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Els desnonaments s’han conver-
tit en un dels grans drames de la
crisi econòmica. Segons dades
fetes públiques divendres passat
pel Consell General del Poder
Judicial (CGPJ), Catalunya és el
territori de tot l’estat que va patir
més desnonaments l’any 2013,
amb un 23,8% del total. 

Les xifres són colpidores:  més
de 67.000 desnonaments a tot
l’estat, 16.000 dels quals a Cata-
lunya, i la majoria (56,8%) per pi-
sos en lloguer. Les execucions
hipotecàries, que en aquest cas
han descendit un 9,8% respecte a
l’any anterior, representen un
38,5% del total de desnonaments.

Les dades fetes públiques pel
CGPJ estan desglossades per pro-

víncies, un fet que impossibilita
saber el nombre de desnona-
ments que han tingut lloc a la ciu-
tat de Badalona. Aquesta publi-
cació ha intentat aconseguir es-
tadístiques locals a través del Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) i altres instàncies,
però sense èxit.

Davant d’aquest silenci esta-
dístic, la PAH de Badalona –que
tampoc ha aconseguit mai dades
oficials–va elaborar, fa pocs mesos,
una aproximació per poder quan-
tificar el problema dels desnona-
ments a la ciutat. A través dels tau-
lons d’anuncis dels jutjats de pri-
mera instància de Badalona van
poder comprovar com, cada dia, a
la ciutat hi ha entre un i dos des-
nonaments només per execucions
hipotecàries. “Si a això li sumem els
desnonaments per lloguer, po-
dem garantir que, com a mínim,
n’hi ha dos cada dia”, explica Mont-

se García, portaveu de la PAH de
Badalona. Seguint aquest criteri, a
la ciutat hi hauria més de 700
desnonaments a l’any. Una xifra
que sembla força raonable si es té
en compte que a tota la província
de Barcelona hi ha hagut 11.101 des-
nonaments l’any 2013.  

Segons dades de l’Ajunta-
ment, el Servei d’Informació i As-
sessorament a les Problemàtiques
d’Habitatge ha atès 744 persones
des de l’octubre de 2012 i s’han
signat 18 dacions en pagament, 3
compres de pisos per part de
l’entitat financera i 16 acords de
reestructuració del deute, a més
d’haver-se lliurat 44 habitatges
amb preus d’entre 150 i 220 eu-
ros, entre d’altres. Unes accions
que, malgrat tot, no aconseguei-
xen aturar el “problema d’emer-
gència habitacional”, en paraules
de García, que té la ciutat de Ba-
dalona i el país.

» Catalunya és el territori de tot l’estat que pateix més desnonaments, un 23,8% del total
» La PAH de Badalona calcula que a la ciutat hi ha “com a mínim dos desnonaments cada dia”

Arnau Nadeu
BADALONA

SOCIETAT4La publicació de les
estadístiques sobre desnona-
ments per part del CGPJ va pràc-
ticament coincidir en el temps
amb la tancada de la PAH de Ba-
dalona a l’Ajuntament per forçar
una reunió amb l’alcalde.

“Volíem reclamar una reunió
amb Albiol perquè fa 3 mesos que
la demanem i ens la neguen”, es
queixa Montse García. “Era l’ú-
nica manera que ens quedava per
reclamar-la, perquè no està do-
nant la cara”, afegeix la portaveu
de la plataforma.

Fonts municipals han con-
firmat a Línia Badalona que l’A-
juntament va concedir, el mateix
dia de la protesta, una reunió

amb l’alcalde que se celebrarà el
pròxim 11 d’abril. Tot i això, re-
corden que “des de la regidoria de
Serveis Socials s’ha atès la PAH
en diverses ocasions” i que “s’han
aturat diversos desnonaments”.

La portaveu de la PAH a la
ciutat, per la seva banda, afegeix
que “la gent que treballa a serveis
socials fan tot el que poden”,
però que no donen l’abast. “El
problema és que no tenen prou
recursos”, lamenta. “Amb el su-
peràvit del pressupost municipal
de l’any passat no es pot fer res
més?”, es qüestiona García. Una
pregunta que li podrà traslladar
personalment a Albiol a la reunió
de divendres que ve.

La PAH es tanca al consistori
per reunir-se amb l’alcalde
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Serà el candidat d’ERC a l’al-
caldia de la ciutat sense que
s’hagin hagut de celebrar

eleccions primàries, perquè ha
estat l’únic precandidat. Satisfet?
Estic satisfet de ser el candidat
d’ERC a la meva ciutat perquè crec
que tinc alguna cosa a aportar, so-
bretot un coneixement de Bada-
lona des de les entitats, perquè jo
vinc d’aquí. Crec que puc proposar
una mirada i una manera de fer les
coses diferent. I tinc ganes d’apli-
car-ho en un projecte polític com
el d’Esquerra amb més profundi-
tat. Hem aconseguit sumar gent
del partit i gent nova amb ganes de
renovació. I això ha estat possible,
sobretot, perquè el nostre president
local, Miquel Estruch, ha estat
generós i ho ha entès.

Per tant, la seva relació amb Mi-
quel Estruch és bona?
I tant, molt bona.

Anirà a la seva llista?
Bé, jo sóc un polític molt recent,
però si alguna cosa he entès molt
ràpidament és que cada cosa s’ha
de fer i dir al seu temps. El Miquel
és una persona molt important del
projecte, això és evident. Però
encara no hem començat a parlar
de llistes. Fins ara ens hem con-
centrat en què el procés de canvi
intern fos el màxim de tranquil i
constructiu possible. Ara tocava fer
això, el que vindrà ja ho anirem
veient.

Vostè va ser el número 2 de la llis-
ta que el 2011 va perdre la repre-
sentació republicana a la ciutat i
ara encapçalarà la que l’ha de re-
cuperar. Se sent legitimat?
Sí. D’aquell intent en va sortir un
primer contacte de tot un grup de
gent amb la política de partit i un

treball que no va reeixir a nivell
d’urnes però que va aportar coses
diferents a la campanya electoral
positives per a la ciutat.

Amb la perspectiva que dóna el
temps, per què ERC va perdre la
representació?
Jo crec que hi va tenir molt a veu-
re el mal moment que travessava
ERC a nivell nacional en aquell
moment. En una ciutat gran com
Badalona i amb molta gent des-
connectada de la política munici-
pal, el bon o mal moment de la
teva marca política és molt im-
portant.

Fins a quint punt els va afectar la
marxa d’Uriel Bertran a Solidari-
tat Catalana?
No va ser el factor decisiu, però no
ens va ajudar, evidentment. Va ser
un element més, però crec que no
va ser determinant. Ho va ser,

molt més, el vot útil cap al PSC per
intentar evitar la victòria d’Al-
biol, per exemple.

Com pretenen recuperar la re-
presentació? N’hi haurà prou amb
la inèrcia ara favorable a ERC a ni-
vell nacional?
Personalment no m’ho miro en
termes de si n’hi haurà prou o no.
Si tenim l’onada a favor, benvin-
guda sigui. Però la nostra feina és
una altra. Primer, enfortir el pro-
jecte, que en part és nou. I segui-
dament, amb molta modèstia,
canviar la manera de funcionar
dels partits polítics per poder ser
útils a la ciutadania. És una feina

molt difícil de fer quan no tens re-
presentació municipal, però en te-
nim ganes. Proximitat, ambició, ri-
gor i acompanyament. Això és el
que ens ha de guiar.

En el seu discurs de presentació de
la candidatura, vostè va insistir
que cal consensuar un full de ruta
comú amb altres partits i entitats
i treballar plegats...
Badalona no té ni ha tingut mai
històricament el pes polític que li
tocaria com a tercera ciutat del
país. Ara ens toca posar-nos les pi-
les i augmentar el nostre estatus
polític. I això només ho aconse-
guirem a través d’un pacte, si vols
de mínims, de model de ciutat.
Com que ara no el tenim, això ho
aprofita el PP.  No perquè ho faci
bé, sinó per absència d’un relat al-
ternatiu convincent per part de l’o-
posició. Crec que no hem d’insis-
tir tant en la crítica contra Albiol,
perquè això no només no li fa mal,
sinó que l’enforteix. Hem de pen-
sar, entre tots, un projecte en-
grescador i portar-lo a la pràctica.

Jordi Serra (PSC) parlava fa pocs
dies en una entrevista a Línia Ba-
dalona d’un pacte dels partits
progressistes, en clara referència
a vostès i a ICV-EUiA, per fer fora
Albiol de l’alcaldia. Ho veurien
amb bons ulls?
A dia d’avui aquesta pregunta no
té una resposta, perquè crec que
no la pot tenir. Abans de respon-
dre aquesta pregunta ens toca
asseure’ns tots plegats. I això in-
clou les forces dites de progrés,
però també CiU. D’entrada no
n’exclouria ningú. Ha de ser un
projecte de ciutat.

Quin paper hi jugarà CiU?
No ho sé, però CiU representa una
part important de la ciutadania i
té un projecte de ciutat que, com
a tal, em mereix tot el meu res-
pecte. I ha de tenir el seu paper en
aquest full de ruta compartit. Ara

bé, no estic parlant de forces de
govern ni de pactes post electorals,
això ja vindrà. És evident que en
la concreció d’aquests grans
acords de ciutat segurament tin-
drem molts més punts en comú
amb Iniciativa que amb Conver-
gència. Però això ja és parlar d’u-
na altra fase.

Si formen part d’un futur govern
de coalició, tornaran a reclamar la
regidoria de Cultura?
Ara mateix no ho tenim com una
demanda. És evident que és un
dels meus àmbits d’especialització
i tenim gent que també està en sin-
tonia amb el que jo represento.
Però no necessàriament ha de
ser així. Ja veurem on som més
necessaris. Nosaltres hem de tenir
un projecte de ciutat que vagi
més enllà de la cultura.

Sigui com sigui, com valora el pas
de Mateu Chalmeta per la regi-
doria de Cultura fins al 2011?
El pas d’ERC per la política re-
presentativa de la ciutat, en ge-
neral, va deixar moltes coses in-
teressants i, fins i tot, pioneres. A
la regidoria de Cultura, ERC va fer
molta feina. Va ser un pas sòlid
que va deixar coses. També coses
a fer, és clar. Personalment, jo
també vaig ser crític amb molts as-
pectes, i no me n’amago. Però, vist
amb perspectiva, crec que ERC pot
reivindicar el seu pas per l’Ajun-
tament durant vuit anys i intentar
millorar-lo, per suposat.

Quina és la salut d’ERC Badalona?
Hem anat patint enfrontaments i
escissions, però actualment te-
nim un partit amb gent nova que
vol que ERC sigui un espai de tro-
bada, de suma. A nivell pressu-
postari, actualment som una for-
ça molt modesta sense represen-
tació municipal. 

Els preocupa la CUP?
No. Crec que la CUP representa un
projecte polític molt diferent. Molt
necessari, però molt diferent del
nostre. I és bo que així sigui.

Com veu la ciutat a dia d’avui i l’ac-
ció de govern de l’alcalde Albiol?
Albiol ha pitjat l’accelerador en els
dèficits que ja teníem com a ciu-
tat i hem anat de malament a pit-
jor. S’ha erosionat la qualitat de-
mocràtica, però de moment no és
greu, és recuperable. Crec que
podrà ser una anècdota d’aquí a
poc temps perquè podrem tancar
la ferida i curar-la a partir de les
pròximes eleccions municipals.

Ja per acabar, com veu l’indepen-
dentisme a la ciutat?
Òmnium Cultural és especial-
ment forta, tenim un nucli de
l’ANC també ferm i un Pacte Lo-
cal pel Dret a Decidir en el qual hi
participen tots els partits, PSC
inclòs, excepte el PP. Per tant, és
veritat que a nivell institucional no
som forts, però a nivell de socie-
tat civil estem bé i crec que Bada-
lona estarà a l’altura del procés.

“Hem patits escissions
i enfrontaments, 

però ara cal sumar”

Arnau Nadeu
BADALONA

“No hem d’insistir
tant en la crítica

contra Albiol perquè
això l’enforteix”

Oriol Lladó / candidat d’ERC a l’alcaldia de Badalona

Fa pocs dies que ha estat ratificat com a candidat d’ERC a l’alcaldia de la ciutat,
però ja parla com si fes mesos que ho fos. Oriol Lladó té clar que li queda molta
feina per fer i poc temps de marge. Ell va patir en primera persona la desfeta

d’ERC el 2011 i ara assumeix el repte de recuperar la representació al consistori.

Perfil | Periodista de formació, polític de base
Oriol Lladó va néixer a Badalona l’any 1971 i és periodista especialitzat en noves tecnologies, cultura i
medi. Des de fa uns mesos milita a la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya, partit amb el

qual ja va col·laborar l’any 2011 sota el grup Accent, Independents per Badalona, sent el número 2 de la
llista que va concórrer a aquelles eleccions municipals. Prové del món de l’associacionisme i les entitats.
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Actualitat a la xarxa

@JoaquimBadia: Mariano Rajoy ha desta-
cat la gran capacitat de diàleg d’Adolfo
Suárez, virtut que ell és incapaç de portar 
a terme. 

@Joan_Barbe: Feliç dia mundial del teatre!
Felicitats al @PPopular a @Convergencia-
CAT i a tota la classe política per ser grans
actors i fer-nos-ho creure.

@AlfredBosch: Si Portugal fes una De-
claració de Sobirania, el Tribunal Constitu-
cional diria que no té cabuda a la Constitu-
ció espanyola. La sobirania és sobirana.

Hi ha un debat a la nostra societat
de com s’han de tractar els ani-
mals sense fer-los patir ni mal-
tractar-los. S’acostuma a diferen-
ciar entre els animals: com a
aliment i font extractiva (gallines,
porcs, vedelles, etc.); com de com-
panyia (gossos, gats, hàmsters,
etc.); de competició (cavalls, lle-
brers, etc.); d’espectacles (elefants,
lleons, tigres, foques, etc.); de tre-
ball (bous, cavalls, ases, etc.) 

Per a cada tipologia s’acos-
tuma a donar-los un tracte dife-
rent segons les persones i la cul-
tura a la qual pertanyen: a l’Àsia
crien i es mengen gossos i a Eu-
ropa hi ha països que no es men-
jarien un conill de cap de les ma-
neres. En nom de l’estimació a les
bèsties hi ha qui està en contra de
menjar-ne i es declara vegetarià.
El tema és com se’ls ha de tractar,
aquí rauen les diferències. 

Pregunto: tenir un gos llop de
35 quilograms tancat en un pis és
correcte? Tenir un ocell engabiat?
Torturar i matar un toro, com es
pot justificar? Un cavall estirant
un carro es pot consentir? Uns
dofins, en una dofinera fent ca-
brioles, és maltractar-los? Gastar-
se un munt de diners en alimen-
tar i cuidar un gosset falder, no és
un crim havent-hi tanta gent al
món que es mor de gana? Com
matar el bestiar sense torturar-
lo? Múltiples interrogants que
hom es pot fer i que moltes vega-
des no sap quina resposta tenen.
Ens cal tenir sensibilitat amb les
bèsties, és ben cert, però també cal
no caure en l’extrem del ”bo-
nisme” de dir que els animalons
són també “fillets de Déu”, i trac-
tar-los com si fossin persones. En
quina mesura s’ha d’entendre?

4Bonisme
per Jordi Lleal

En l’editorial del diari El País
del 19 de març de 2014 es parla
d’un “Golpe de mano” o un as-
salt a la democràcia represen-
tativa per part de l’Assemblea
Nacional Catalana. La mescla
de dades de les manifestacions
de reivindicació i, de l’associa-
ció i del govern català, ja deixa
molt per desitjar. I altres coses,
com reclamar que el carrer és
cosa seva, volen fer mal perquè
volen deslegitimar-la recordant
allò de “la calle es mía” de
Fraga. Segons l’editorial, el cop
de mà contra la democràcia re-
presentativa es faria mitjançant
el full de ruta que, segons
diuen, demana la imposició
unilateral d’una separació amb
el conjunt d’Espanya. 

En castellà un cop de mà és
un atac imprevist, una agressió,
i generalment es vincula a un
aspecte militar d’acció violenta.
En català, en canvi, fa més refe-
rència a un acte ràpid o atrevit.
En canvi, el cop d’estat és pren-
dre violentament el poder polí-
tic. Però deixant de banda els
significats, qui obliga a qui? Què
és la democràcia representa-
tiva? El Parlament d’Espanya o
el Congrés i Senat o el Parla-
ment de Catalunya? I si el Par-

lament de Catalunya i els ciuta-
dans catalans són obligats pel
Parlament espanyol o el poder
executiu, el legislatiu i el judicial,
qui obliga a qui realment? No hi
ha hagut una regressió o un re-
torn cap al centralisme en
comptes d’un desenvolupament
de les nacionalitats espanyoles?

Així, la pregunta hauria
d’ésser  si és una falsedat la de-
mocràcia espanyola. I si el fran-
quisme va reformar des de la
seva legalitat les lleis i va anar
cap a la monarquia constitucio-
nal, per què ara, des d’aquesta
legalitat, no es pot anar cap a
una reforma de la Constitució i
de l’organització territorial
d’Espanya? I per què no deixen
fer un referèndum d’autodeter-
minació demanat pel poble i el
Parlament de Catalunya?

Que cadascú tregui les
seves conclusions sobre el poc
sentit democràtic que té l'Estat
espanyol, però com que em
sembla que aquest és poc de-
mocràtic, els ciutadans de Ca-
talunya, amb el seu Parlament,
hem d’anar cap a un Estat-
Nació més democràtic, separat
d’aquesta Espanya amb diver-
ses vares de mesurar i a la qual
se li veu el llautó cada dia.  

#NoEnsAturareu#EllSíQueParlava

4“Golpe de mano”
per Fiona Camps

#DiaDelTeatre

Només per un instant tots els
catalans ens hauríem de posar
a la pell del president Mas
quan dilluns a la catedral de
l’Almudena va haver d'escoltar
de Rouco Varela dir allò que
"algunes actituds poden cau-
sar una guerra civil". És veritat
que el polític es converteix en
un estadista quan comença a
pensar en les properes genera-
cions i no en les pròximes elec-
cions. I per molt que (intentin)
crucificar-lo s’ha de reconèixer
que l’home té talla política, no
només per haver iniciat un
procés impecable, pacífic i to-
talment democràtic, sinó per
no respondre estomacalment a
aquest inefable capellà que es
creu amb el dret diví d’enviar
romanços maltractant de pas
la memòria històrica de ma-
nera barroera.

Sóc dels que pensen que
dimarts, al Congrés dels Di-
putats de Madrid, molts inde-
cisos catalans ho veuran més
clar i es passaran al camp in-
dependentista. I ho faran per-
què no tindran por de la
morfologia de la paraula ni
del mal ús que es fa d’ella, ni
de les pors històriques ni dels
fantasmes, ni de les analogies
malintencionades ni tampoc
de l’amenaça de “vagar fuera
d’Europa por los siglos de los
siglos”. Dimarts es produirà
un punt d’inflexió perquè una
nodrida representació trans-
versal del Parlament de Cata-
lunya es presentarà al Con-
grés amb enormes dosis de
sentit comú, diàleg i expressió
de llibertat. I vindran amb un
NO com una catedral que en

el fons serà un gran SÍ, ple de
legitimitat moral, ètica i polí-
tica per seguir lluitant de l'ú-
nica manera que ho sabem fer
els catalans: amb arguments
sòlids, revalidats a les urnes i
expressats al carrer de ma-
nera pacífica.

Dimarts serà un gran dia.
Sabem el resultat del debat
perquè el PP i el PSOE impe-
diran que prosperi la de-
manda del Parlament i sigui
transferida a la Generalitat la
competència de poder orga-
nitzar un referèndum (no vin-
culant) utilitzant l’article 150.2
de la Constitució. Però la so-
lemnització del NO a una lec-
tura flexible de la pròpia
Constitució espanyola serà
contemplat amb preocupació
per la comunitat internacio-
nal i per molts espanyols que
no es deixen triturar pel rodet
bipartidista. Escocesos i que-
bequesos ja ens miraran amb
perplexitat i Brussel·les podrà
contemplar  des de la seva cal-
culada passivitat el grau de
democràcia del qual gaudim
aquí, ara que tothom alava les
exèquies d’Adolfo Suárez per
engrandir la figura del Mo-
narca (Pilar Urbano, Jordi
Évole i alguns més, al marge).

Si l’èxit no és definitiu i el
fracàs no és fatídic, el que
compta és el valor per conti-
nuar. I això és el que farem
l’endemà, dia 9 d’abril, i el se-
güent i tots els que vindran.
Treballar per deixar de somiar
desperts i poder veure nous
horitzons. Poesia, a part… Si-
guem optimistes, no ser-ho
serveix de ben poc.

per David Centol, Editor del Grup Comunicació 21

4No han entès res
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Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

@CalaixNikov: A Holanda esperen que la
pacient del crani artificial es recuperi per
anunciar la notícia, i els mesetaris comen-
cen l'enterrament abans de morir.

@GLlamazares: Tragedia en la política de
inmigración en Ceuta, fallos en la marcha
del 22M y fiasco de la ley de seguridad ciu-
dadana. ¿Ministerio de qué?

@cristina_pardo: Roban del Hospital
Ramón y Cajal 4 pantallas de plasma de
los quirófanos. ¡Eso es que Rajoy prepara 
alguna comparecencia!

La sempre controvertida opinió dels di-
versos actors, de diferents tendències i
pensaments polítics, ens porten a l’eterna
discussió sobre la pluralitat informativa
als mitjans de titularitat publica, ja que
els privats evidentment poden editoria-
litzar i informar de manera lliure i con-
vidar o deixar de fer-ho a qui els pagui
sense haver de donar explicacions a
ningú, ja que, en la majoria dels casos,
aquests mitjans es distingeixen per ser
paral·lels a pensaments polítics d’actors
amb els quals tenen afinitat o que, di-
rectament, en reben ajuts i subvencions
del caire que sigui.

Però és en el terreny públic allà on la
cosa es complica, ja que, si més no, tots
els mitjans haurien de ser el màxim plu-
rals i objectius possible, tant pel que fa
a les seves informacions com en les
veus-pensaments dels convidats, opi-
nadors, tertulians o presentadors que
participen en l’elaboració d’aquestes in-
formacions, que a priori haurien de re-
collir les opinions de tothom, inclosos
partits polítics en la mesura en què es-
tan representats al Parlament.

Però malgrat que els nostres mitjans
públics estan absolutament controlats per
l’únic òrgan de vigilància que existeix a
l’Estat (recordem que Espanya no disposa
de cap organisme semblant al CAC, que
sí que tenen la gran majoria dels països
democràtics i, sobretot, els de la UE), en-
cara hi ha qui vol alimentar el dubte en
aquest aspecte, i no es cansa de fer el plo-
raner i cridar a la queixa per “la injustí-
cia de la qual és objecte per tenir poca pre-
sència als mitjans públics”, diuen.

A l’hora de la veritat, però, resulta que
aquesta presència personal i informati-
va depassa absolutament la quota de re-
presentativitat parlamentària dels quei-
xosos. I parlo directament i sense embuts
dels partits, líders i representants de Ciu-
tadans i PP, encara que això darrerament
també passa amb el PSC.

Per això, en llegir l’article “Un apunt
sobre la pluralitat”, que el secretari de Co-
municació de la Generalitat, Josep Mar-

tí i Blanch, publica en el seu blog perso-
nal, no m’ha sorprès perquè el conec bé,
però sí que he quedat gratament im-
pressionat, i he de dir que comparteixo
absolutament la seva reflexió. Martí
constata de manera molt explícita que el
victimisme dels botxins habituals que-
da absolutament desmuntat amb les
seves bones aportacions, reflexions in-
teressants i dades molt concretes. Suposo
que als periodistes objectius els serà d’u-
na gran ajuda i s’hi podran identificar, tal
com m’ha passat a mi.

Per cert, Josep Martí i Blanch, que fa
una tasca modèlica al capdavant de la Se-
cretaria de Comunicació de la Generali-
tat i és un dels puntals del president Mas
en el procés del nostre país cap a la seva
llibertat, va ser acusat, paradoxalment,
per aquests mateixos victimistes plora-
ners, d’haver estat pròxim al PP i no sé
de quantes maldats més. El secretari de
Comunicació s’ha caracteritzat sempre
per haver parlat clar i català, i entre al-
tres coses per haver escrit un llibre-as-
saig excel·lent al meu entendre, sincer i
gens demagog, que recomano molt i que
es titula Ets de dretes i no ho saps.

Per aquestes coses que esmento i
moltes altres, comparteixo aquestes re-
flexions comunicatives amb ell, i també
amb els professionals que tenen una vi-
sió del periodisme com cal. Gent que,
sense renunciar a les seves idees perso-
nals ni als seus principis, són capaços de
diferenciar entre el que és real i el que no
ho és, la qual cosa, si parlem d’informa-
ció i d’afers d’interès general, és d’un va-
lor molt important en favor de la plura-
litat i claredat informatives. I al nostre
país, per sort, en tenim força d’aquests
bons professionals.

Només cal, tal com diu l’amic Mar-
tí, fer un tomb pel dial i fer una estona de
zapping televisiu per constatar-ho, i
contrastar-ho amb la molta demagògia
que s’aboca a l’opinió pública des d’altres
emissors, sobretot els mitjans públics es-
tatals i els també públics d’algunes au-
tonomies que m’estalvio de citar.

4Mitjans públics i pluralitat 
per Santi Capellera

por David Rabadà

Este próximo mes de Mayo se celebrará
el 5º Congreso Nacional sobre la Hipe-
ractividad en Barcelona para mostrar
los últimos avances farmacéuticos en
este campo. Parece obvio que en este con-
greso no se van a exponer opiniones di-
versas, ya que solo se va a imponer una
única visión sobre la hiperactividad: la de
una enfermedad a curar con anfetaminas,
como defienden las farmacéuticas, que ca-
sualmente subvencionan este evento.
Un congreso dirigido casi exclusivamen-
te a familias a quienes se les ofrece todo
tipo de facilidades. ¿Qué clase de congreso
científico es este que pretende que sus
principales asistentes sean hijos, ma-
dres y padres pero no científicos, médi-
cos y psicólogos? ¿No se tratará todo de

una simple publicidad de las farmacéu-
ticas? Llevo veinte años impartiendo cla-
se entre adolescentes. ¿Qué decir de la hi-
peractividad? Pues que existe, pero con
dos matices. El primero es que hay de-
cenas de causas diferentes que perpetú-
an la hiperactividad, y la segunda es que
la inmensa mayoría de ellas no son cien
por cien innatas sino solo malos hábitos.
Ante esto no se comprende que un tras-
torno que se diagnostica por observación,
y no por análisis clínicos, se trate con unas
anfetaminas que conllevan efectos se-
cundarios no deseados. Si el psiquiatra
que definió la hiperactividad, Leon Ei-
senberg, confesó siete meses antes de fa-
llecer que era una enfermedad ficticia,
¿cómo se entiende este Congreso?.

En aquests moments, la maleïda xacra
de la pobresa se situa al bell mig del de-
bat polític i ciutadà de casa nostra. A ho-
res d'ara, la cancerígena pobresa –que
d'ençà del 2008 provoca que cada dia 88
catalans siguin xuclats pel cicló antiso-
cial de la indigència– esdevé clarament
polièdrica, tot i que les causes principals
les podríem resumir en tres punts: es-
tructurals, conjunturals i ideològiques. 

Ara i aquí es pot dir, amb tota con-
tundència, que la pobresa amenaça la de-
mocràcia i l'estat de dret; també la pau so-
cial. De fet, una societat que no garanteixi
uns mínims d'habitatge, subministra-
ments i alimentació es pot dir clarament
que no és una societat justa, però tampoc
equilibrada, lliure ni democràtica. Un al-
tre aspecte a tenir en compte de la pobresa
és la seva relació amb l'anomenada cri-
si. Ara tenim una pobresa desbocada,
però amb la bonança econòmica també
existia pobresa; és a dir, que més enllà de
causes conjunturals la pobresa a casa nos-
tra és estructural; i tot això està molt re-
lacionat amb qüestions ideològiques. 

En aquest sentit, és totalment inco-
herent que es digui que la causa de la po-
bresa a Catalunya és l'agenda nacional,
quan després es dóna suport a polítiques
neoconservadores i centralitzadores, que

d'ençà de fa una pila d'anys, són les grans
responsables d'aquesta situació de desi-
gualtat i manca de justícia social. Cal no
oblidar que les directrius i polítiques an-
tisocials del govern espanyol i la Comis-
sió Europea –en què ha primat el dog-
matisme econòmic (retallades irracionals)
per damunt de l'humanisme europeista–
ha provocat que la pobresa es consideri
una mena d'exèrcit de reserva laboral, al
servei d'una economia financera i espe-
culativa que ha perdut el nord. 

En l'àmbit més domèstic, una qües-
tió que s'oblida amb molta facilitat és l'e-
conomia submergida. Si no aconseguim
rebaixar aquest 25% d'economia “negra”
no aconseguirem més recursos econò-
mics per lluitar amb eficàcia contra la po-
bresa. L'economia submergida és la gran
metàstasi social; és la coartada perfecta
del capitalisme plutocràtic actual per
impedir poder fer polítiques socials amb
cara i ulls. L'economia submergida tam-
bé provoca pobresa laboral, que és la res-
ponsable de l'ensorrament dels salaris –
públics i privats–, de l'estancament del
consum i de la deflació. En síntesi, no hi
ha dubte que la pobresa ens amenaça a
tots i, sobretot, amenaça l'estabilitat so-
cial, la llibertat i la democràcia. És el gran
càncer de la nostra societat actual.

per Josep Loste

4Bajo congreso dudoso

4Pobresa polièdrica
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L’Ajuntament va presentar di-
lluns el projecte de millora del
disseny urbà de la plaça dels Paï-
sos Catalans, una reforma que fa
molts anys que reivindiquen els
veïns de la zona. Es tracta d’una
remodelació que afectarà la part
on actualment hi ha les pistes de
petanca i els espais de sauló i que
també contempla la creació d’u-
na zona per a gossos. La pre-
sentació als veïns va anar a cà-
rrec de l’alcalde, Xavier Garcia
Albiol i de la regidora del grup
municipal de CiU i responsable
del districte 1r, Mercè Rius.

La millora té un pressupost
de 600.000 euros i tindrà una
superfície d’actuació a la plaça
dels Països Catalans de 3.230
metres quadrats, mentre que la
creació de la zona de gossos,

que es farà a l’espai de sauló exis-
tent al costat dels carrers d’Alfons
XII i de Maria Auxiliadora, tin-
drà 245 metres quadrats i esta-
rà perfectament delimitada.

El projecte consisteix en la
pavimentació de tota la superfí-
cie i l’eliminació del sauló. Això
sí, es manté l’arbrat existent, es
col·loquen noves jardineres, es
creen tres zones de jocs infantils,

una zona de petanca i nou mo-
biliari urbà i enllumenat.

Albiol va explicar que “el
projecte de remodelació, llar-
gament reivindicat pels veïns, es
duu a terme amb l’objectiu de
millorar l’aspecte d’aquest espai,
molt deteriorat pel pas del
temps” i perquè els veïns “puguin
gaudir d’una plaça totalment
renovada”.
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Presenten la millora del disseny
de la plaça dels Països Catalans
» Aquesta era una reforma reivindicada pels veïns des de feia temps
» Albiol diu que es podrà gaudir d’una plaça totalment renovada

El PSC denuncia que Albiol
maquilla el pressupost

POLÍTICA4El govern municipal
va presentar fa uns dies el ba-
lanç de l’exercici econòmic del
2013 en el qual va anunciar
que el pressupost es va tancar
amb un romanent de tresoreria
positiu de gairebé 6,9 milions
d’euros.

El grup municipal del PSC ha
denunciat que Albiol fa “trile-
risme polític amb les dades”, ja
que segons considera aquest
partit, en realitat l’exercici es
va tancar amb un dèficit de prop
de 7 milions d’euros.

El PSC explica que ha tingut
accés a l’informe complet de la li-
quidació del pressupost, del qual
diu no s’han tingut en compte tot
un seguit de càlculs que variarien
el resultat considerablement.

Jordi Serra, president del
PSC de Badalona, considera a
més que “és una barbaritat que
Albiol faci una roda de premsa
anunciant un superàvit en els
temps que corren”. Un superà-
vit, que segons Serra “en els pa-
pers que presenten ells mateixos,
es desmenteix”.

TRADICIÓ4Les Festes de Maig
de 2014 vindran precedides de
polèmica. Els últims detalls que
s’han anat coneixent sobre la
programació han provocat di-
verses reaccions dels col·lectius
que hi estan implicats.

Fa uns dies, l’alcalde Garcia
Albiol va explicar a diversos mit-
jans que els concerts que es feien
tradicionalment al Turó d’en Ca-
ritg es traslladarien al passeig
Marítim, ja que l’anterior ubica-
ció està massa lluny de la Ram-

bla, on es fa la cremada del di-
moni.

Aquestes declaracions han
provocat la indignació de la Co-
missió de Festes de Badalona, in-
tegrada per més de 80 entitats,
que creuen que l’alcalde “menys-
té” aquesta plataforma. La Co-
missió ha organitzat concerts al
Turó d’en Caritg, que fins i tot, re-
corden, sortiran publicats al pro-
grama oficial. Per això dema-
nen que “l’alcalde rectifiqui pú-
blicament les seves declaracions”.

També la plataforma Bada-
lona Sense Correbous ha lamen-
tat que es repeteixi un any més la
festa de l’Associació de Veïns del
Gran Sol dels bous a la plaça, tot
i haver recollit 13.000 signatures
contra l’espectacle.

D’altra banda, l’Ajuntament
va donar a conèixer el cartell per
a les Festes de Maig d’enguany,
obra d’Elisa Bascón, estudiant de
disseny gràfic a l’Escola d’Art i Su-
perior de Disseny Pau Gargallo,
que està inspirat en el foc.

Redacció
BADALONA

� , /" '�� #//� �! /#2�. 2#�� ) ', )�$� �@1/')#/'0* #�- , ):1'! A��� , 1, �� /4'2

Les festes de la polèmica
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Cultura | 1a Trobada d’Entitats Andaluses
Aquest diumenge es farà, si el temps ho permet, la 1a Trobada d’Entitats 

Andaluses, al Centre Cultural l’Escorxador. La festa s’havia de fer el passat cap 
de setmana, però la pluja va obligar a ajornar la celebració. Les entitats andaluses

de la ciutat oferiran diverses activitats culturals, gastronòmiques i musicals.
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Forcadell, a la presentació
d’un llibre de Carod-Rovira

AGENDA NACIONAL4El Teatre
Principal de Badalona va acollir
ahir a la tarda la presentació del
llibre 2014, obra de l’exvicepre-
sident del Govern, Josep-Lluís
Carod-Rovira, un acte que va
comptar amb la presència de la
presidenta de l’ANC, Carme
Forcadell, conjuntament amb
Muriel Casals, presidenta d’Òm-
nium Cultural, i Maite Arqué,
exalcaldessa i presidenta del
Pacte Local pel Dret a Decidir. 

En aquest llibre, publicat
l’any 2008, l’exlíder d’Esquerra
va pronosticar que l’any 2014 el
poble de Catalunya hauria de

poder decidir el seu futur. En
aquesta obra s’explica el pas de
l’independentisme emocional a
l’independentisme polític a tra-
vés dels esdeveniments que han
anat succeint darrerament en la
relació entre Catalunya i Es-
panya.

Aquest és el primer acte a
Badalona al qual assisteix For-
cadell després de les amenaces
de part de diversos sectors me-
diàtics i polítics espanyolistes
que demanaven la il·legalització
de l’Assemblea Nacional Cata-
lana per la seva activitat en fa-
vor de la consulta.

Des de dimarts, Carles Sagués,
actual president del grup muni-
cipal d’ICV-EUiA de Badalona, i
Àlex Mañas, regidor de l’Ajun-
tament, ja són oficialment can-
didats a les primàries d’ICV Ba-
dalona per escollir candidat a les
eleccions municipals de 2015.

Tots dos van superar els 10
avals necessaris per formalitzar
la seva candidatura abans de la
data límit, fixada per al dia 1 d’a-
bril.  Segons informa el partit, ara
comença la campanya informa-
tiva de les dues candidatures
que culminarà amb una votació
el dijous 10 (tarda) i el divendres
11 d’abril (matí i tarda).

Un procés que els dos candi-
dats afronten amb força. Carles
Sagués explica a Línia Badalona
que se sent “molt acompanyat” i
que ha rebut “el suport de mol-
ta gent” per afrontar la cam-
panya.  També Àlex Mañas co-
menta en aquest periòdic que ha
decidit “fer un pas endavant” i
presentar-se per encapçalar la
llista d’ICV a les municipals.

Els dos valoren el procés de
primàries com a positiu. “Fa

molts anys que ho fem. No cal fer
espectacles mediàtics, ho vivim
amb molta més normalitat” ex-
plica Mañas. Carles Sagués, per
la seva banda, afirma que la seva
aposta “era fer un procés més
obert, que sortís fora de les qua-
tre parets del partit”, però que cal
“aprendre i buscar noves fór-
mules per apropar la política a la
gent i fomentar la participació”.

El dia 11 es coneixerà el nom
del que serà alcaldable l’any que
ve. Sagués explica que tant si re-
sulta guanyador com si no, se-
guirà “treballant dins del partit
per construir una aposta alter-

nativa a les polítiques neoliberals
i conservadores” i que reculli les
reivindicacions “dels moviments
socials i plataformes ciutadanes
amb els que coincidim defensant
uns ideals al carrer”.

Mañas creu que calia “fer
una aposta decidida perquè no
torni a guanyar la dreta a Bada-
lona” i per “canviar els actors i ser
un revulsiu a la ciutat perquè pu-
gui tornar haver-hi polítiques
d'esquerra, diferents a les que hi
ha hagut fins ara”. Per això aspira
a què “Iniciativa sigui hegemò-
nica en una futura alternativa de
govern”, conclou.
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Carles Sagués i Àlex Mañas,
candidats a les primàries d’ICV
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La petició perquè l’antic edifici del
Lola Anglada es converteixi en un
institut arriba al Parlament. El di-
putat de CiU a la cambra i presi-
dent del grup municipal de Ba-
dalona, Ferran Falcó, ha entregat
al Parlament una Proposta de Re-
solució per tirar endavant la mo-
ció que es va aprovar en el darrer
Ple municipal del 25 de març.

Tots els grups municipals van
votar a favor de la moció propo-
sada per la comunitat educativa
de l’escola Lola Anglada i de l’As-
sociació de Veïns de Canyadó
que demana “que es rehabiliti
l’antic edifici de l’escola i es de-
diqui a l’ensenyament secunda-
ri”. La moció contempla instar a
la Generalitat que “projecti una
rehabilitació integral de l’edifici
antic del Lola Anglada” i que es
destini una partida pressupostà-
ria als comptes del 2015 amb
aquesta finalitat. També treballar
perquè el curs 2016-2017 s’hi
pugui iniciar l’activitat.

La Proposta de Resolució que
ha presentat CiU al Parlament
recull literalment els punts apro-
vats en la moció. Aquest però, no
és el primer cop que Falcó porta
aquesta iniciativa a la cambra, ja

que el passat 31 de gener ja va
presentar una proposta en la
qual instava al Govern a estudiar
si era viable tècnicament i eco-
nòmicament la conversió de l’e-
difici antic del Lola Anglada en un
institut.

Segons Falcó, amb aquesta
proposició es trasllada al Parla-
ment el mandat del Ple munici-
pal per tal que el Govern “realit-
zi els passos necessaris per a fer
possible que el nou centre estigui
operatiu per al curs 2016-2017”,
sempre que “els estudis demo-
gràfics finalment ho justifiquin”.
Segons el regidor de CiU a la ciu-
tat, aquest calendari exigeix que

“tots plegats ens posem a treba-
llar amb la màxima celeritat pos-
sible”.

ALTRES ACORDS DEL PLE
La sessió ordinària del mes de
març va servir també perquè tots
els grups municipals excepte el
PP mostressin el seu rebuig pel
mecanisme que va permetre
aprovar els pressupostos per a
aquest exercici.

L’oposició en bloc va aprovar
una moció que insta al govern
municipal a “aprovar en el Ple
Municipal i no en Junta de Go-
vern les modificacions pressu-
postàries de 2014”.
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La moció per fer un institut 
al Lola Anglada, al Parlament
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Independència en castellà,
amb Súmate a Badalona

SOCIETAT4El president de l’As-
sociació Súmate, que té per ob-
jectiu fer campanya pel dret a de-
cidir i per la independència entre
els catalans nascuts o amb origen
familiar a l’estat espanyol i de par-
la habitualment castellana, va
presentar la setmana passada
l’agrupació territorial d’aquesta
entitat a Badalona i al Barcelonès
Nord. Eduardo Reyes, va explicar
la feina de l’associació al Centre
Cívic La Salut, on va estar acom-
panyat de Toni Flores, membre
de l’Associació de Veïns de Sant
Antoni de Llefià i de Maite Arqué,
exalcaldessa de Badalona i pre-
sidenta del Pacte Local pel Dret
a Decidir.

Súmate reivindica, tal com ex-
plica la mateixa associació “la
seva identitat i les seves arrels,
però també el compromís amb
Catalunya en un moment en el
qual ens tocarà a tots decidir el
nostre futur com a societat”.

Maite Arqué va dirigir-se pri-
mer als assistents en català per re-
cordar que “volem i exigim par-
ticipar, perquè el dret a decidir és
poder participar de la vida de-
mocràtica del nostre país, Cata-
lunya”. Arqué, que va prosse-
guir en castellà, i va dir que creu

que s’ha “perdut el respecte”,
per les persones que han treba-
llat perquè hi hagi més partici-
pació, perquè hi hagi més edu-
cació, i perquè “la gent sàpiga par-
lar el català”.

Per la seva banda, el president
de Sumáte, Eduardo Reyes, va co-
mentar que la xerrada de pre-
sentació de l’agrupació territorial
al Barcelonès Nord era “una de
les més boniques i entranyables”
de totes les que ha fet des que es
va constituir l’associació. Reyes va
dir que segueix el treball dels seus
pares per “fer que Catalunya tin-
gui un futur millor, el que es
mereix”, un fet que creu que ac-
tualment passa pel dret a decidit
i per la independència. 

En l’acte també es va poder
veure un dels vídeos que ha rea-
litzat l’associació, en el qual recull
arguments per a la independèn-
cia de la boca de diversos habi-
tants de parla castellana. També
es van poder sentir els testimonis
de diversos veïns de Badalona i de
la comarca a favor del dret a de-
cidir. Una de les principals de-
fenses va ser la de la llibertat lin-
güística, ja que es va dir que no
existeix cap conflicte entre el ca-
talà i el castellà al país.
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La Fira de l’Automòbil de Bada-
lona, mai millor dit, ja escalfa mo-
tors de cara a demà, quan co-
mença la tercera edició d’aques-
ta ja tradicional cita de l’auto-
mobilisme comarcal. 

La fira, que tindrà lloc al pas-
seig de la Rambla, estarà oberta
al públic des de demà divendres
i fins al diumenge 6 d’abril. La in-
auguració oficial de la mostra
tindrà lloc demà a partir de la una
del  migdia davant del monument
a Roca i Pi, i comptarà amb la
presència de la regidora de Pro-
moció Econòmica, Comerç, Con-
sum i Turisme, Rosa Bertran; el
president de la Federació d’Em-
presaris de Badalona, Josep Ma-
ria Puente, i l’alcalde, Xavier
Garcia Albiol. 

Durant aquesta tercera edició

de la Fira de l’Automòbil partici-
paran nou concessionaris de cot-
xes, un de motos i un de lloguer
de cotxes d’època. A més, com a
novetat d’aquesta edició tres es-
tabliments de restauració de la
Rambla realitzaran una tapa es-
pecial per a la fira. 

Aquesta mostra ofereix la pos-
sibilitat de canviar de cotxe o

comprar un vehicle, ja sigui nou,
de segona mà o quilòmetre zero.
Aquesta fira està organitzada per
l’Ajuntament mitjançant la so-
cietat municipal de promoció
econòmica Reactivació Badalona
SA. L’alcalde considera que aques-
ta cita “té valors afegits , com el fet
de celebrar-se en un lloc emble-
màtic com la Rambla”.

� )�- � 00#'%�" #�)� �� � *  )� �� ! , ))'/6�� . 2#01� �! '1� �" #)�* , 1, /��� , 1, �� (2+1� * #+1

Torna la Fira de l’Automòbil 
de Badalona a la Rambla

» La mostra de vehicles comença demà amb la inauguració oficial
» Fins a 11 concessionaris participaran en aquesta cita del motor

Badalona es promocionarà 
al Saló del Turisme

FIRA4Probablement el turisme
és un dels sectors que millor ha
suportat l’embranzida de la re-
cessió econòmica, a més de
col·laborar amb altres sectors
com és el del comerç local a l’hora
d’atraure possibles compradors
arribats d’altres parts del conti-
nent o de l’estat. 

En aquest sentit, i ja per ca-
torzena vegada, la ciutat de Ba-
dalona estarà present al Saló In-
ternacional del Turisme a Cata-
lunya (SITC), que se celebrarà a
partir de demà i fins diumenge a
la Fira de Barcelona. 

Aquesta cita servirà per pro-
mocionar els atractius turístics
principals de la ciutat, com són

el Quetx de Badalona, el seu
passat romà o les platges. 

Aquest any Badalona posarà
l’accent en oferir informació so-
bre les sortides del quetx bada-
loní, mitjançant l’activitat Coneix
Badalona des del mar, un taller
que ofereix l’Associació d’Amics
del Quetx Ciutat de Badalona so-
bre l’embarcació local i el món
mariner. 

Els visitants de l’estand ba-
daloní a la fira també podran in-
formar-se sobre actes rellevants
com les noves edicions del festi-
val romà Magna Celebratio o so-
bre la Badalona Shopping Night,
una de les cites comercials ba-
dalonines més importants. 

ACTIVITATS4El mes d’abril ja
ha arribat, amb el seu bon temps
i albirant Sant Jordi a l’horitzó
més proper. Són dates per sor-
tir al carrer i gaudir de la llumi-
nositat, les temperades tempe-
ratures i de les diverses activitats
que s’organitzen. 

En aquest sentit, l’associació
de comerciants del passeig de La
Salut ha organitzat tota una sè-
rie d’activitats per celebrar l’a-
rribada de la primavera i la dia-
da de Sant Jordi.

El pròxim 23 d’abril els co-
merciants de la Salut organit-
zaran la seva primera Fira de
Sant Jordi, una iniciativa pio-
nera per a aquesta entitat que
instal·larà paradetes amb lli-
bres i roses, a més de convidar
a diversos escriptors que signa-
ran llibres durant tota la jorna-
da, que s’allargarà des de les 10
del matí fins a les 9 de la nit. 

Dos dies després, aquest eix
comercial organitzarà la Fira
Màgica, que enguany arribarà a

la seva cinquena edició. Aques-
ta mostra comptarà amb arte-
sans vinguts d’arreu del país, i
seguint amb la temàtica de la fira
també hi haurà estands de vi-
dència, tarot i mineralogia. Les
activitats i atraccions infantils
tampoc faltaran en aquesta Fira
Màgica del passeig de la Salut,
que també compta amb la col·la-
boració de Mescaleros Badalo-
na, una associació de motoristes
del barri que oferiran una mati-
nal de motos el dissabte 26. 
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La Salut rep la primavera
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Adquisició | Sorli Discau compra els Supermercats del Río
Superfícies d’Alimentació, companyia propietària de Sorli Discau, s’ha fet amb la 

cadena de Supermercats del Río, una empresa que va néixer l’any 1973 i que 
compta amb 7 botigues a Badalona. Per altra banda, el Grup Bon Preu va obrir el seu

primer establiment a la ciutat a l’avinguda Ignasi de Loiola, 10, el passat dijous.
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El president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve, va
recórrer la província fa unes set-
manes per presentar el Catàleg de
Serveis 2014 i les diferents in-
versions que aquesta adminis-
tració ofereix mitjançant el pla
“Xarxa de governs locals 2012-
2015”. Acompanyat del vicepre-
sident tercer i responsable de Co-
operació Local, Joaquim Ferrer,
va presentar les novetats d’a-
quests instruments de suport al
món local.

Salvador Esteve i Joaquim
Ferrer van realitzar diverses ses-
sions informatives als consells co-
marcals amb alcaldes, regidors i
responsables municipals. Esteve
va explicar que “el nou Catàleg de
Serveis 2014 optimitza les línies
d'assistència als governs locals i
posa al seu abast 53,9 milions
d’euros repartits en 217 recursos

que volen donar resposta a les ne-
cessitats actuals”. 

Un fet que va servir al presi-
dent de la Diputació per recordar
que, tot i que la Llei de Raciona-
lització i Sostenibilitat de l'Ad-
ministració Local (LRSAL) posi
en perill les competències de les

administracions locals, la seva vo-
luntat és “continuar donant su-
port al món local des del respec-
te a l’autonomia local”. Aquesta
llei comportarà segons Esteve
que “els serveis als ciutadans se-
ran més cars i més dolents”, el
que “capgira l'esperit de la feina

que fem des de la Diputació”. Per
això, va recordar que mentre el
Govern espanyol “s’entesta a re-
centralitzar” la Diputació treba-
lla per “prestar als ciutadans uns
serveis de qualitat”.

INVERSIONS A LA PROVÍNCIA
Els governs locals de la província
de Barcelona han rebut diverses
aportacions econòmiques per a
inversions al territori. Una xifra
que estava pactada mitjançant els
diferents instruments de con-
certació del pla “Xarxa de go-
verns locals 2012-2015”. El vi-
cepresident tercer, Joaquim Fe-
rrer, va comentar que la Diputa-
ció ha treballat “per buscar totes
aquelles fórmules que legalment
ens permeten ajudar els muni-
cipis”, ja que segons va dir són la
seva “prioritat”.

Aquestes inversions provenen
de les  meses de concertació, el
Catàleg de Serveis i els programes
complementaris com el d'ur-
gència social o suport a l'econo-
mia productiva local.

Més reforços per a l’autonomia local
» El president de la Diputació presenta el Catàleg de Serveis i les inversions al territori

» Els governs locals han rebut aportacions econòmiques i tenen a l’abast més de 200 recursos
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PRESSUPOST4El Catàleg 2014
compta amb un pressupost total
de 53,9 milions d’euros, dels
quals 45,7 milions corresponen a
recursos econòmics i 8,2 milions
a recursos tècnics i materials.
D’aquests, un 50% (28,8 milions
d’euros) van destinats a l’Àrea d’A-
tenció a les persones, i   14 milions
d’euros més a l’Àrea de Desen-
volupament Econòmic Local, tal
com va explicar el vicepresident
tercer.

Dels 217 recursos que ofereix
el Catàleg de serveis, 111 són de ti-
pus tècnic, i representen el per-
centatge més alt de l’oferta, amb
un 51%. La resta són 58 recursos
econòmics (27% del total) i 48
recursos materials (22% restant
del total de l’oferta).

Joaquim Ferrer va recordar
que “aquest any s'amplien les lí-
nies d'assistència en l'àmbit de
govern local i de les tecnologies
i els sistemes d'informació”.

Recursos per a les persones

Esteve presenta les
inversions al

territori del pla
“Xarxa de governs
locals 2012-2015”
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Inversions | Coordinació entre les administracions locals
Les inversions al territori són fruit del treball en xarxa entre els governs locals i la 

Diputació per tal de dotar de la màxima autonomia els ens locals. Aquestes inversions van
des de les previstes al Catàleg de Serveis, a ajudes d’urgència social, ajudes al transport

escolar, programes de crèdit local, assistència financera i les meses de concertació.
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La tretzena victòria a la lliga del
Joventut de Badalona del passat
diumenge contra l’Iberostar Te-
nerife per 76 punts a 63 a l’O-
límpic permet els verd-i-negres
seguir una jornada més en llocs
de playoffs. A més, aquesta su-
posa la tercera victòria conse-
cutiva dels de Maldonado. 

Els badalonins van començar
molt segurs en el partit contra els
canaris, amb un parcial inicial de
6 a 0. Aquest avantatge inicial
mai no va ser superat per l’Ibe-
rostar, que només a partir del se-
gon quart es va posar les piles i
va imprimir més intensitat en el
seu joc. Kirksay, amb 18 punts i
10 rebots, i Savané, amb 12
punts i 6 rebots, van ser els ho-
mes destacats del FIATC Jo-
ventut.

VINT ANYS DESPRÉS
El pròxim dia 21 d’abril es com-
pliran vint anys de la victòria del
Joventut de Badalona a la lliga
europea conquerida a Tel-Aviv
davant l’Olimpiacos, la primera
pel bàsquet català en la història.
Per commemorar aquesta efe-

mèride, el club està organitzant
tot un seguit d’actes que comp-
taran amb la presència dels ju-
gadors i tècnics que la van fer
possible els dies 26 i 27 d’abril:
des d’Obradovic fins a Villa-
campa, passant pels Jofresa o
Ferran Martínez, entre altres. 
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El FIATC Joventut guanya 
i segueix en places de playoff
» El FIATC Joventut derrota per 76 punts a 63 l’Iberostar Tenerife

» Aquest mes d’abril es compleixen vint anys de l’Eurolliga de Tel-Aviv

Golejada del Badalona, que es
distancia dels llocs de descens

FUTBOL4Després d’un any de
daltabaixos i ensurts a la classifi-
cació, el CF Badalona sembla que
té la permanència a tocar, i més
després de la gran victòria acon-
seguida aquest cap de setmana al
camp del Centenari contra el Reus
Deportiu per 3 gols a 0. 

Des del primer minut de joc
els de Piti Belmonte van contro-
lar el partit i van gaudir de grans
oportunitats per anotar. Però no
seria fins al minut 12 que Abra-
ham robés la pilota a un defensa

del Reus a prop de l’àrea tarra-
gonina i fes el primer gol del
matx després de batre Colorado.
A partir del primer gol, el Reus va
pujar la intensitat però sense cre-
ar ocasions de gol. Quan el partit
enfilava gairebé el vestidor, un pe-
nal de Folch per mans a l’àrea va
ser transformat per Negredo. El
tercer gol arribaria a les acaballes,
mitjançant una excelsa rematada
en forma de tisora de Lolo. Tot
plegat tres punts que serveixen
per portar la calma a Badalona.

La ciutat vol promoure
l’activitat física entre els joves
INICIATIVA4El programa Fit-
Jove, una experiència pilot im-
pulsada per l’Agència de Salut
Pública de Catalunya i la Secre-
taria General de l’Esport, té
l’objectiu de promoure l’esport
i els hàbits de vida saludables en
els joves adolescents, també
amb la voluntat de prevenir el
consum de drogues en edats
primerenques. 

Aquest programa s’ha posat
en marxa a quatre municipis de
les comarques barcelonines, en-
tre ells Badalona, on es va pre-
sentar el passat dilluns al matí. A

l’acte hi van assistir el secretari
general de l’Esport, Ivan Tibau,
el subdirector general de Dro-
godependències de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, Joan
Colom, i el quart tinent d’alcal-
de i regidor d’Educació, Esports
i Joventut, Juan Fernández. 

Aquest programa ofereix els
joves una oferta atractiva d’e-
xercici i condicionament físic
com a opció saludable d’ocupa-
ció del temps lliure. A més, Fit-
Jove també vol incrementar el
nombre de joves que fan esport
de manera regular a la ciutat

El Joventut BCR aconsegueix
l’ascens a Divisió d’Honor

BÀSQUET4El Joventut BCR va
proclamar-se campió aquest diu-
menge a Alcorcón de la final a
quatre d’ascens a Divisió d’Honor
del bàsquet en cadira de rodes.

Els homes que entrena Fa-
bian Castilla van derrotar a se-
mifinals el Deporte Integra Al-
corcón, l’equip amfitrió, per un
resultat ajustat de 47 punts a 41.
A la final els badalonins es van
haver d’enfrontar al CLUDEMI
Almería, al qual van vèncer per

un contundent 54 a 27. Amb
aquesta victòria, el Joventut
BCR aconsegueix l’ascens a la
primera divisió del bàsquet en
cadira de rodes, victòria que li
dóna accés a disputar la Copa del
Rei conjuntament amb els pri-
mers set classificats de Divisió
d’Honor. Malauradament, les
dificultats econòmiques per les
quals passa el club l’han obligat
a renunciar a disputar aquest
trofeu estatal.
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Futbol americà | Nova victòria dels Dracs
Els Badalona Dracs continuen líders de la Sèrie A de la LNFA 

després de guanyar els Granada Lions per 41 a 22, en un partit 
jugat a Montigalà. Amb aquesta nova victòria, els Dracs ja porten 

un balanç total a la lliga de 6 partits guanyats i només un de perdut.  
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Un estiu per aprendre i divertir-se
» S’obre el període de preinscripcions pel programa d'activitats de lleure ‘L'estiu és teu!’
» S’ofereixen més de 10.000 places per a estades on aprendre idiomes, música i esport

Pels que els agradi l’esport, ja si-
gui el bàsquet, el futbol o qual-
sevol altre. Pels que vulguin mi-
llorar el seu anglès o s’atreveixin
amb l’alemany. I per aquells
que sentin la música com una
passió. Per a tots ells, si tenen
entre 5 i 17 anys, L’estiu és teu!,
el programa d’activitats de lleu-
re que organitza l’Agència Ca-
talana de la Joventut del De-
partament de Benestar Social, és
la seva opció.

Aquest programa arriba en-
guany a la seva vintena edició, i
ofereix experiències de fins a
dues setmanes a infants i joves
a través de la Xarxa Nacional
d’Albergs Socials de Catalunya
(Xanascat). L’oferta és molt va-
riada i les modalitats d’estades
a escollir són: música (19 estils
i 27 instruments a triar), idiomes
(anglès, francès o alemany), es-
portives (futbol, bàsquet i hand-
bol), multiesportives (20 mo-
dalitats), combinat d’anglès i
multiesportives, combinat d’an-

glès i astronomia, enginy, circ,
teatre, veu, cinema i natura.

NOVETATS PER AL 2014
Aquest any s’ofereixen diverses
novetats. La principal són qua-
tre noves modalitats d’estada: un
torn de natura en llengua anglesa
el mes de setembre, un torn de
música també en anglès al se-
tembre, la modalitat de música
avançada i DJ, i l’especialitat
de música ensemble-fusió.  Tam-
bé hi ha un nou alberg que se
suma a la llista dels 31 que hi ha
en total, que és el de Sant Este-
ve d’en Bas, a la Vall d’en Bas.

La majoria de l’oferta es con-
centra al juliol, amb 8.484 pla-
ces, per les 990 disponibles a l’a-
gost i les 600 que s’ofereixen el
mes de setembre. En total, es pot
triar entre una oferta de 156
torns que poden ser de 6, 7, 8, 10
o 14 dies.

PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA
Es pot fer la preinscripció fins al
7 d’abril a les 12 del migdia. Per
fer-ho cal entrar al lloc web de
L’estiu és teu! (www.xanas-
cat.cat/estiuesteu). Tots aquells
que s’apuntin rebran un núme-

ro automàticament pel sorteig
que es farà el 9 d’abril davant de
notari i que es farà públic el prò-
xim dia 11 d’abril a les 12 del
migdia. L’únic requisit és que els
infants i els joves que s’hi apun-
tin tinguin entre 5 i 17 anys.

A més, les famílies nombro-
ses, monoparentals i les acolli-
dores que obtinguin plaça pels
seus fills i filles gaudiran d’una
reducció del 10% en el preu de
les estades. Aquests ajuts s’em-
marquen en les polítiques de-

partamentals de suport a la fa-
mília i intensifiquen l’orientació
al servei públic dels albergs ges-
tionats per la Generalitat. L’any
passat es van beneficiar de les
reduccions 1.664 nois i noies, el
23% de tots els participants.
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DIUMENGE 6 D’ABRIL
10:00-18:00 1a Trobada d’Entitats Andaluses.

Després de patir un ajornament a causa de
la pluja, la trobada cultural andalusa tindrà
lloc el diumenge 6 d’abril al Centre cultural
l’Escorxador. 

A PARTIR DE L’11 D’ABRIL
Dv. de 16:00 a 20:00 i dj. de 9:00 a 14:00 El

Badiu Jove ofereix un curs de monitor/a
d’activitats d’educació en el lleure infantil i
juvenil. Organitza l’Ajuntament.

DIVENDRES 11 D’ABRIL
10:00 Jornades d’Art i Disseny NAU3 són tallers

amb molta varietat impartits per professio-
nals de cada àmbit. Els tallers es desenvolu-
paran al Centre Cultural l’Escorxador. L’11 d’a-
bril es farà una festa on s’exposaran els re-
sultats d’aquests tallers. / Nau 3.

FINS AL 17 D’ABRIL
Matí-TardaModelisme marí tradicional. Expo-

sició amb maquetes de vaixells tradicionals
com el bou badaloní, el llaüt costaner, la bar-
ca mitjana, el caro d’art i les caravel·les. Ma-
quetes a càrrec de Saturnino Benítez. / Cen-
tre de cultura tradicional Can Canyadó.

FINS AL 30 D’ABRIL
Matí-Tarda La màgia espiritual del tarot és una

exposició que mostra la història del tarot, de
la diversitat de les seves figures i de l’ener-
gia que comporta. Aquesta és una mostra ce-
dida per un privat. / Can Cabanyes.

DIJOUS 3 D’ABRIL
17:15 Contes per menjar-se. Explicació de con-

tes per als més petits a càrrec de Marisol Ló-
pez. Entrada lliure. Organitza el Centre de cul-
tura tradicional Can Canyadó.

DIUMENGE 13 D’ABRIL
11:00-14:00 Tallers infantils amb titelles pirates,

xapes, espases, fer punteria amb armes me-
dievals i escuts diversos en el marc de la Fes-
ta Medieval 2014. / Centre de cultura tradi-
cional Can Canyadó.

DIUMENGE 13 D’ABRIL
12:00 Partit de futbol del CF Badalona contra

el Llevant B, en un partit corresponent a la
34a jornada de competició. / Camp del
 Centenari.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Els dijous d’en Biblius porta en aques-
ta ocasió la narració d’un conte a cà-
rrec d’Albert Estengre: Castells, brui-
xes i cavallers, un conte molt adient a
pocs dies abans que arribi Sant Jordi.
/ Biblioteca Can Casacuberta.

Dijous d’en Biblius
Castells, bruixes i cavallers

Dj. 3 d’abril a les 18:00

AGENDA    UINZENALQ

Aquest curs vol que els seus participants
millorin el seu anglès parlat mitjançant
la pràctica oral. Curs gratuït, interac-
tiu i lúdic, tot i que cal inscripció prè-
via. / Badiu Jove.

Taller de llengua
Curs d’anglès conversa
Dl. 7 d’abril de 18:00 a 20:00

Des del projecte de Solidaritat de l’A-
teneu Sant Roc s’organitza la Nit soli-
dària, una cita on es farà una explica-
ció del funcionament dels projectes d’I-
quitanz al Perú. Cal inscripció prèvia.
/ Ateneu Sant Roc.

Fundació Ateneu Sant Roc
Sopar solidari

Dv. 4 d’abril a les 21:00

La Penya rep a l’Olímpic el CAI Zaragoza
amb l’objectiu de mantenir-se en les
places que donen accés als playoffs.
Partit corresponent a la 27a jornada de
competició. / Olímpic de Badalona.

Partit de bàsquet
Penya-CAI Zaragoza
Dm. 13 d’abril a les 12:30
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