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Badalona va sortir ahir una ve-
gada més al carrer per celebrar la
diada de Sant Jordi. Com sempre,
els principals espais de trobada i
d’activitat van ser la plaça de la
Vila, el carrer Francesc Layret i la
plaça de Pompeu Fabra.

A la plaça de la Vila s’hi va ce-
lebrar una de les activitats amb
més tradició, la Fira del Llibre, que
celebrava la seva 35a edició.
Aquesta mostra de tres dies (21,
22 i 23 d’abril) va comptar amb la
participació de les llibreries de la
ciutat i de nombrosos autors com
Màrius Serra, Joan Soler, Joan
Carreras, Àgata Gil i Jordi Cer-
vera, entre altres.

Ahir, però, un dels llocs més
concorreguts va ser el carrer Fran-
cesc Layret, i també la plaça Pom-
peu Fabra, amb les 50 parades
que van omplir aquests espais per
la 3a Fira de Sant Jordi.

CONFLICTE AMB LES ENTITATS
Ha estat precisament la celebra-
ció d’aquesta fira la que ha pro-
vocat un nou conflicte entre al-
gunes entitats i l’Ajuntament. El
consistori va decidir aquest any re-
servar l’espai del carrer Francesc
Layret per als comerciants que ve-
nien roses i llibres, i desplaçar les
parades de les entitats a la plaça
de Pompeu Fabra.

Un gest que no va agradar
gens a les entitats de Badalona,
que van denunciar que l’Ajunta-
ment els discrimina. Òmnium
Cultural, El Círcol, la Comissió de
Festes i el Casal Antoni Sala i

Pont són algunes de les entitats
que han denunciat el “menys-
preu” de l’Ajuntament en inten-
tar “excloure les entitats de la fira”,
una decisió que creuen que va en
contra d’un “Sant Jordi partici-
patiu i cultural”. De fet, algunes
d’elles, com Òmnium Cultural,
van decidir muntar la seva para-
da, igualment, a Francesc Layret.

Les entitats han rebut el su-
port de CiU, que en el pròxim Ple,
que es farà dimarts que ve, pre-
sentarà una moció perquè es re-
dacti un reglament per garantir
que l’any que ve “la fira s’ordeni
prioritzant el caràcter cultural i cí-
vic de la festa”. Ferran Falcó, pre-
sident del grup municipal de CiU,
ha volgut donar suport a les enti-
tats “que amb tota la raó del món
reclamen que la Fira de Sant Jor-
di reflecteixi les arrels culturals i
cíviques de la festa”.

Roses, llibres i polèmiques
» Badalona es bolca amb la celebració de la diada de Sant Jordi amb la Fira del Llibre com a protagonista
» Les entitats, amb el suport de CiU, critiquen que el consistori les hagi apartat del nucli de la festa

Joaquim Gómez Ribas
BADALONA

POLÈMICA4El conflicte entre les
entitats i el consistori no ha estat
l’única polèmica d’aquest Sant
Jordi. L’Ajuntament va editar
fa uns dies el llibre de fotografies
Badalona, ciutat de primera!,
però la Junta Electoral n’ha pro-
hibit la distribució fins al pròxim
25 de maig, quan se celebren les
eleccions europees.

La resolució arriba després
que el PSC de Badalona denun-
ciés el llibre en considerar-lo
“propagandístic del govern mu-
nicipal del PP” i en demanés la
paralització de la distribució, ja
que es fa en període electoral.

La segona tinent d’alcalde i

regidora de Govern i Recursos
Humans, Maritxu Hervás, ha
explicat a Línia Badalona que
considera aquesta decisió “des-
proporcionada”. Segons Hervás,
la Junta Electoral “només posa
en dubte un peu de foto” i el preu
del llibre (2 euros). 

La regidora explica que el
preu és molt assequible perquè
l’ha produït l’Ajuntament amb
recursos propis i, respecte al con-
tingut, considera que “és una pu-
blicació institucional, sense cap in-
tenció d’obtenir un rèdit electoral”.
L’Ajuntament ha presentat un
recurs i ha paralitzat la distribu-
ció fins a saber-ne el resultat.

La Junta Electoral prohibeix
el llibre de l’Ajuntament

Les roses són les grans protagonistes de la diada de Sant Jordi. Foto: Arxiu



24 abril 2014

Entrevista
| 4

líniabadalona.cat

Després de 7 anys amb Car-
les Sagués al capdavant
de la formació, vostè serà

el candidat d’ICV a l’alcaldia de la
ciutat el 2015. Satisfet?
Estic satisfet perquè vaig decidir
fer el pas endavant de presentar-
me i he guanyat les primàries
competint amb un excel·lent
candidat i un magnífic company
[Carles Sagués]. Han estat unes
primàries molt competides i,
per tant, a part d’haver guanyat,
també estic satisfet perquè això
em dóna un plus de legitimitat.

Ha guanyat les primàries per
només 4 vots de diferència, un
resultat molt ajustat...
Les primàries són un sistema
molt injust, perquè el segon
perd. No hi ha grisos, és o blanc
o negre. El resultat demostra que
tant el Carles com jo érem uns
magnífics candidats.

La majoria de militants van votar-
lo a vostè, mentre que la majoria

d’amics d’Iniciativa ho van fer per
Sagués. Vol dir això que vostè era
el candidat del partit i Sagués el
de la ciutadania?
No, perquè al final estem parlant
d’un centenar de votants. Ni en
un cas ni en l’altre són significa-
tius, simplement és un petit son-
deig. No crec que puguin ser re-
presentatius de la ciutadania. 

Sagués va dir que cal seguir mi-
llorant el sistema de primàries.
Creu que el procés ha tingut man-
cances?
El procés s’ha desenvolupat tal
com està previst en els nostres es-
tatuts. Des de l’any 2000 que fem
primàries d’aquesta manera. La
possibilitat d’obrir-les a la ciuta-
dania s’ha de madurar molt, per-
què es tracta d’un procés molt més
complex. Així ens ho demostren,

per exemple, les polèmiques que
hi ha hagut entorn de les primà-
ries del PSC de Barcelona. 

Vostè va dir que començaria a tre-
ballar des d’un “lideratge col·lec-
tiu” per sumar esforços. Hi ha al-
guna possibilitat que Sagués for-
mi part de la seva llista?
La llista no és meva, és d’ICV i
també d’EUiA. A mi se m’ha es-
collit per encapçalar-la, no per
decidir-la. A més, en el cas del
Carles no sé si ell voldrà formar-
ne part o no. Primer es tracta d’u-
na decisió seva, després d’ICV i
més tard segurament s’haurà
d’acabar ratificant en un marc
més ampli.

Quines seran les principals lí-
nies de treball de la seva candi-
datura?
En primer lloc, l’esquerra de Ba-
dalona ha de tornar a connectar
emocionalment amb la ciutada-
nia que ens ha girat l’esquena.
Com? Afrontant els problemes
quotidians de la gent. Farem
una aposta decidida per la rein-
dustrialització industrial i la pro-
moció econòmica i laboral amb
l’objectiu d’arribar a la pobresa

zero. També volem renegociar el
deute que el mateix Ple munici-
pal ha considerat il·legítim i fo-
mentar la transparència i la ra-
dicalitat democràtica.

Ho faran de la mà d’altres partits?
Una de les coses que tinc clares,
i així ho he comunicat a com-
panys d’altres forces d’esque-
rres, és que cal un full de ruta
comú i un ferm compromís per-
què el PP no torni a governar la
ciutat. Ja veurem com es tradueix
tot això en fets, però d’entrada ha
de partir d’un mínim decàleg de
propostes concretes.

Jordi Serra (PSC) parlava fa unes
setmanes d’un possible pacte
dels partits progressistes. Es po-
dria reeditar el tripartit?
Jo crec que ara no toca parlar
d’alternatives de govern. Ara
toca convèncer els ciutadans que
cal un canvi radical respecte de
les polítiques del PP, però tam-
bé de les que el PSC va fer en els

últims anys. No ens podem con-
formar amb polítiques antigues.
Nosaltres volem representar el
canvi d’època, de paradigma.

Quin paper hi jugarà CiU?
Jo estic obert a col·laborar amb
totes les forces catalanistes per-
què el PP no torni a governar.
Però hi haurà condicions inne-
gociables. Nosaltres volem la fi de
l’austeritat pressupostària i que
el pagament del deute no passi
per davant de les necessitats de
les famílies de Badalona. Albiol
compleix fidelment les direc-
trius del ministre Montoro. No-
saltres no ho farem.

Amb tot, Badalona tornarà a te-
nir un govern progressista?
N’estic convençut. Per això he fet
el pas endavant de ser candidat i
per això em passaré un any re-
corrent la ciutat per convèncer els
ciutadans que ens cal un govern
que, a diferència del d’Albiol, es-
tigui al costat de les famílies.

“Hem de recuperar
els ciutadans que ens
han girat l’esquena”

Arnau Nadeu
BADALONA

“Cal un canvi respecte

de les polítiques del PP,

però també de les dels

últims anys del PSC”

Àlex Mañas serà el candidat d’ICV a l’alcaldia el 2015

Fa pocs dies que ha estat elegit candidat d’ICV per a les pròximes eleccions
municipals però ja ha començat a fer campanya. “Només vaig descansar un
dia”, explica. Sap que queda molta feina per fer per construir una alternativa 
a Albiol. I que cal començar des de baix, des del carrer, i sumant complicitats.

Perfil | Entre la política i l’activisme social
Nascut a Badalona l’any 1973, Àlex Mañas prové del camp de les Humanitats i les Ciències Polítiques.

Durant el mandat 2003-2007 va ser regidor d’Educació i portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA. Actualment
és regidor al consistori i portaveu d’ICV-EUiA a la Diputació de Barcelona. Ha estat sempre actiu en el món 

de la cooperació al desenvolupament i és membre del secretariat de la Fundació Nous Horitzons.
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4Un dia qualsevol

Opinió en 140 caràcters

Aire fresc

És un dia qualsevol a Badalona, però
amb novetat rellevant: ens ha deixat
el que fou alcalde, Joan Blanch, i a la
casa de la vila obren la capella ardent.
Com que és un jorn com un altre, els
que governen la ciutat no tenen mas-
sa interès amb la premsa local i l’ob-
vien a l’hora de posar l’esquela del bat-
lle difunt. Hom creu que la classe po-
lítica de Badalona continua tenint El
Punt Avui com un diari proper, cons-
cient com és que si no va arrelar més
fou, precisament, perquè Blanch, Brió
i uns quants polítics i "tècnics" que for-
maven la tenalla socialista a Badalo-
na, van patinar com criatures volent
pressionar l'única cosa que ha de ser
transparent per darrere i per davant:
la premsa.

L’opacitat o no dels polítics va ser
discurs obert més d’un cop d’en Joan
Blanch, home que va saber-se adonar
tard que la relliscada no es podia re-
conduir. Resumint: El Punt Avui no va
ser mereixedor de rebre una esquela
per Joan Blanch i Rodríguez. El pe-
riòdic -oferint una lliçó més de pro-
fessionalitat- si que va portar una
àmplia crònica del decés i força in-
formació complementaria.

Pensant escadusserament amb la
política, el matí d’aquest dia qualse-
vol he obert de bat a bat la finestra per-
què entrés tot l’aire fresc, aquell que
ventila i oxigena sense pagar ni cinc,
tot un privilegi ara com ara, tot i que
empolsima mobles, cortines i ulleres...
que potser aquest és el preu.

El núvol de pols que arrossega
l’aire fresc prové de les poques obres
(ep, benvingudes de nou) i de la recent
pluja d’arena i fang. A casa tenim ob-
res importants dos carrers més amunt
i als dos costats; i tocant la plaça dels
Països Catalans, entre tres carrers, i
amb grues ben altes -potser dues o
tres-, uns edificis en construcció, i ben
a prop neteja de façanes o enderro-
caments. Menys que fa uns anys, que
sí. Tot plegat, però, pols i moltes mo-
lèsties descurades i a voltes, en la ma-
joria de casos, innecessàries.

Un camió tanc ha de buidar els
seus budells de ciment? No cal de-
manar permís a ningú, es tira pel
dret i ja tenim el camió al bell mig del
carrer fent feina i els altres vehicles
que vénen darrere, sense rebre cap ex-
cusa ni justificació, a esperar-se, que
el camioner és l’amo. No cal ni avisar
als cotxes que aquell carrer està tan-
cat per uns minuts. Ja s’esperaran.

Un veí ha de deixar la seva criatu-
ra al col·legi? Cap problema, es deixa
el cotxe en doble o triple filera, a ve-

gades amb porta oberta i tot, i el que
ve al darrere -ara mateix la TUSA- a
esperar, que el seu temps no compte.
Ah, i que ningú es queixi. Camioner,
xofer, repartidor, o el que vulgueu, ni
us mirarà, ni us deixarà un tímid
somriure, d’allò per quedar bé. Nor-
malment, i això deu ser degut a un tí-
mid sentit de culpabilitat, encara són
més malcarats i agressius.

Què hi ha soroll? Fa poca estona,
hi ha hagut un guirigall de botzines i
crits d'una bona colla de conductors
perquè la TUSA no podia tombar el
carrer. Hi havia un cotxe mal posat. El
tusero s’ha posat a parlar amb la seva
ràdio, passant de tot, i el conductor
mal aparcat ha vingut, sense córrer -
no pas es fes mal-, mirant cap a terra
i obviant flegmàticament el caos que
havia provocat. Tot d’una, ha obert la
porta del seu vehicle, ha connectat el
GPS i l’ha manipulat –desoint els
clàxons i els crits-. Quan ho ha vist
clar, ha donat gas i passi-ho bé, que ca-
uen gotes.

En tots els exemples que he posat,
i un munt més que podríem enume-
rar, ni un policia local. Els “urbanos”
badalonins tenen el sisè sentit de
preveure on hi ha marro i no els veiem
mai, mai, mai. O potser avui estan “re-
clutats” per l’enterrament del vell i
erudit alcalde que jau de cos pre-
sent.

Què ens passa a tots plegats? Cada
vegada hi ha més males formes al car-
rer, amb escopinades a tort i a dret, un
mal gest que s’havia perdut fa molts
anys i que torna a ser aquí, indecent
i fastigós.

Al final he tancat la finestra, i en
córrer la cortina m’he adonat d’un al-
tre fenomen: a cap de les obres pro-
peres que han cobert aigües oneja la
bandera catalana, bé no oneja cap
bandera. Penso que com que tots els
paletes són de vés a saber on, no de-
uen tenir aquest costum. Algú els hi
hauria de dir, no? Com també algú ha
d’alçar la veu decididament per dir al-
guna cosa sobre la disbauxa del tràn-
sit als carrers badalonins. I del mal es-
tat de les calçades i voreres, que serien
una solució pels vianants si no hi
trobessin tants entrebancs, arrodonits
per la matussera implantació -per les
façanes!, com fa cent anys-, de la fibra
òptica.

En fi, si veieu un “urbano”, feu-lo
venir, si us plau, si més no per fer pas
per les voreres i posar ordre al tràn-
sit a l’hora de les escoles. En un dia
qualsevol, res d'extraordinari i aire
fresc.

per Estanis Alcover i Martí

El Ayuntamiento. A media asta la negra
bandera. La ciudad acompaña el duelo.
Hoy no hay urgencias, mociones, ruegos
ni palabras. Hoy hay frío y muerte alre-
dedor de la caja sellada. Acompañamos
silenciosos y mudos la muerte del hom-
bre que durante dieciséis años gobernó
la ciudad de Badalona.

Un hombre me mira, abre sus pe-
queños ojos oscuros hacia mí, me mira
desde la quietud de la fotografía que pro-
yecta su fisonomía. Es él, Joan Blanch
i Rodríguez, el hombre, el político, el al-
calde, y en sus ojos veo el reflejo de sus
pupilas, el reflejo de su timidez, de su in-
telecto, de sus convicciones, de su li-
bertad. Y en esa mirada inmóvil, me vie-
ne, de pronto, el sentimiento de mi
trayectoria socialista, y me tiembla un
poco la mano, al recordar esa mirada fija
y desafiante en la defensa de sus ideas,
de sus proyectos olímpicos, urbanísticos
o sociales. Y me entristece recordar el pa-
sado, los libros en la mesa o bajo el bra-
zo acompañando sus paseos; frases re-
petidas a lo largos de los años que que-
darán inamovibles en algún lugar de mi
memoria; y me entristece recordar
quién fue, los momentos socialistas
compartidos, y saber que él, junto con
otros compañeros, ya no están.

Creímos que se marcharía con su
ideología, en busca de otros territorios,
de nuevas perspectivas, de nuevas ges-
tas, pero al final todo vuelve, porque
nada se va definitivamente, porque el so-
cialismo siempre se lleva en el corazón.
Hay hechos que se acomodan en nues-
tra piel, tatuajes invisibles de toda ex-

periencia vivida. Y al final el recuentro
de todos, bajo el manto inerte de la si-
lenciosa dama. 

Me escapo con la escritura intenta-
do huir de la muerte; la muerte del otro
y la mía, pero se aferra en el pecho, en
el estomago, en el mió, en el del otro.
Miro el cadáver silencioso, ya no hay ar-
maduras, ya no hay poder, ya no hay po-
siciones convincentes o contrarias, ya no
quedan amigos a quien querer o en-
emigos a quien reprobar; solo queda
como amiga la quietud, la paz, el silen-
cio que calla para siempre.

Compañero socialista, atrevido, au-
daz y libre, que desafió batallas ideoló-
gicas, abiertas a todo tipo de argumen-
taciones, se despide hoy archivando la
carpeta con todos los proyectos de su
vida, personales y políticos, que idearon
su destino. Quizás antes de marcharse,
se despedirá de su ciudad, desde los
grandes ventanales que miran el mar de
Badalona, desde allí, el BCIN, su obra,
su templo sagrado.

La ideología fue nuestro hilo con-
ductor durante años. La ideología que
una gran parte de la vida ha ido exten-
diendo su hiedra por mi cuerpo ideoló-
gico, y ahora, cada vez más cercana a la
muerte que a la vida, se me enredan en
la garganta todas las muertes presen-
ciadas; se me lía una tristeza de alma, la
tristeza que provocan las pérdidas; las
ausencias que traspasan la piel como un
delgado hilo, que va tejiendo sin pausa
el camino que lleva del sol hacia la
sombra, de la sombra hacia la noche, de
la noche hacia la eternidad.

por Mari Carmen Lozano

4El alcalde socialista: Joan Blanch

@JordiArmenteras: Marta Rovira des-
col·loca Rajoy i Soraya Sáenz saludant-los
i donant-los la mà. Això tampoc passa mai
al Congrés espanyol.

@maitefernandezf: “Los gitanos tenemos
un país que es el mundo, pero nos falta
esta cohesión social e inclusión en él”. 
#DiaPobleGitano.

@rubenuria: Este Barça le ha dado mu-
cho al fútbol, no parece justo cebarse, pero
si desea seguir en la élite, necesita au-
tocrítica y humildad.

Un diari obert
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Setmana de polèmiques a Bada-
lona. Entre llibres prohibits, en-
titats que se senten apartades de
les fires i abocadors descontrolats,
ha esclatat un conflicte més a la
ciutat, en aquest cas entorn del
Servei d’Atenció Integral a la Víc-
tima (SAIV). La marxa de qui fins
ara ha estat la responsable del ser-
vei ha desembocat en greus acu-
sacions que, recollides pel PSC,
han transcendit més enllà dels ca-
nals que l’extreballadora del SAIV
ha utilitzat per denunciar “la greu
situació del servei”, tal com resu-
meixen els socialistes.

En un comunicat, el PSC la-
menta “el desinterès del govern
municipal del PP i la greu preca-
rietat per la qual passa el servei
d’atenció a les víctimes”, destacant
que “s’ha sabut que part del ma-
terial utilitzat ha hagut de ser
sufragat pels mateixos treballa-
dors” i que “ha hagut de ser l’ad-
ministrativa del centre, amb es-
tudis de psicologia, qui passés
consulta a les dones davant la
manca de personal suficient”.

Unes acusacions que han des-
mentit rotundament des del go-
vern municipal. Miguel Jurado, re-
gidor de Seguretat, Convivència i
Participació, ha assegurat a Línia
Badalona que “el material sub-
ministrat, d’oficina i publicitari, ha
anat a càrrec d’assignacions eco-
nòmiques contemplades en el
mateix pressupost municipal”. A
més, ha explicat que la contracta-
ció del servei de psicologia extern
va finalitzar el mes de desembre de

2013 “sense més possibilitats de
pròrroga”. En aquest sentit, a
partir del mes de gener d’enguany
“es va fer una nova proposta a di-
ferents professionals del sector i el
servei es va reprendre el febrer”.
Durant el mes d’impàs, assegura
Jurado, “les dones que necessita-
ven atenció psicològica es van
derivar, excepcionalment, a la
xarxa pública”.

DECLARACIONS CREUADES
Una argumentació que es con-
tradiu amb les afirmacions de
l’exresponsable del servei, la qual
assegura que “el mes de març en-
cara no hi havia psicòloga per
atendre la demanda, quedant les
dones amb les visites interrom-
pudes sense saber quan es reini-
ciaven les consultes”. “Tot han es-
tat problemes i decisions preses

per persones a les quals no els im-
porten les dones víctimes de la
violència de gènere”, conclou l’ex-
responsable tal com recull el PSC.

En qualsevol cas, Jurado as-
segura que “cap ciutadà ha estat
desatès per aquest servei, sinó
tot el contrari”. El regidor afirma
que “ha millorat molt l’atenció a les
dones” a la ciutat, destacant que el
febrer se’n van atendre 21 i el mes
de març 47. Unes afirmacions,
però, que no convencen el PSC, el
qual, en paraules del seu líder, Jor-
di Serra, denuncia que “la situació
del SIAV, a més de deixar en evi-
dència les misèries que s’amaguen
darrere la foto publicitària d’Albiol,
és un toc d’alerta sobre la des-
atenció de les dones que puguin
patir violència de gènere”. Una vio-
lència que, més enllà de polèmi-
ques, és una realitat preocupant.

La violència masclista és una realitat preocupant. Foto: Arxiu

Polèmica pel servei d’atenció
a les víctimes del masclisme

» El PSC denuncia “el desinterès del PP” davant la violència de gènere
» L’Ajuntament assegura que “ha millorat molt l’atenció a les dones”

El conseller Santi Vila, en un
dinar-col·loqui a Badalona

POLÍTICA4El conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, Santi Vila,
va dinar fa uns dies amb un cen-
tenar de badalonins per parlar so-
bre les infraestructures a la ciu-
tat i a la resta del país. En un acte
organitzat per CDC i la JNC, en
el marc d’un cicle de debats, Vila
va fer una xerrada que va escol-
tar  prop d’un centenar d’em-
presaris, professionals tècnics,
comerciants i representants d’en-
titats de Badalona.

El dinar-col·loqui va girar al
voltant dels reptes de futur en

matèria d’infraestructures i de
sostenibilitat. Vila va dir que
“s’està estudiant amb molt inte-
rès” el projecte dels laterals de la
C-31, una actuació que Ferran
Falcó, regidor de l’Ajuntament,
considera “un projecte de ciutat,
que supera les fronteres del ba-
rri de Sant Crist”.

El conseller també va valorar
molt positivament aquest tipus
d’actes, ja que permeten conèixer
les prioritats que cada ciutat i po-
ble té en l’àmbit de les infraes-
tructures públiques.

La ciutat es vesteix de dol 
per la mort de Joan Blanch

CONDOL4Ciutadans, entitats,
partits polítics i institucions han
recordat aquests dies la figura de
Joan Blanch, mort la setmana
passada als 77 anys. Blanch,
que va ser alcalde de la ciutat du-
rant 16 anys, entre el 1983 i el
1999, va morir la matinada del
dia 16 a l’hospital de Can Ruti, a
causa d’una llarga malaltia.

L’Ajuntament va decretar
tres dies oficials de dol en me-
mòria de l’exalcalde i va habili-
tar una sala de vetlla al Saló de
Plens perquè tothom qui volgués
pogués acomiadar-lo.

També el PSC, partit del qual
va formar part Blanch, va voler
expressar el seu condol a la fa-
mília de l’alcalde i el seu “reco-
neixement al valuós servei pres-
tat a la ciutat”. El PSC destaca la
seva aportació al progrés de la
ciutat, els barris i les persones de
Badalona.

Altres partits com CiU, ICV i
el mateix alcalde Xavier García
Albiol, així com la Federació
d’Associació de Veïns, van ex-
pressar les seves mostres de con-
dol pel que va ser el segon alcal-
de de la democràcia a la ciutat.

Arnau Nadeu
BADALONA

Línia Badalona | Una edició especial per les Festes de Maig
L’Ajuntament ha presentat aquesta setmana el programa complet de les activitats per a les
Festes de Maig que tindran la Cremada del Dimoni, el pròxim 10 de maig, com el seu acte

més destacat. Línia Badalona està preparant una edició especial amb tota la informació
per no perdre’s ni un detall de les festes, que sortirà publicada el pròxim dia 8 de maig. 
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L’esperada reunió entre la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) i l’alcalde Xavier García Al-
biol finalment no s’ha produït. Es-
tava prevista pel passat divendres
dia 11 d’abril, però a última hora
el consistori la va cancel·lar. Se-
gons indiquen fonts municipals,
l’impediment per celebrar la reu-
nió ha estat l’ocupació d’un local
municipal per part de la PAH a
principis de mes.

Aquesta ocupació es va pro-
duir el passat dia 3 d’abril, quan
la PAH va entrar en un local mu-
nicipal que portava tres anys
buit. Montse García, portaveu
de la PAH a Badalona, ha pun-
tualitzat en aquest periòdic que
l’Associació de veïns de Nova
Lloreda (qui té la cessió d’ús del
local) els ha deixat les claus.
“Nosaltres vam dir a l’Ajunta-
ment que hi havíem entrat. Por-
tàvem tres dies i encara no ens
havien dit res”, explica García. 

Segons la portaveu de la pla-
taforma, han demanat a l’Ajun-
tament repetides vegades que
els cedeixin un local. La PAH ha
utilitzat la seu d’UGT, CCOO o la
FAVB, entre altres, per realitzar
la seva tasca. Davant les negati-

ves de l’Ajuntament de reunir-se
amb ells i de la necessitat de te-
nir una seu, la PAH va decidir uti-
litzar aquest local, que han ano-
menat esPAHi. “Estem allà pro-
visionalment, en el moment que
ens donin una alternativa mar-
xarem”. Fins que no la tinguin,
però, no l’abandonaran.

POSTURES ENROCADES
Les posicions entre uns i altres
estan encallades, ja que des del
consistori comenten que “no es
pot oblidar que aquesta entitat ha
ocupat il·legalment un local mu-
nicipal i que aquest local estava
destinat a una altra entitat”, i
alerten que la reunió és difícil, ja
que “l’alcalde no atendrà aques-
ta entitat mentre les circums-
tàncies siguin aquestes”. De fet,
des de l’Ajuntament expliquen

que pel que fa a l’ocupació del lo-
cal estan decidits a “seguir tot el
camí legal establert per a aquests
casos”.

Des de la PAH asseguren que
a ells encara no els han “justifi-
cat perquè no es va fer la reunió”
i que seguiran demanant una
trobada amb Albiol. “Entenem
que no es vulguin reunir, però vo-
lem que ens expliquin quins són
els motius per no complir les deu
mocions sobre habitatge que   
s'han aprovat”, comenta Garcia.

L’activitat de la PAH seguirà
endavant. Per al Ple de dimarts
que ve han tingut converses amb
diversos grups de l’oposició per
presentar una nova moció d’ha-
bitatge per crear una taula d’e-
mergència, i perquè es demani
una solució per la cessió d’un lo-
cal a l’entitat.

La PAH de Badalona reclama un local. Foto: Arxiu

Les posicions entre la PAH i
l’Ajuntament es distancien

Joaquim Gómez Ribas
BADALONA

Expedient sancionador 
pel solar de Vila Vall-llebrera

SOCIETAT4Els veïns del Coll i
Pujol ja fa temps que denuncien
que un solar abandonat del ca-
rrer Vila-Vall-llebrera s’ha con-
vertit en un abocador. Aquesta
mateixa setmana, Línia Bada-
lona ha rebut queixes d’alguns
ciutadans exposant que la si-
tuació és insostenible i que fins
i tot fa uns dies algú va calar foc
a la zona.

Davant d’aquestes queixes,
que també ha rebut l’Ajunta-
ment, des de la regidoria de Via
Pública i Mobilitat asseguren
que ja han pres mesures en l’as-
sumpte i que s’ha obert un ex-
pedient disciplinari sanciona-
dor contra el propietari del solar.
Fonts d’aquesta regidoria expli-
quen que ja fa temps que el go-
vern treballa per trobar una so-
lució a l’estat del solar del nú-
mero 28 del carrer Vila Vall-lle-
brera. 

De fet, segons recorden, la
Guàrdia Urbana ja va redactar un
informe sobre aquest solar el 22
de juliol de 2013. En aquest in-
forme es va poder constatar que
el solar no està tancat, ja que la
tanca metàl·lica que el protegia
ha desaparegut, que no reuneix
les condicions de salubritat ne-

cessàries, ja que s’hi han acu-
mulat moltes deixalles, i també
alertava que hi havia un ris d’in-
cendi notable per la gran vege-
tació. El consistori assegura que
es va comunicar al propietari
que havia de procedir a realitzar
treballs de neteja i desbrossat del
solar, i arranjar la tanca per im-
pedir l’accés a l’interior. En no
fer-ho, se li ha obert l’expedient
i es pot afrontar a sancions de fins
a 3.000 euros.

Els veïns, per la seva banda,
segueixen recordant que el solar
és perillós, ja que tenen por que
si es produís un altre incendi, po-
dria afectar els habitatges pro-
pers. També denuncien la pre-
sència de rates i paneroles i altres
insectes, a banda de l’acumula-
ció de runa i tot tipus d’objectes
com ara vàters.

Les queixes dels veïns les ha
recollit ja en alguna ocasió ICV-
EUiA, que va preguntar al Ple so-
bre aquesta situació fa uns mesos.
Els ecosocialistes diuen que el so-
lar “ és un niu de porqueria, amb
vegetació descuidada i deixalles
de tot tipus, que ha generat la pre-
sència de rates” i que cal una ne-
teja urgent i obrir el debat amb el
veïnat sobre futurs usos.
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Les obres de remodelació del
Mercat de Llefià començaran a
partir de la segona meitat del
2014. Així van acordar el passat
10 d’abril l’Ajuntament i l’Asso-
ciació de Treballadors Autò-
noms del Mercat Municipal de
Llefià. 

Aquesta remodelació, que
suposarà un cost de 4,4 milions
d’euros, tindrà una durada apro-
ximada d’un any. A més, mit-
jançant aquest acord, es desen-
callarà un projecte que porta
gairebé 15 anys encallat. 

Un cop finalitzin les obres de
reforma, l’equipament comercial
comptarà amb 21 parades de
venda tradicional, 4 locals co-
mercials exteriors i un super-
mercat. El projecte de reforma
preveu una coberta de sostre

que serà utilitzada en horari co-
mercial com a aparcament dels
compradors i en horari de nit o
dies festius per a ús dels veïns. 

L’alcalde, Xavier Garcia Al-
biol, va afirmar que “aquest és un
conveni molt esperat pels co-
merciants del Mercat de Llefià,
i això demostra que, malgrat la
crisi, quan hi ha ganes i il·lusió

i es creu en un projecte, les ini-
ciatives es poden fer realitat”. 

Per la seva banda, el presi-
dent de l’Associació de Treba-
lladors Autònoms del Mercat
Municipal de Llefià, Domingo
Mohíno, va afirmar que els co-
merciants estan satisfets amb
aquest acord “després de molts
anys d’espera”.

Moment de la signatura de l’acord. Foto: Ajuntament

La reforma del Mercat de Llefià
s’iniciarà abans que acabi l’any
» Les obres de remodelació tindran una durada prevista de 12 mesos
» L’equipament comptarà amb 21 parades, 4 locals i un supermercat

Els comerciants de La Salut
aprofiten la diada per fer fira

FESTA4Els comerciants de la
Salut van organitzar ahir la pri-
mera Fira de Sant Jordi al Passeig
de la Salut. Durant tot el dia
aquest vial badaloní es va omplir
de parades amb roses i llibres, una
cita que segons explica a Línia Ba-
dalona Óscar Palma, president de
l’Associació de Comerciants de La
Salut, “la demanaven els veïns
perquè tradicionalment s’havien
de desplaçar al centre de la ciutat
per gaudir de Sant Jordi”. 

A més, diferents entitats locals
com Òmnium Badalona o Marea
Ciudadana van participar en la
Fira de Sant Jordi, i diversos es-
criptors van signar llibres als es-

tands col·locats per a l’ocasió,
entre ells Rosalia Zabala, Roser
Vilagran, Xavier Soler, Ángel
Gordon i Eugenio Asensio. 

Els petits també van poder
gaudir de la jornada amb diver-
sos tallers i atraccions que es van
instal·lar al passeig badaloní. “Es-
tem molt contents perquè feia
temps que volíem fer una festa
així”, assegura Palma, que afegeix
que “amb actes així també donem
vida al barri”.  Des de l’associació
destaquen l’esforç dels associats
i del comerç de la zona per tal de
fer realitat aquesta fira i lluitar
contra el tòpic de “les dues Ba-
dalones”, tot fent barri a la Salut.

Dos detinguts per vendre
aliments en mal estat

SUCCESSOS4Dos homes van
ser detinguts a finals de març per
vendre aliments en mal estat en
un establiment de Badalona, des-
prés d’una inspecció dels Mossos
d’Esquadra on es va poder cons-
tatar que molts dels productes co-
mestibles exposats als prestatges
de la botiga estaven caducats. 

A més, el responsable del co-
merç no disposava de la docu-
mentació reglamentària neces-
sària per dur a terme  aquesta ac-
tivitat comercial. 

Els productes caducats eren
molt diversos, entre els quals hi
havia conserves de peix en llau-
na, fruita en almívar, cereals,
llevat en pols o menjar per a na-
dons, entre altres. 

La policia també va intervenir
5 telèfons mòbils i una càmera di-
gital que el responsable del local
havia adquirit en el mercat negre
per menys del seu valor real. De
moment el cos policial està in-
vestigant la titularitat de la resta
d’objectes intervinguts.

Una mostra explica els drets 
i deures dels consumidors

EXPOSICIÓ4Conèixer els drets i
deures dels consumidors és l’ob-
jectiu que s’ha marcat l’exposició
Consum-Punt de Trobada, una
mostra que fins al passat 17 d’a-
bril va explicar al centre comercial
Màgic de Badalona quins són els
serveis de consum que s’ofereixen
a Catalunya i les obligacions i drets
dels ciutadans consumidors.

Aquesta exposició va estar
cedida per l’Agència Catalana del
Consum, on s’explicava de quina

manera els serveis de consum del
Govern protegeixen i garanteixen
la seguretat de les persones con-
sumidores, un model que s’ha vist
reforçat amb el Codi de Consum.

L’exposició va ser gratuïta i
apta per a tots els públics, tot i que
estava recomanada per a majors
de 12 anys, un públic jove que,
molt sovint, és dels més indefen-
sos a l’hora de consumir i en-
frontar-se a un problema en
aquest sentit.

Redacció
BADALONA

La Fira va tenir tot un èxit. Foto: Comerciants la Salut

Concurs | El centre Montigalà regala roses i llibres electrònics
Per tal de celebrar de manera diferent la diada de Sant Jordi, el centre comercial Montigalà va 

organitzar els dies previs a la festa de la rosa i el llibre un concurs on sortejava 15 packs amb un llibre
electrònic i un ram de roses. Per aconseguir el premi, els participants van haver d’unir en 30 segons
sis parelles de símbols ocults en un panell a través d’una aplicació virtual dissenyada per a l’ocasió.
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Ferran Martínez pivotava a l’am-
polla i fallava un llançament de
ganxo. Smith, seguidament, in-
tentava fer bàsquet mitjançant
un palmeig que tampoc entrava.
Amb un 56 a 57 favorable a l’O-
limpiacos grec quan faltaven 32
segons pel final, el mateix Smith
recollia el rebot i treia la pilota
fora de 6,25 per tornar a muntar
una jugada. 

A 19 segons per a l’acaba-
ment de la final, Thompson re-
bia de Jofresa amb espai i ano-
tava el triple més important de
la història del Joventut de Ba-
dalona. Encara faltava patir un
tir lliure de Paspalj, l’estrella
del conjunt grec aleshores. El
serbi fallava, i tot i que el cro-
nòmetre va restar aturat durant
uns segons inacabables, la Pen-
ya aconseguia l’èxit esportiu més

important de la seva història, i
del bàsquet català fins a aquell
moment: la Copa d’Europa.

El passat 21 d’abril va fer
vint anys d’aquella fita badalo-
nina, i l’entitat verd-i-negra ha or-
ganitzat tota una sèrie d’actes per
celebrar l’efemèride. Durant la
roda de premsa celebrada el ma-
teix dia 21 l’actual president de la
Penya i un dels protagonistes de
la Copa d’Europa del 94, Jordi
Villacampa, va anunciar els actes
del vintè aniversari de la conse-
cució del títol europeu i es va pre-
sentar la samarreta commemo-
rativa que portaran els jugadors
del FIATC Joventut en el partit
d’aquest diumenge contra
l’Herbalife Gran Canaria. Un dia
abans, però, els exjugadors cam-
pions celebraran un sopar privat
a La Fonda del Port Olímpic de
Barcelona. La festa seguirà més
tard, també per als aficionats, a
partir de les 11 de la nit a la Car-
pa Titus Badalona. L’endemà,
abans del partit contra el Gran

Canaria, l’Ajuntament oferirà
una recepció oficial amb dinar als
que van fer possible la consecu-
ció del títol europeu a Tel Aviv.
Seguidament, en el partit d’ACB
contra el conjunt canari a l’O-
límpic, els Martínez, Jofresa,
Corrales, Morales i Garcia, entre
d’altres, rebran l’homenatge de

l’afició. Per tal d’omplir el pave-
lló, el club reduirà el preu de les
entrades. 

La victòria de la Penya a la
Copa d’Europa de bàsquet de
l’any 1992 va suposar la prime-
ra gran fita del bàsquet català,
després de diverses desfetes a fi-
nals europees tant de la Pen-

ya –l’any 1992 contra el Partizán
per 71 a 70– com del Barça.
Sota les ordres del serbi Zeljko
Obradovic –d’aquell que deien
que “el bàsquet és un esport de
cinc contra cinc on sempre guan-
ya Obradovic”– el bàsquet ba-
daloní va regnar a Europa durant
una etapa llegendària.

Quan el bàsquet va fer justícia
» El 21 d’abril es van complir els vint anys de la victòria de la Penya a la Copa d’Europa de Tel Aviv
» El club verd-i-negre ha organitzat una sèrie d’actes commemoratius d’aquesta fita esportiva

F. Javier Rodríguez
BADALONA

Futbol | El CF Badalona buscarà la permanència matemàtica
El CF Badalona va perdre la passada jornada contra l’Elche Ilicitano per 2 gols a 0 a

domicili. Tot i que l’equip es troba 7 punts per sobre de les places del descens a falta de
tres jornades per a la finalització de la lliga regular, els de Piti Belmonte intentaran 

assegurar la permanència a l’Olímpic aquest diumenge contra el Vila-Real B. 

L’equip badaloní rebent l’homenatge d’un rival. Davant, Jordi Villacampa amb la Copa d’Europa. Foto: FIATC Joventut
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DISSABTE 26 D’ABRIL
21:00 Ballada de Sant Jordi. L’Esbart Sant Jor-
di de l’Orfeó Badalona celebra la seva actuació
més important de l’any, com és la Ballada de
Sant Jordi. L’actuació contindrà més d’una des-
ena de balls populars. / Orfeó Badaloní. 

DILLUNS 28 D’ABRIL
19:30 Col·loqui de teatre Els monòlegs, que trac-
tarà sobre aquest gènere humorístic. Orga-
nitzen els Amics del Teatre Zorrilla. / Espai Be-
túlia.

DIMECRES 30 D’ABRIL
19:30 Presentació del llibre Les altres capacitats

a l’escola inclusiva: Els marrameus del carrer
Verat Descarat, de Maria Sánchez Dauder.
Aquesta presentació està organitzada per Sal-
tamartí Llibres. / Espai Betúlia.

FINS AL 30 D’ABRIL
Matí-Tarda wikiArS. Exposició que mostra
imatges creades per estudiants de les Esco-
les d’Art i Disseny catalanes que participen
en la iniciativa a favor del coneixement lliu-
re wikiArS. / Biblioteca Central Urbana Can Ca-
sacuberta.

FINS AL 6 DE MAIG
Matí-Tarda Cultura morta, poble mort. Mostra
a càrrec de Miquel Vila i organitzada per EASD
Pau Gargallo Badalona. / Centre Cívic Dalt la
Vila.

DIJOUS 8 DE MAIG
17:15 Conta contes, Dimoni Pelut. Una activitat
on es presentarà el Dimoni Pelut creat per Ma-
risol López i il·lustrat per Sílvia Sánchez per
als nens i nenes badalonins. / Can Canyadó.

DIJOUS 8 DE MAIG
19:00 Diada castellera infantil. La canalla ba-
dalonina de la colla Micaco farà una exhibi-
ció de castellers a càrrec dels Castellers de Ba-
dalona. L’acte tindrà lloc a partir de les 7 a la
plaça de la Vila.

DIUMENGE 27 D’ABRIL
12:00 Partit de futbol del CF Badalona contra
el Vila-Real B. Els de Belmonte intentaran
aconseguir els punts necessaris per mante-
nir la categoria. / Camp del Centenari.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Cerimònia on es lliuraran els premis als
nens i nenes d’educació primària par-
ticipants en aquest concurs per crear
maquetes al voltant del dimoni per-
què s’encenguin el dia de la Cremada.
/ Passeig de la Rambla.

Lliurament de premis 
Concurs El Dimoni a l’escola

Dj. 8 de maig a les 10:00

AGENDA    UINZENALQ

Aquest taller reforça el nivell de cata-
là mitjançant tertúlies literàries. Tenen
l’objectiu de fomentar l’ús del català
d’una manera lúdica i amb lectures fà-
cils per ajudar a la comprensió. / Bi-
blioteca Lloreda.

Taller de lectura 
i conversa en català
Dm. 30 d’abril a les 16:00

Com cada any, el darrer cap de setmana
d’abril el Museu de Badalona organit-
za la Magna Celebratio, un festival
romà que combina visites als espais ar-
queològics de la ciutat i la possibilitat
de degustar menús romans. 

Festival romà
Magna Celebratio

Fins al 27 d’abril

La Penya buscarà davant el Gran Ca-
naria la victòria per poder seguir op-
tant a entrar als play-off. Durant
aquest partit s’homenatjaran els cam-
pions d’Europa del 94. / Olímpic.

Partit de bàsquet
Penya-Gran Canaria
Dg. 27 d’abril a les 19:15
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