s’ha-
via fet en altres ciutats, i per les re-
tallades del govern del PP del 2011
al 2015. Nosaltres vam treballar un
informe i ho vam plantejar a la resta
de forces d’aquell moment, però la
resposta del PP i del PSC va ser que
mai ens farien aquest regal. No po-
dien deixar que fos el govern de Sa-
bater el que implantés aquestes
millores.

I per què no s’ha fet encara? 
Per a nosaltres és una prioritat i així
ho vam condicionar en l’aprovació
del cartipàs el juliol del 2019, on
vam aconseguir la vicepresidència
de la comissió per a la modernit-
zació i descentralització de l’Ajun-
tament. Actualment, però, seguim
sense gerent ni directius i encara
no s’ha impulsat cap de les mesu-
res sorgides de la comissió. Tant és
així que ens estem plantejant dei-
xar de participar-hi.

“El PSC ja ha tingut
l’oportunitat de liderar
un govern alternatiu”

Nora San Sebastián / Regidora de Guanyem Badalona

La marxa de Dolors Sabater al Parlament deixa Guanyem Badalona sense la que ha
estat fins ara la seva gran líder a la ciutat. Nora San Sebastián és una de les regidores

que ha fet un pas endavant i una de les veus autoritzades per parlar de les
negociacions a cinc bandes per a una possible moció de censura a Xavier García Albiol.

Anton Rosa
BADALONA

“El govern del PP 
hauria de sortir
de la sala de premsa
i posar-se a treballar” 

Foto: Eduardo Corria

Entrevista Perfil | Una enginyera industrial amb recorregut a FAMPAS
Nora San Sebastián és enginyera industrial i treballa des de fa més d’una dècada a l’Agència de Resi-
dus de Catalunya. Aquest mandat ha suposat la seva estrena com a regidora, malgrat que ja va col·la-

borar amb Guanyem el 2015. També va formar part del grup d’Escoles Bressol de FAMPAS.
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[Sobre una foto dels
diputats de Junts Joan

Canadell i Salvador Ver-
gés] Sou bombolla de convivència?
Perquè a mi m’esteu dient que veure els
meus pares i el meu germà és barrejar
tres bombolles, i que tremendo drama
i que mans, distància i mascareta, i vos-
altres fent una “BBQ d’entrecots indepes”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un diputado lanza un
insulto machista a la

ministra. Lleva el insulto
escrito en el papel en el que ha pre-
parado su intervención para la Comi-
sión de Trabajo. Y, llegado el momen-
to estelar, lo tiene que leer para no per-
derse. Se puede ser más guiñapo, pero
no es muy fácil.

@pvallin

Ens escandalitza que
les nenes d’onze anys

es vulguin aprimar. Però
què veuen al seu voltant? Adults cri-
ticant sense pietat els cossos de les do-
nes, adultes començant dietes, quei-
xant-se de la cel·lulitis, lamentant-se
que estan grasses (tant si és veritat
com si no)...

La Generalitat respon-
de a las peticiones de

ElDiario.es: “No hay ac-
tas del comité técnico del PROCICAT
propiamente dichas”. Ni órdenes del
día de las reuniones, ni listado de do-
cumentación elaborada o consultada,
ni informes sobre la efectividad de las
medidas.

@apuente@BelOlid@ginadrieguez

Tribuna

Som a mitjans de març del 2021. Ha passat un
any de l’estat d’alarma, un mes de les eleccions
catalanes i de les protestes per l’empresona-
ment de Pablo Hasel, una setmana del 8 de

març i de la revocació del tercer grau dels presos po-
lítics independentistes i uns dies de la celebració de la
cimera de l’esperança que ja no pot esperar. I fa ben
poc s’ha fet la presentació al Congreso de la propos-
ta de llei d’Amnistia. Suma de reflexions i accions pro-
fundament interconnectades perquè totes parteixen
que cal canviar allò que està establert. Cal desordenar
l’ordre, l’statu quo, per establir-ne un de nou. El pa-
radigma feminista per canviar-ho tot. La profunda cri-
si oberta per la pandèmia i les lliçons del confinament
i la impugnació que ha fet del sistema establert, les
quals reclamen una alternativa que no ha de ser la dels
de sempre, sinó tot el contrari. És una oportunitat ober-
ta per canviar la forma de governar-nos al Principat
català i que les polítiques públiques de la Generalitat
de Catalunya donin resposta a les crisis acumulades:
climàtica, econòmica, sanitària, social i democràtica.
La ferida oberta per la criminalització de la llibertat
d’expressió, la dissidència i el dret a la protesta tornen
a posar a l’agenda el debat sobre el model d’ordre pú-
blic i la necessitat de control sobre la mala praxi po-
licial, d’una banda, i els límits de l’autonomisme, de
l'altra, posant altre cop a prova l’Estat amb la recla-
mació d’una Amnistia per acabar amb la repressió ideo-
lògica i la causa general contra l'independentisme i, en
definitiva, amb la urgència de canalitzar la resolució
del conflicte per mitjans polítics i no policials, jurídics
ni carceraris. Cal un nou ordre. I això no és una uto-
pia. La utopia és pensar que ens en sortirem seguint
fent les coses com fins ara.

És un moment difícil per a la majoria de la pobla-
ció, per al 99%. La suma de crisis acumulades ha em-
pitjorat la vida en conjunt, ha augmentat el patiment
físic, psíquic i emocional, les desigualtats, les situacions
de perill, les discriminacions i la precarització de la ma-
joria de vides, especialment les que interseccionen con-
dicions de vulnerabilitat. Ha deixat un difícil horitzó
per a les generacions joves i per a les persones que no
pertanyen a les classes i condicions hegemòniques. Ha
posat en evidència que les estructures de l’Estat de-
fensen sense escrúpols democràtics les oligarquies del
poder i el capital, governi qui governi, i que qualsevol
impugnació del règim del 78, via independentisme, re-
publicanisme o qüestionant  l’IBEX-35, és tractada com
a amenaça  terrorista, com a dissidència que cal per-
seguir. Gairebé el 40% d’atur juvenil; més del 43% d’u-
nitats convivencials amb problemes per accedir a l’ha-
bitatge; més de 320.000 persones tirades al carrer des
del 2008 només al Principat; el suïcidi com a segona
causa de mort entre la població juvenil; la bretxa i la
violència de gènere disparada; els serveis públics en
fallida; les cures de les persones dependents a càrrec
del voluntarisme, majoritàriament de les dones; i suma
i segueix. La resposta no pot ser reprimir amb con-
tundència les protestes i les alternatives, ni seguir en
el paradigma de rescatar el capitalisme, patriarcat i co-
lonialisme que ja s’ha demostrat fracassat. Tampoc se-
guir privatitzant i aprimant el sector públic. No hi ha
més temps per seguir esperant l’esperança.    

Dissabte passat, sota les xemeneies de La Cana-
denca al Poble-sec de Barcelona, exactament 102 anys
després de la vaga que va fer possible una de les prin-
cipals fites del moviment obrer (reduir la jornada la-
boral de 14 a 8 hores), i seguint les normes de prevenció

de la Covid-19, més de 200 entitats i desenes de per-
sones van conjurar-se per dir que quan l’ordre de les
coses és la injustícia, assolir un nou ordre és un deu-
re de pau. Per dir que hi ha pressa per activar aquest
nou ordre i rescatar les vides de la majoria, i que cal
aplicar les alternatives. Que hi són, i són factibles, per
molt que molestin l'establishment. Que, amb bones po-
lítiques públiques i una recuperació econòmica amb
fórmules ecosocials i feministes, es poden garantir els
drets i les condicions de vida dignes per a totes les per-
sones i per al planeta, repartir millor la riquesa i el ben-
estar amb criteris de sostenibilitat de les vides i del medi
ambient i no deixar ningú enrere. Això no agrada una
petita i poderosa minoria, que veu perillar els seus pri-
vilegis indecents, perquè amb un nou ordre just peri-
lla el seu monopoli sobre el lucratiu negoci de trinxar
les vides de la majoria. Per això alcen la veu quan es
trenca un vidre però callen quan es trinxen vides. És
el seu concepte d’ordre públic. Un ordre que no està
al servei dels drets humans de la majoria.

Mai serveix simplificar problemes complexos, i molt
menys binaritzar-los. Ja fa 30 anys que Nacions Uni-
des va conceptualitzar que calia transitar cap a la se-
guretat humana basada a preservar els drets i les lli-
bertats individuals, en contraposició al concepte clàs-
sic de la seguretat i la defensa dels Estats-nació i la seva
integritat territorial. Aquest concepte avança cap al mo-
del de seguretat comunitària, però no ha generat en-
cara alternatives clares del model policial per al con-
trol de l’ordre públic. Hi ha feina a fer, i el que és se-
gur és que la creixent militarització dels cossos policials
és tot el contrari de l’ordre a seguir. I acabo amb la fra-
se de Pere Casaldàliga: “Soc al·lèrgic a la violència, però
no hi ha violència més gran que la institucionalitzada”.   

per Dolors Sabater, cap de llista de CUP-Un Nou Cicle per Guanyar

Nou ordre
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Aire fresc

La bona nova la comunica
el mateix Ajuntament.
“Badalona aprova el pres-

supost més gran d’inversions
dels últims 30 anys. 78 milions
d’euros a la millora de tots els
barris de la ciutat”. El cofoisme
es respira en la nota de premsa
i en declaracions posteriors de
l’alcalde i algun regidor. El pres-
supost és clàssic, clavat al de fa
quaranta anys. Som encara al se-
gle passat.

El novembre passat escri-
via aquí mateix la meva satis-
facció pel reconeixement de l’A-
juntament de Badalona que el
futur comença en la ciutadania,
un canvi ideològic essencial.
Crec que en aquesta actitud hi va
influir el Restarting Badalona.
En realitat no es tracta de res
més que fer cas de les recoma-
nacions europees sobre les po-
lítiques de cohesió, basades en
l’ús dels principis de l’aprenen-
tatge de polítiques i en una nova
dimensió de la cohesió: la co-
hesió territorial. D’aquí, la pro-
moció de la governança multi-
nivell i la col·laboració entre els
actors socials.

El camí emprès es va es-
troncar amb el canvi d’alcaldia.
La joia nascuda entre els anys
2015 i 2016 de fer un pressu-
post participatiu se n’ha anat en
orris de cop i volta. Aquell pas
endavant que significa la deli-
beració dels pressupostos par-
ticipatius d’inversions a Bada-
lona es va dur a terme entre el
maig i el novembre de 2016.
Primer va començar amb el re-
cull de propostes, va seguir
amb els diferents debats pre-
sencials als districtes i, final-
ment, la votació ciutadana. La
deliberació d’aquests pressu-
postos participatius tenia un ca-
ràcter vinculant i per això aca-
bava amb la seva aprovació al
Ple Municipal.

El pressupost que s’acaba de
beneir insisteix en el concepte
caduc i massa generalitzat que

l’urbanisme és la forma re-
sultant d’un model patriarcal
i capitalista, no pas una pràc-
tica neutra. La xarxa Euroci-
ties recorda que l’urbanisme
actual opera des d’una lògica
liberal que només identifica
l’individu com a usuari de la
ciutat, i recorda any rere any
que no ha de ser així. I no es
farà bé fins que s’escolti de
debò al ciutadà.

Badalona no en té prou
amb asfaltar carrers, ha d’en-
trar en la carrera de les ciutats
amb models de gestió eficients,
sostenibles i d’impacte real a
través de les noves tecnologies.
L’Smart City va posar l’any
passat damunt la taula que
les ciutats seran determinants
en el futur de les nacions. Un
concepte que el govern de Ba-
dalona hauria d’haver fet seu
i creure-se’l, a més. Projectes
com la millora de l’eficiència
energètica i l’ampliació de l’en-
llumenat públic, la implanta-
ció de fibra òptica i, precisa-
ment, la implantació de serveis
smart city a diversos carrers
de la zona industrial Badalona
Sud s’han d’estendre a tots
els barris sense dilació. I
aquest és només un exemple.

Ara bé, si volem de veritat
assolir una Badalona imbuïda
de les necessitats del segle
XXI, hem de reprendre els
pressupostos participatius que
no són res més que uns pro-
cessos democràtics en què els
badalonins decideixen de ma-
nera directa a què es destina
una part important del pres-
supost municipal. Cal retornar
al plantejament des de la base
ciutadana de projectes de des-
pesa i inversió.

Els pressupostos partici-

patius són una forma de par-
ticipació dels ciutadans en la
gestió pública del municipi,
mitjançant la qual tots els ve-
ïns i veïnes poden participar i
prendre decisions en l’elabo-
ració del pressupost públic
municipal. N’hi ha diferents
models, sobretot en països del
nord d’Europa. 

Els dos models més utilit-
zats en el nostre entorn són,
d’una banda, el model de pro-
cés basat sobretot en l’escolta
activa. Així, les claus són l’es-
colta de les necessitats de la
ciutadania i l’exercici partici-
patiu de priorització entre
elles. Les necessitats priorità-
ries s’integren en les línies
d’actuació de l’Ajuntament i,
per tant, en el pressupost mu-
nicipal. D’altra banda, hi ha el
model en el qual l’Ajuntament
sol posar una partida pressu-
postària a disposició de la de-
cisió de la ciutadania, amb
unes regles de joc clares i
transparents, i es duen a ter-
me les fases clau de recollida
d’idees, priorització i/o vota-
ció entre les idees viables. 

Aquest segon model fou
l’utilitzat a Badalona el 2016.
L’Ajuntament es comprometia
a escometre els projectes se-
leccionats amb més puntuació
per la ciutadania i a aportar la
partida pressupostària prè-
viament establerta. Ara bé, en
la variant més completa d’a-
quest model, es poden desen-
volupar exercicis de defensa
ciutadana d’idees, processos
deliberatius, d’acord i de se-
guiment en l’execució dels
projectes escollits. La simbio-
si entre la ciutadania i el poder
municipal fora aleshores ga-
irebé perfecta.
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Les millors
perles

Una jove influencer motorista ha resultat ser un home de
cinquanta anys. Ha passat al Japó, on un usuari de Twitter

ha estat dos anys enganyant milers de seguidors gràcies a
l’aplicació FaceApp, que li canviava completament la cara.

El carrer Federico García Lorca ara es diu Calvo Sotelo
i la plaça del Progreso, plaça 19 de juliol. Ha passat a

Oviedo, on l’alcalde ha decidit recuperar el
nomenclàtor del 2016, que es mantenia des del
franquisme. 

“Cómo cagar en el monte”. Així es diu la nova campanya de
l’associació Tierras de Iranzu, que compta amb el suport

de la conselleria de Medi Ambient del govern de Navarra. Es
tracta d’una guia per saber com fer caca a la muntanya. 

Ensopegar davant d’algú fa vergonya sempre. Però si
ets el president dels Estats Units, tothom està

observant (i gravant) com puges a l’Air Force One i
ensopegues tres cops seguits... potser és una mica
pitjor. Pobre Joe Biden.

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

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

L’alcalde de Montgat cessa el regidor 
“trànsfuga” i deixa el govern en minoria1

2 L’edifici fantasma

Només sumant, Badalona pot

Joan Callau renuncia a l’alcaldia de Sant
Adrià després d’aprovar els pressupostos

Un pacte amb fissures: així va ser 
l’aprovació de les inversions a Badalona

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Nou pressupost no participatiu
per Estanis Alcover i Martí

Els semàfors

Els grups de l’oposició a
l’Ajuntament de Badalona han

demanat la creació urgent d’una
Comissió d’Investigació per
determinar si la regidora de
Seguretat, Irene González, 
ha vulnerat la Llei Orgànica 

de Protecció de Dades.
pàgina 8Irene González

Pas endavant de Santa Coloma
per facilitar l'accés a l'habitatge
als joves del municipi. Al Ple de
març els grups van donar llum
verda a una modificació que
permetrà impulsar una nova
promoció de pisos públics al

Complex Oliveres.
pàgina 9Aj. de Santa Coloma

Els de Manolo González
afronten l’última jornada de la
primera fase de Segona B amb
la possibilitat d’accedir al play-

off d’ascens a Segona A, si bé el
Bada no depèn de si mateix. En
el pròxim partit, però, tornarà a

tenir part de l’afició a l’estadi. 
pàgina 12CF Badalona
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Tribuna

Hace poco más de un año que el presidente del
Gobierno de nuestro país declaraba el Esta-
do de Alarma debido a la llegada de la covid-
19. En aquel momento, pocos podíamos

imaginarnos todo lo que nos quedaba por vivir y las si-
tuaciones tan duras que estaban por llegar. Vivimos en
aquellos días una imagen apocalíptica de nuestras ciu-
dades: calles vacías, colas en la puerta de los super-
mercados, negocios no esenciales cerrados y miedo, muc-
ho miedo, especialmente a lo desconocido.

Lo peor estaba aún por venir, ya que la llegada por sor-
presa del virus y su rápida incidencia de contagio ocasionó
que nuestros sanitarios tuvieran que enfrentarse a él en
las peores circunstancias, sin material para protegerse
y sin los conocimientos necesarios para poder combatirlo.
Fue justo entonces, en el peor momento de la pandemia,
cuando nos dimos cuenta de la importancia de los ser-
vicios públicos, en especial de la sanidad, y de todo lo re-
lacionado con los servicios de atención a las personas.

Aún me emociono cuando recuerdo aquellos aplau-
sos a las ocho de la tarde para rendir homenaje a nues-
tros sanitarios, que estaban batallando con toda sus fu-
erzas para salvar nuestras vidas; a los cuerpos de segu-
ridad, que se encargaban de protegernos pese a las ter-
ribles circunstancias; a los servicios de limpieza, que tu-
vieron que implantar nuevos protocolos para poder con-
tinuar su trabajo en las máximas condiciones de segu-
ridad, y al resto de sectores esenciales, que fueron im-
prescindibles para poder resistir y retomar nuestras vi-
das. El confinamiento, acompañado en muchos casos de
la soledad, sobre todo entre las personas más mayores,
con sus escaladas y desescaladas, sumadas al miedo y
sufrimiento por el contagio o la muerte de amigos, fa-
miliares o vecinos, lo hemos resistido, lo estamos re-
sistiendo, sobre la base del coraje y la voluntad com-
partida de salir de esta.

En aquellos primeros meses, lo primordial fue pro-
tegernos, salvar las vidas, pero ya empezaba a verse el
problema de fondo que nos acarrearía esta pandemia,
que era una crisis social y económica sin precedentes.
Las familias más vulnerables, con economías más pre-
carias, fueron las primeras en sufrir la falta de recursos.
Neveras vacías, viviendas poco confortables en las que
tenían que permanecer las 24 horas del día, falta de re-
cursos tecnológicos para hacer el día a día más llevadero…

La comprensión del impacto que la pandemia iba a

tener sobre la población llevó al Gobierno de España a
la declaración de los sucesivos Estados de Alarma, y la
voluntad de que fuesen consensuados permitió la ac-
tuación concertada del Ministerio de Sanidad y las Co-
munidades Autónomas, y la constitución del Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esta ac-
tuación concertada y coordinada ha permitido tomar de-
cisiones con equidad y justicia interterritorial. Debemos
también alabar en este sentido la actuación de una Uni-
ón Europea que ha demostrado, con dificultades, la vo-
luntad de hacer de su espacio un lugar común.

Este gobierno, con el claro impulso de Unidas Po-
demos, se puso rápidamente a trabajar y tomar dispo-
siciones para que en esta ocasión no ocurriese lo que ya
pasó en la crisis del 2008, cuando los sectores más vul-
nerables de la población tuvieron que pagar sus conse-
cuencias. En esta ocasión, se han protegido los puestos
de trabajo mediante los ERTE, se han proporcionado
ayudas a autónomos y pequeños empresarios, se ha pro-
mulgado una ley anti desahucios mientras dure el estado
de alarma. Todas ellas, ayudas que han resultado vita-
les para mantener la economía de nuestro país y, por tan-
to, las de miles de familias.

Siendo optimista e intentando buscar el lado posi-
tivo de la pandemia, encontramos que hay cosas que nos
han hecho la vida más fácil, como por ejemplo la im-
portancia del uso de las nuevas tecnologías. Las video-
llamadas nos han hecho sentirnos cerca de nuestros fa-
miliares y amigos, los estudiantes han podido comple-
tar su año escolar mediante las clases online, se han adap-
tado entornos deportivos y culturales a plataformas de
difusión que nos han hecho más llevaderos los días de
encierro. Por otro lado, no podemos olvidar que durante
los meses de confinamiento hemos alcanzado niveles de
reducción de la contaminación que hacía años que no
se conseguían. Se ha implantado el teletrabajo y regu-
lado una ley que blinda los derechos de los trabajado-
res y, con ello, se ha contribuido a reducir desplaza-
mientos innecesarios.

Ahora, un año después y con la vacuna entre nosotros,
empezamos a ver la luz al final del túnel, con la esperanza
de que pronto podamos darnos todos esos abrazos que
tanto deseamos y que tenemos pendientes, convencidas
de que solo las políticas económicas y sociales que mi-
ran hacia la izquierda nos permitirán una salida que no
deje a nadie atrás.

Un año después y con 
la vacuna entre nosotros,

empezamos a ver la luz 
al final del túnel con la 

esperanza de que pronto
podamos darnos todos

esos abrazos pendientes
que tanto deseamos, 

convencidas de que solo
las políticas económicas 

y sociales que miran hacia
la izquierda nos 

permitirán una salida 
que no deje a nadie atrás

“

“
per Rosa Trenado (Badalona En Comú Podem)

El año que cambió nuestras vidas
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@andreagumes: Siento que debo esco-
ger entre ser una persona que lee o que
hace mucho ejercicio, y no me apetece
ninguna de las dos.

@RuthGumbau: La pubilla ha dit “club
bombolla” en lloc de “grup bombolla”, i a
mi m’ha semblat un nom molt més en-
grescador. 

@LauraLazaroG: Per cert, jo als onze anys
ja odiava el meu cos i no hi havia TikTok ni
influencers.... El problema és més profund
que això.

Flaixos
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Blues & Ritmes | Suspès el concert de l’artista Jesca Hoop
La direcció del Festival Blues & Ritmes de Badalona s’ha vist obligada a suspendre el
concert de l’artista californiana Jesca Hoop, que no podrà actuar perquè les restric-
cions pel virus no permeten que es traslladi des de la seva residència al Regne Unit.

POLèMICA4Els grups de l’o-
posició en bloc han demanat la
creació urgent d’una Comissió
d’Investigació per determinar
si la regidora de l’àmbit de Se-
guretat, Protecció Civil i Convi-
vència, Irene González, va uti-
litzar la base de dades policial per
contactar amb víctimes de ro-
batoris. Les formacions apunten
que, si es confirmen aquests
fets, es tractaria d’una vulnera-
ció greu de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades (LOPD).

La notícia va saltar dimarts
durant la celebració del Ple or-
dinari del mes de març, quan
l’alcalde Xavier García Albiol va
manifestar que la regidora ha-
via “trucat directament” a di-
versos ciutadans afectats pels
robatoris en desenes de vehicles
que han tingut lloc durant
aquesta setmana als barris de
Montigalà i Lloreda.

“El presumpte ús partidista
de la base de dades d’accés po-

licial de la Guàrdia Urbana de
Badalona per part de la regido-
ra del Partit Popular podria su-
posar una greu vulneració de la
LOPD, ja que la seva trucada a
veïns i veïnes no respon a un pro-
tocol policial, sinó a una acció po-
lítica”, assenyalen en un comu-
nicat conjunt els grups de l’opo-
sició, que dimecres van registrar
la petició per crear aquesta co-
missió i que no descarten elevar

les conclusions d’aquesta inves-
tigació al Ministeri Fiscal si fos
necessari.

En declaracions a Badalona
Comunicació, la regidora del
PP Rosa del Amo assegurava
dimecres que no hi hauria in-
convenients per crear la comis-
sió i que el govern local acostu-
ma a posar-se en contacte amb
els veïns de Badalona a través de
les xarxes socials. 

Els grups de l’oposició signen la petició per crear la comissió. Foto: Guanyem

L’oposició acusa González de
vulnerar la Protecció de Dades
» Els cinc grups han demanat crear una Comissió d’Investigació
» La regidora del PP hauria contactat amb víctimes de robatoris

Nova condemna pel cas FCC i
Guanyem valora accions legals

TRIBUNALS4El cas del contra-
cte de neteja amb l’empresa FCC
ha tornat a primera línia aques-
ta setmana. Un jutge ha con-
demnat per segona vegada l’A-
juntament de Badalona per la de-
cisió de no pagar la revisió i ac-
tualització del preu del servei du-
rant el mandat del 2015-2018.
Aquesta decisió del Jutjat Con-
tenciós Administratiu número 12
de Barcelona suposa per al con-
sistori haver d’abonar l’import to-
tal que no es va pagar durant els
exercicis del 2017 i 2018, una
quantitat encara per determinar
que s’afegeix als 731.000 euros
que ja deu el govern local per una
altra sentència pel mateix cas.

L’anunci d’aquesta condem-
na ha portat Guanyem a estudiar
accions legals contra Xavier Gar-
cía Albiol en considerar que no
ha defensat l’interès públic i que
ha actuat a favor d’FCC. Des de
la formació acusen el consistori
d’haver actuat de manera “pas-
siva” en els diferents litigis judi-
cials i es remeten a un informe de
la Junta Consultiva de Contra-
ctació Administrativa de la Ge-
neralitat que avala la decisió
presa pel govern aleshores lide-
rat per Dolors Sabater. Si es
confirmen aquests fets, l’actua-
ció podria ser constitutiva d’un
delicte de prevaricació per con-
vivència amb un adjudicatari.

Territori obre la licitació 
per reasfaltar l’autopista C-31
OBRES4El Departament de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya ha
obert aquesta setmana el procés
de licitació de les obres per re-
asfaltar l’autopista C-31 al seu
pas per Badalona i Sant Adrià
de Besòs. La previsió és que l’ac-
tuació tingui lloc de cara al
2022 i que s’allargui prop de set
mesos com a màxim.

Aquest projecte per reasfal-
tar la via –que sorgeix d’un com-
promís del Govern català amb
els consistoris implicats– per-
metrà reduir els alts nivells de

soroll i de contaminació atmos-
fèrica que genera l’autopista en
les dues poblacions afectades. Al-
gunes associacions veïnals com
la del barri de Dalt la Vila han ce-
lebrat l’anunci de la licitació
com un pas endavant per redu-
ir l’impacte d’aquesta artèria
metropolitana en els munici-
pis, però lamenten que encara
quedi un llarg recorregut per a la
desitjada desaparició de la via
com a tal, una de les grans de-
mandes veïnals que està sobre la
taula de les diferents adminis-
tracions competents.

Plantada del Ple per forçar
l’aprovació d’un pressupost

POLÍTICA4Els grups de l’oposi-
ció a l’Ajuntament de Badalona
van tornar a fer front comú per
exigir la presentació d’un nou
pressupost ordinari. En la sessió
del Ple celebrada dimarts, les cinc
formacions –PSC, Guanyem,
ERC, comuns i JxCat– van de-
cidir plantar-se i negar-se a con-
tinuar aprovant les nombroses
modificacions dels comptes mu-
nicipals del 2019 que proposa el
govern del PP.

Les forces van emplaçar l’e-
xecutiu encapçalat per Albiol a
consensuar una nova proposta
per al pressupost municipal en
comptes de provar de governar
a base de modificar el del 2019. 

A la sessió també es van apro-
var diverses mocions per regular
els preus del lloguer, en defensa
dels mercats o en suport als tre-
balladors de la piscina del Cen-
tre, que fa temps que denuncien
irregularitats laborals.

Diversos contenidors de brossa en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

El Ple de març a Badalona. Foto: Aj.

ACTE4Quatre sindicats no as-
sistiran a l’acte d’homenatge als
serveis essencials que ha orga-
nitzat per a aquest dijous a la tar-
da l’Ajuntament de Badalona
per agrair la seva tasca a prime-
ra línia en la lluita contra la pan-
dèmia del coronavirus. 

En concret, les seccions locals
d’UGT, CCOO, SFP-FEPOL i
IAC-CATAC han decidit no acu-
dir a l’esdeveniment que tindrà
lloc al Teatre Zorrilla a tall de pro-
testa, ja que consideren que en
comptes de reconèixer pública-
ment la feina dels efectius des-

plegats, el govern encapçalat per
Xavier García Albiol hauria d’a-
postar més aviat per millorar
les condicions de les plantilles i
donar una resposta “real” a les
necessitats dels diferents cossos
representats.

UN ANUNCI AMB POLèMICA
Per altra banda, aquesta setma-
na també ha sorgit certa polè-
mica arran de l’anunci de la con-
vocatòria d’onze noves places
per ampliar la plantilla de la Gu-
àrdia Urbana de Badalona. En el
comunicat del consistori s’a-

puntava que el cos policial comp-
tarà amb 56 noves places durant
el primer semestre d’aquest 2021,
comptant que els 26 agents de la
convocatòria del 2020 comen-
çaran la formació al novembre i
que també s’afegiran 19 places in-
teradministratives, que ja estan
en procés d’examinació.

Aquesta notícia ha comptat
amb la rèplica de diversos grups
com JxCat o el PSC, que titlla de
“manipulació” l’anunci de la cin-
quantena de places i que asse-
gura que moltes d’elles no arri-
baran fins al 2022.

Revés sindical pels serveis bàsics

Efectius de la Guàrdia Urbana en una imatge d’arxiu. Foto: ACN
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Santa Coloma

SERVEIS SOCIALS4L’Ajunta-
ment de Santa Coloma va tra-
mitar durant el 2020 més de
2.000 ajudes pel lloguer a través
de l’Oficina Local d’Habitatge.
Aquest nombre de sol·licituds
suposa un creixement del 24,5%
respecte al 2019 i es tradueix
també en un augment de la in-
versió total de les prestacions,
que ha estat de més de 2,5 mi-
lions d’euros. Segons les dades
facilitades pel consistori, els tèc-

nics han atès un total de gaire-
bé 44.000 persones, un 7% més
que durant l’any anterior. La
majoria d’aquestes consultes,
però, van ser per telèfon o per
correu electrònic.

Pel que fa a la tipologia de les
consultes, prop de la meitat de
les demandes estaven relacio-
nades amb les ajudes per poder
pagar el lloguer. Cal recordar que
l’import màxim de les subven-
cions és de 200 euros mensuals.

POLÍTICA4Pas endavant de l’A-
juntament de Santa Coloma per
facilitar l’accés a l’habitatge als jo-
ves del municipi. Al Ple de març
celebrat dilluns, els grups van do-
nar llum verda a la modificació
del Pla General Metropolità
(PGM) que permetrà impulsar
una nova promoció de pisos pú-
blics al Complex Oliveres. La
proposta –que va comptar amb
el suport de totes les forma-
cions– preveu la construcció de
prop d’una vintena d’habitatges
en règim de lloguer assequible
que estaran ubicats en un edifi-
ci en desús situat sota el camp de
futbol de les Oliveres.

A la sessió telemàtica també
es va aprovar definitivament la
reducció de les tarifes dels mer-
cats municipals, una de les me-
sures consensuades amb la res-
ta de forces en el Pacte Local per
a la reconstrucció. Aquesta re-
baixa de taxes es tradueix en un
10% menys per als mercats de

Sagarra, Singuerlín i Fondo res-
pecte al 2020 i en un 50% menys
per a les parades de venda no se-
dentària, agafant de referència
l’import establert per al 2019.

En l’apartat de mocions, els
grups van tirar endavant gaire-
bé per unanimitat quatre pro-
postes: un manifest en defensa
de les pensions públiques, l’em-
plaçament per millorar la Xarxa
de Vigilància de contaminació a
l’aire, una moció contra el suïci-
di i de suport a la salut mental i

un punt commemoratiu pel 90è
aniversari de la proclamació de
la segona República.

Més polèmica va resultar la
llum verda a una moció de suport
als Mossos d’Esquadra, que va
comptar amb l’abstenció d’ERC
i comuns, i l’aprovació d’una
proposta per aprofundir en els
drets de les persones transsexu-
als, que va rebre la negativa de to-
tes les forces –inclosos els grups
impulsors de la mateixa–després
d’una esmena del PSC.

El Ple de dilluns a l’Ajuntament de Santa Coloma. Foto: Aj.

Impuls a l’habitatge per a joves 
i reducció de la taxa de mercats

Més de 2.000 ajudes pel 
lloguer durant l’any passat

POLÍTICA4L’alcalde de Sant
Adrià de Besòs, Joan Callau, va
presentar dimarts la seva re-
núncia al càrrec. En un comu-
nicat, l’Agrupació Socialista de
Sant Adrià confirma la decisió
del batlle –que va tenir lloc un
dia després de l’aprovació dels
pressupostos municipals del
2021– i proposa com a substituta
l’actual primera tinent d’alcaldia
i regidora de l’Àrea de Protecció
i Promoció Social, Filo Cañete.

L’anunci de la dimissió de
Callau es produeix just un mes
després que la secció local del
PSC desmentís, a preguntes de
Línia Nord, els cants de sirena
que apuntaven aquesta possible
renúncia durant el mandat ac-
tual per preparar el relleu a l’al-
caldia, tal com ja va fer l’anterior
alcalde Jesús Maria Canga.

Callau va accedir el 2013 a
l’alcaldia amb majoria absoluta
i encara amb dos anys de man-
dat pendents rellevant Canga.
Des d’aleshores, el PSC ha gua-
nyat les eleccions del 2015 i el

2019, continuant amb l’hege-
monia socialista a la ciutat.

LLUM VERDA AL PRESSUPOST
En una sessió extraordinària ce-
lebrada aquesta mateixa setma-
na, els grups aprovaven un nou
pressupost municipal per al 2021
amb la mirada posada en els

efectes de la crisi per la pandèmia
i amb la voluntat de no paralit-
zar les inversions previstes per a
la reactivació de la ciutat. 

Els comptes van comptar
amb el vot a favor de Sant Adrià
En Comú, Movem i MES i amb
l’abstenció responsable d’Es-
querra Republicana i Ciutadans.

L’alcalde Joan Callau en una imatge d’arxiu. Foto: ACN

Callau renuncia a l’alcaldia un
cop aprovats els pressupostos

Sant Adrià

Tres ferits en un accident 
entre un tramvia i un camió

SUCCESSOS4Tres persones
van resultar ferides lleument di-
lluns en un accident entre un
tramvia i un camió a Sant Adrià
de Besòs. Els fets van tenir lloc
cap a les cinc de la tarda al car-
rer de Torrassa i van requerir
l’activació de fins a tres dota-
cions dels Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Segons va informar el cos a
través de les xarxes socials, els

tres ferits –dos dels quals van
ser traslladats a l’Hospital de
l’Esperit Sant de Santa Coloma
de Gramenet i l’altre a l’Hospi-
tal Germans Trias i Pujol de
Badalona– van ser el conductor
del tramvia i el del camió i un
passatger que viatjava en el
transport públic. L’incident va
obligar a aturar el servei de la lí-
nia T5 del Tram entre les para-
des del Gorg i La Catalana.

Sensors per captar 
l’exposició a contaminants

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs partici-
parà en un nou projecte europeu
per mesurar la qualitat de l’aire
a través de sensors mòbils. La
prova pilot impulsada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) s’iniciarà a l’abril i con-
sistirà en la distribució de sis cap-
tadors entre alguns treballadors
municipals, que els portaran sis
hores al dia i que permetran

obtenir informació en temps
real dels nivells de contaminació
als quals es veuen exposats
aquests empleats durant la seva
jornada laboral. 

La iniciativa també preveu la
col·locació de sensors per me-
surar la qualitat de l’aire en una
estació fixa al carrer Olímpic de
la població i d’un panell infor-
matiu sobre el projecte a l’en-
trada del consistori adrianenc.

Política | Josep Costa torna com a lletrat a Sant Coloma
L'exvicepresident del Parlament Josep Costa (JxCat) ha anunciat a l’Ajuntament

de Santa Coloma que es reincorpora a les seves tasques com a lletrat. Després de la
seva etapa política, Costa també reprendrà les classes com a professor universitari.

Obres | L’estació de cables marins destapa possible sòl contaminat
Les obres de la futura estació de cables submarins han destapat un nou cas de possible sòl conta-
minat a l’avinguda Eduard Maristany. El grup de Sant Adrià En Comú ha registrat una instància
per demanar al consistori quines mesures anticontaminació s’estan aplicant en aquesta actuació.

L’Oficina Local d’Habitatge en una imatge d’arxiu. Foto: Aj.
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Montgat | Tiana

Dures crítiques a Tiana pel
veto ‘polític’ a una exposició

POLèMICA4L’Ajuntament de
Tiana ha tornat a veure’s im-
mers en una polèmica, aquest cop
pel veto a l’exposició Estimada tia
Anna, que repassa la història del
municipi a través de les seves do-
nes. Aquesta mostra –que va ser
impulsada pel grup municipal de
Junts per Tiana, però que no
portava cap logotip o distintiu de
l’agrupació d’electors–va ser re-
tirada de l’escola Tiziana a peti-

ció de l’executiu encapçalat per
Marta Martorell. Segons denun-
cia l’únic grup de l’oposició,
aquesta decisió l’hauria pres la
batllessa amb l’argument que no
es pot “fer política” a l’escola. 

Els exalcaldes Emili Muñoz i
Ferran Vallespinós s’han fet res-
sò del cas per demanar que s’es-
clareixi si hi ha hagut “intrusisme
polític” i “abús de poder” i per de-
terminar si calen dimissions.

Objectiu: impulsar un 20%
les vendes del comerç local

COMERÇ4L’Ajuntament de
Montgat va presentar la setmana
passada la nova plataforma de
venda online per als comerços lo-
cals. Aquesta iniciativa suposa
un pas endavant per als establi-
ments, ja que la digitalització els
obre les portes a tot un segment de
clients al qual no podien accedir.

“El rang de venda del petit co-
merç és molt limitat, però inter-
net no té portes. El virus ha ac-
celerat tot aquest procés perquè

o ho fas o acabes morint”, asse-
nyala David Barbeito, cofundador
d’Aprop Online, la companyia
que ha desenvolupat la platafor-
ma. Aquest últim any ha estat per
a Barbeito una espècie de “tem-
pesta perfecta” que ha fet que
molts consistoris s'interessessin
per al projecte. “Ara tenim 14 mer-
cats online, deu dels quals ins-
tal·lats des de l’esclat del virus”,
apunta, i situa en un 20% la pre-
visió de creixement de les vendes.

MONTGAT4Cop d’efecte en el
cas del regidor “trànsfuga” de
Montgat. L’alcalde Andreu Ab-
sil ha cessat finalment l’excap de
llista de Ciutadans i actualment
no adscrit, Luís Antonio Fariña,
que fins ara s’encarregava de l’à-
rea de Sostenibilitat i Medi Am-
bient com a membre del go-
vern. Amb aquesta decisió, Ab-
sil cedeix a les demandes dels
grups d’ERC i de Montgat en
Comú Podem, que a finals de fe-
brer van presentar un recurs de
revisió d’ofici per deixar sense
efecte els nomenaments que es
van fer a favor del regidor en
considerar que van en contra del
criteri fixat pel Tribunal Suprem
pel que fa al transfuguisme.

En un decret amb data del
passat 4 de març al qual ha tin-
gut accés Línia Nord, el batlle
acorda cessar Fariña –que pas-
sa a ser un regidor sense dedi-
cació– i decideix assumir des de
l’alcaldia de forma “provisio-
nal” la gestió directa de la regi-
doria de Sostenibilitat i Medi
Ambient. Aquest moviment dei-

xa Absil al capdavant d’un go-
vern en minoria format pel PSC,
JxCat i SOM, trencant el pacte a
quatre bandes que va permetre
arrabassar l’alcaldia amb una
moció de censura a la candida-
ta d’ERC i exalcaldessa, Rosa
Funtané.

Cal recordar que el recurs
presentat per republicans i co-

muns va tenir lloc després que el
consistori tombés a l’últim Ple
una moció en rebuig al transfu-
guisme. Aquest contundent po-
sicionament del govern local ja
havia aixecat molta polseguera a
la sessió ordinària del mes de ge-
ner, on Absil va assenyalar que
no pensava actuar davant la si-
tuació denunciada pels grups.

L’alcalde de Montgat, Andreu Absil, el dia de la seva investidura. Foto: ACN

Absil cessa el regidor “trànsfuga”
i deixa el govern en minoria

TV3 | L’assassinat de la flor, protagonista de Crims
L’assassinat homòfob ocorregut a Montgat el 2000, on un jove va matar un home

a ganivetades deixant després una flor a l’orella del cadàver i consignes nazis pinta-
des amb sang a les parets, va protagonitzar l’últim capítol de la sèrie Crims de TV3.
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Una imatge notable sense premi.
La Penya va perdre a Bolonya en
el primer partit de la sèrie del
Top8 de l’EuroCup de bàsquet
(80-75) i sap que per superar l’e-
liminatòria haurà de guanyar
dos partits contra la Virtus.

La victòria dels locals, que
continuen invictes en la compe-
tició europea, s’explica en bona
part per una estadística: van po-
der llançar 39 tirs lliures, per 14
del Joventut. Tot i això, l’actua-
ció dels badalonins va ser molt
bona durant els primers 30 mi-
nuts del partit, si bé en el darrer
parcial només van poder anotar
12 punts.

Carles Duran va lloar l’ac-
tuació dels seus jugadors, elogis
compartits pel tècnic dels ita-
lians, Sasha Djordjevic, que va dir

que la plantilla verd-i-negra té “un
gran coneixement del joc”.

Els badalonins, doncs, han de
recuperar forces i moral, ja que
demà a les set de la tarda es jugarà
el segon partit de la sèrie, l’únic a
l’Olímpic. El Joventut ho tenia tot
preparat per si podia entrar pú-
blic al pavelló, però ahir va saber
que això no serà possible.

TRES OPCIONS DE RENOVACIÓ
Per altra banda, el club ja ha po-
sat en marxa la campanya de re-

novació dels abonaments de cara
al curs que ve. La Penya ofereix
tres opcions: donar suport al
club amb la renúncia de la quo-
ta no gaudida aquesta tempora-
da, la devolució de l’import en tres
anys (en cadascuna de les pròxi-
mes tres campanyes s’aplicaria un
descompte del 33%) o bé un 2x1,
amb la compensació d’un seient
de la mateixa categoria o inferior
per a un familiar o amic del soci
que no hagi estat soci entre els
anys 2019 i 2021.

López Arostegui en una acció ofensiva del partit de dimarts. Foto: Virtus

Sense premi: la Penya cau 
a la pista de la Virtus de Bolonya

» El segon partit de la sèrie es jugarà demà a les set a l’Olímpic
» El club dona 3 opcions per renovar l’abonament per al curs que ve

Guanyar i esperar: última
jornada per al CF Badalona

És difícil, però no és im-
possible. El Club Futbol
Badalona afronta, aquest

diumenge al migdia, l’últim par-
tit de la primera fase de la tem-
porada amb una remota opció
per classificar-se per a la fase
d’ascens a Segona Divisió. No-
més hi ha una combinació que
deixaria els de Manolo González
en la tercera posició del grup: un
triomf al Municipal (on podrà
tornar a entrar públic) contra el
Barça B combinada amb una
derrota de l’Andorra al Camp
d’Esports de Lleida.

UN ANY SENSE L’AFICIÓ
El partit contra el filial barcelo-
nista, doncs, serà el primer en ga-
irebé un any i un mes amb afi-
cionats del CFB a les graderies.
L’últim cop que això va passar va
ser l’1 de març de l’any passat i
aleshores l’equip va empatar
contra la Nucía (2-2).

Des del club ja han anunciat
que com a màxim hi podrà haver-
hi 1.000 persones i que qui vul-
gui entrar-hi haurà de tenir el car-
net d’aquesta temporada en vigor.
Per al públic general, els tiquets
es vendran per 15 euros.

Les Tucans, eliminades 
a la semifinal de la Copa

Eliminades contra
les futures campio-
nes. Les Tucans de

Sant Adrià van quedar fora de la
lluita pel primer títol de la tem-
porada, la Copa de la Reina d’ho-
quei línia, contra les futures cam-
piones, el CP Tres Cantos (2-1),
en una competició jugada al Po-
liderportivo Laura Oter d’aques-
ta localitat madrilenya.

Les adrianenques van viure
un dissabte intens, ja que van ha-
ver de guanyar-se la classificació
per a la semifinal el mateix dia al
matí, derrotant el Rubí Cent Pa-

tins per 2-1, amb dos gols de Car-
la Bascón. L’esforç físic, doncs, va
passar factura contra les madri-
lenyes (tot i que les Tucans es van
avançar a la recta final de la pri-
mera part amb un gol de Leticia
Abrisqueta), ja que el partit que
donava accés a la final va co-
mençar vuit hores després que el
de quarts de final.

D’aquesta manera, el primer
equip femení del club posa el
punt final al curs 2020-21, ja
que no jugarà les semifinals pel tí-
tol de lliga, que arrenquen aquest
cap de setmana.

L’Industrias torna a deixar
escapar el triomf ‘in extremis’

La història es repe-
teix. L’Industrias San-
ta Coloma de Javi Ro-

dríguez va tornar a veure com un
rival (diumenge passat, l’Ante-
quera) evitava una victòria amb
un gol a les acaballes del partit. 

L’empat que els blancs van
aconseguir, doncs, els deixa en
l’onzena posició de la Primera Di-
visió de futbol sala, a vuit punts
del Betis, l’equip que ocupa la vui-
tena plaça de la classificació.

L’equip ha tornat a treballar
ja al Pavelló Nou (la primera
sessió va ser el matí de dilluns
passat), tot i que caldrà esperar
per veure la reestrena dels colo-
mencs a casa, ja que aquest cap
de setmana no hi haurà lliga. El
primer partit que l’equip jugarà
després del periple per l’Olímpic
de Badalona, el Camp del Ferro
i la Colina (falta saber si amb pú-
blic o no) serà a principis del mes
que ve contra el Barça.

Part de l’afició podrà tornar al Municipal gairebé 13 mesos després. Foto: FCF

Foto: Twitter (@fsalagarcia)

Natació | Belmonte no participa en l’Open d’Espanya
La seva presència era una incògnita, però finalment Mireia Belmonte ha decidit no

participar en l’Open d’Espanya que va començar ahir a Sabadell. La badalonina
intentarà aconseguir més mínimes per als Jocs de Tòquio el maig a Budapest.

Pau Arriaga
BADALONA

Esports
| 12
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La Venus de les pells és una obra de Da-
vid Ives basada en la novel·la eròtica ho-
mònima de Leopold von Sacher-Masoch.
Es va estrenar el 2010 i és considerada
una de les millors obres de Broadway
dels últims anys. Guido Torlonia la diri-
geix ara des de l’Eixample gràcies a la tra-
ducció al català de Neus Bonilla.

Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

La Venus de les pells
David Ives

Bad Gyal triomfa amb tot el que fa i el seu
últim EP, Warm Up, no ha estat una ex-
cepció. La vilassarenca ha tornat a arra-
sar aquest mes de març amb la publica-
ció del seu nou treball, que inclou vuit
cançons però només quatre estrenes: 44,
Judas, Iconic i Gasto. Els temes de l’àlbum
han estat produïts amb El Guincho, que
també sembla tenir la fórmula de l’èxit.

Música

A Minari. Història de la meva família co-
neixerem el David, un nen coreà-americà
de set anys que veu com la seva vida can-
via de cop al llarg dels anys 80. El seu pare
decideix que la família s’ha de mudar a
una zona rural, a Arkansas, per obrir una
granja i aconseguir el famós “somni
americà”. La pel·lícula, de l’any passat, ar-
riba ara als nostres cinemes.

Pelis i sèries

Minari
Lee Isaac Chung

Warm Up
Bad Gyal

‘Un lloc on trobar-nos’
El cicle ‘Mirades. Un lloc on trobar-nos’ oferirà un últim

tastet de cinema documental d’autor dimarts 30 de març.
La projecció d’Homes, de Diana Toucedo, i 37 stories about
leaving home (37 històries sobre abandonar la llar), de She-
lly Silver, tancarà aquesta proposta de la Casa Elizalde de
Barcelona. Després de veure aquests films, el públic po-

drà gaudir d’un col·loqui per comentar-los. La Casa Elizal-
de, un centre cultural del districte de l’Eixample, ha acollit

el cicle ‘Mirades’ durant tot el mes de març gràcies 
a la col·laboració amb el Cinema Zumzeig. 

Aconseguir treballar d’actriu no és fàcil, però fer-
ho i mantenir-se en actiu durant gairebé cin-

quanta anys és una fita que mereix un bon reco-
neixement. Carme Elias (Barcelona, 1951) va re-

collir el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter
2021 el passat diumenge 21 de març, en una

gala d’entrega dels guardons de l’Acadèmia del
Cinema Català força atípica. Elias va recollir el

premi de mans de la seva companya i amiga Vic-
ky Peña i va fer un emotiu discurs en què va re-
passar la seva llarga trajectòria. També va agrair
el suport de l’Acadèmia i del públic, sobretot en

un any tan difícil com aquest últim, i va tenir
unes paraules per als presos polítics catalans,

que considera que estan “empresonats injusta-
ment”. Finalment, va tancar el seu parlament

amb uns versos de Jacint Verdaguer: “Lo cor de
l’home és una mar, tot l’univers no l’ompliria”.

C A R M E  E L I A SQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva llarga trajectòria com a actriu
Fa prop de cinquanta anys que s’hi dedica (i amb èxit)

Famosos

Rebre el Premi Gaudí d’Honor 2021
El va recollir el passat 21 de març en una gala molt especial

Admiració
Els usuaris aplaudeixen el seu discurs i la seva elegància

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Als anys vint del segle passat, Enric Tor-
res, fill d’una família d’empresaris de Pa-
lafrugell, és captivat pel ritme vital i lliu-
re del jazz. Amb els amics funda una ban-
da d’èxit i, quan es dissol, se’n va a Nova
York, on s’aferma en la idea que la mú-
sica ajudarà a construir un món millor.
Però quan torna a la Barcelona de la Gu-
erra Civil, els seus somnis s’ensorren.

Llibres

Swing. Allà on la vida venç
Rafael Vallbona

|Arkham Horror
Un joc d’investigació que també inclou combats. Així és Arkham Horror: Mother’s

Embrace, el nou videojoc disponible per a PC, PS4, Nintendo Switch i Xbox One. 
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