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Les eleccions europees d’aquest
diumenge han suposat una sac-
sejada política arreu de Cata-
lunya. Per primera vegada des
de la República, Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC)
ha guanyat unes eleccions. Els
resultats també deixen un mapa
nacional on els dos partits més
votats, CiU ha quedat en segona
posició, són formacions d’es-
tricta obediència catalana. 

Badalona tampoc s’ha esca-
pat de la sacsejada, tot i que els
resultats de la tercera ciutat
més gran del país presenten
matisos respecte a la tendència
que ens deixen aquestes elec-
cions. El primer matís al qual cal
fer referència és el de la partici-
pació, que ha estat pràctica-
ment cinc punts més baixa que
la mitjana catalana (42,8% a
Badalona per un 47,6% de Ca-
talunya). Tot i això, també cal
apuntar que la millora de la
participació a la ciutat ha estat

notable (del 34% del 2009 a un
42,8%), un increment de pràc-
ticament nou punts que no que-
da gaire lluny dels deu punts
d’augment a escala catalana.

Si ens fixem en els resultats
obtinguts per cada partit, el pri-
mer que cal apuntar és la victò-
ria del PSC, que pot ser qualifi-
cada d’amarga. És veritat que els

resultats no són comparables a
la patacada general del partit pel
fet de guanyar a la ciutat, però
els socialistes han perdut més de
la meitat del suport obtingut
l’any 2009 (ha passat del 46% al
20,4%) després de rebre 10.907
vots menys que ara fa cinc anys
i guanyar a 20 dels 34 barris. Ba-
dalona és juntament amb
l’Hospitalet de Llobregat, Cor-

nellà de Llobregat, Santa Colo-
ma de Gramenet i Gavà, una de
les grans ciutats catalanes i de
l’àrea metropolitana on el PSC
s’ha endut la victòria.

Els resultats més sorpre-
nents, sense cap mena de dub-
te, són els que ha aconseguit
ERC. Tot i no tenir representa-
ció municipal, els republicans
han estat la segona força més vo-
tada. Després de ser la cinque-
na força l’any 2009 amb un su-
port del 5,8% dels badalonins
gràcies a poc més de 3.000 vots,
aquest diumenge es van enfilar
fins a la segona posició després
de triplicar còmodament els re-
sultats de fa cinc anys: un 17,1%
de suport gràcies a 11.247 vots
que els ha donat la primera po-
sició a 10 barris.  

A escala de ciutat, els repu-
blicans han pres la segona po-
sició al partit que governa Ba-
dalona, el PP. El resultat dels po-
pulars és un pas enrere des-
prés de perdre vuit punts de su-
port respecte al 2009, quan van
captar el 20,5% del suport dels
badalonins amb 10.859 vots.
En aquesta ocasió han passat a

ser la quarta força política amb
el 12,4% del suport gràcies a
8.119 vots. Una de les dades
més cridaneres és que el partit
de l’alcalde no ha guanyat a cap
barri. Especialment significati-
va és la següent dada: al barri de
la Morera, d’on és García Albiol,
la victòria va ser per a ERC
(434 vots) i el PP només va po-

der quedar en la quarta posició
amb 180 vots, amb tan sols 11
vots més que Podem, que en va
obtenir 169.

CIU, ESTABLE; ICV-EUiA, A L’ALÇA
Els altres dos partits amb re-
presentació al consistori, CiU i
ICV-EUiA, han tingut resultats
amb tendències diferents en re-
lació amb el 2009. En el cas dels

convergents, tot i obtenir mig
miler de vots més gràcies a
l’augment de la participació
(7.550 vots el 2009 i 8.161
aquest diumenge), el suport per
part dels badalonins ha caigut
lleugerament (ha passat del
14,3% al 12,4%), però s’han im-
posat al Centre i a tres barris
més. Pel que fa als ecosocialis-
tes, els seus resultats han expe-
rimentat una clara millora. Grà-
cies als 7.907 vots aconseguits,
que signifiquen un 12% de su-
port, han duplicat el 6% (3.176
vots) d’ara fa cinc anys.

Amb tot, els resultats d’a-
questes eleccions, on el procés
sobiranista hi ha tingut un paper
destacat, deixen un panorama fa-
vorable a les formacions parti-
dàries de la consulta del 9 de no-
vembre, ja que CiU, ERC i ICV-
EUiA han augmentat el seu
nombre de vots respecte al 2009.
Les tres formacions sumen un
total de 27.315 vots, a diferència
dels 13.802 que van sumar ara fa
5 anys quan el procés sobiranis-
ta encara no ocupava la centra-
litat del debat polític català.

[Continua a la pàgina 5]

Arnau Nadeu / Albert Ribas
BADALONA

ERC, sense 
representació 

municipal, obté la
segona posició

Al barri de 
l’alcalde, la Morera,

Esquerra guanya 
i el PP queda quart

El PP no guanya a cap barri
» CiU s’imposa al Centre i es manté com a tercera força mentre ICV-EUiA duplica els seus vots

» ERC fa un salt espectacular conquerint 10 dels 34 barris i el PSC guanya però perd 11.000 vots
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El PSC ha guanyat les eleccions
però ha perdut gairebé 11.000
vots. S’ho esperaven?
Més o menys ens esperàvem aquest
resultat, sí. I no crec que sigui un
mal resultat si es té en compte la si-
tuació que està travessant el PSC a
escala nacional. Fins i tot diria que
és un bon resultat per les previ-
sions que teníem. A més, crec que
no es pot comparar amb fa cinc
anys, perquè el context era absolu-
tament diferent. Per començar, no
teníem la crisi econòmica.

Ni el procés sobiranista...
És cert, però en aquest cas, i compa-
rant-ho amb les autonòmiques, crec
que el vot sobiranista no ha aug-
mentat especialment, simplement
s’ha mobilitzat molt més que el del
PSC, per exemple.

Creu que ERC s’ha emportat vots
tradicionalment socialistes?
A Badalona no ho crec. Penso que
té més a veure amb la mobilització
de l’electorat de cada partit. ERC ha
aconseguit mobilitzar fins a l’últim
vot possible, nosaltres no. Però, re-
peteixo, crec que els resultats mos-
tren que els badalonins encara
tenen un nivell alt de confiança amb
el PSC i el que representem.

Creu que tot plegat és un indici
del que pot passar a les munici-
pals de l’any que ve?
Crec que no és extrapolable direc-
tament, però sí que és un punt de
partida per aconseguir un canvi a la
ciutat. És una indicació molt clara
que el PP ha perdut la confiança de
molta gent per la seva manera de
governar. Hi ha una majoria de ciu-
tadans que no el volen ni a Europa,
ni a Espanya ni a Badalona.

L’aperitiu de les municipals?
» Els partits eviten extrapolar els resultats de les europees però parlen d’indicis, tendències i canvi

» Admeten que el procés sobiranista ha marcat unes eleccions amb Europa com a convidada de pedra

Jordi Serra (PSC)

“El PP ha perdut
la confiança de

molta gent per la
forma de governar”

Quina valoració fa Esquerra dels
seus resultats històrics, també a
la ciutat?
Molt positiva, sobretot perquè la
suma dels partits que són favora-
bles a la consulta creix a tot arreu,
també a Badalona. Per tant, això és
un enfortiment del dret a decidir. I,
en clau de partit, evidentment la
valoració és molt bona. Anys en-
rere aquests resultats haurien estat
impensables.

Han guanyat a 10 dels 34 barris.
S’ho esperaven?
Podria dir que sí, però mentiria. Es-
peràvem una tendència creixent
perquè cada cop més gent veu en
Esquerra un partit amb un projecte
de país però també de ciutat, amb
vocació de govern i de transversa-
litat. Ara bé, els resultats d’aquest
passat diumenge han estat una
sorpresa.

Han passat de no tenir represen-
tació a l’Ajuntament a quedar se-
gona força a les europees. Com
ho explica?
Cada elecció és diferent de les al-
tres. No podem fer extrapolacions
automàtiques, però sí que és cert
que això indica una tendència de
cara a l’any que ve. I tot plegat es
deu al fet que comentava abans:
cada cop més gent valora el nostre
projecte social i de ciutat més enllà
del nostre compromís nacional.

Aquests resultats li posen pressió
de cara a les eleccions municipals
de l’any que ve?
Més que pressió els veig com un in-
centiu que ens anima a seguir tre-
ballant, perquè vol dir que ara hi ha
més gent que ens té en compte. I
això és molt il·lusionant.

Oriol Lladó (ERC)

“Els resultats 
indiquen una 

tendència de cara
a l’any que ve”

CiU ha mantingut posicions a
aquestes eleccions. Estan satis-
fets?
Sí, però també perquè els partits
que defensem la consulta del 9-N
n’hem sortit reforçats. Tots tres hem
guanyat vots: ERC, sobretot, però
també ICV-EUiA i nosaltres. I el PSC
i el PP n’han perdut, el primer
11.000. Amb tot, crec que els dos
partits han de reflexionar sobre la
seva posició envers la consulta.

CiU ha augmentat en vots però
ha baixat en percentatge...
Sí, no és el resultat que ens hauria
agradat, perquè sempre voldríem
guanyar, però ens esperàvem que
seria més o menys aquest. Davant
del terrabastall dels partits grans,
crec que hem fet un resultat digne.

El PP ha baixat per sota seu men-
tre que ERC els ha superat. Com
ho interpreta?
No crec que es pugui interpretar en
clau de ciutat. Més aviat té a veure
amb el suport que els electors han
donat a les forces polítiques que
comparteixen el procés sobiranista
arreu de Catalunya.

CiU ha guanyat a 4 barris. És un
resultat suficient per una força
que vol ser alternativa de govern
a la ciutat?
Jo crec que sí. Si CiU manté o mi-
llora el seu resultat a les municipals
de l’any que ve, s’erigirà com a força
per liderar un govern alternatiu.

Els resultats d’aquestes eleccions
marquen una tendència?
Són una bona base per treballar de
cara a l’any que ve, però no són ex-
trapolables. Ara vindrà el 9-N i
poden passar moltes coses.

Ferran Falcó (CiU)

“El PP i el PSC han
de reflexionar sobre

la seva posició
envers la consulta”

Com valora els resultats d’aques-
tes eleccions europees el partit
que governa la ciutat?
Jo crec que podem extreure’n dues
conclusions. En primer lloc, hem de
reconèixer el càstig que hem patit,
en major o menor mesura, tots els
partits grans a la ciutat. En segon
lloc, també cal admetre que l’elec-
torat s’ha comportat com si fossin
unes eleccions autonòmiques. El
debat sobiranista ha marcat les
eleccions, també a la ciutat.

El PP no ha guanyat a cap barri
dels 34. És un fracàs?
No, perquè això es deu al compor-
tament anormal dels electors que
comentava abans. A més, la parti-
cipació ha estat molt baixa. El PSC,
que ha patit una davallada molt
important, ha guanyat les elec-
cions amb només 13.000 vots.

Parlant de vostès, han quedat
quarta força, amb la cinquena
(ICV-EUiA) a tocar. Com ho expli-
quen?
Ha de quedar clar que aquests re-
sultats no es poden comparar amb
els de les municipals. Amb inde-
pendència de si estàs al govern o
no, els teus resultats no són iguals a
totes les eleccions. És cert que hi ha
una tendència que s’arrossega des
del 2012, però l’onada anirà baixant.

Per tant, no creu que aquests re-
sultats siguin un indici del que
pot passar el 2015?
No. El que crec és que els partits
hem de prendre nota de les ten-
dències. De la baixa participació, de
per on van els trets, però en cap cas
podem pensar que tenen una rela-
ció automàtica amb les municipals.
Els resultats seran uns altres, segur.

Maritxu Hervàs (PP)

“Cal admetre que
el debat sobiranista

ha marcat les 
eleccions”

Quina valoració fan dels seus re-
sultats i de la resta de partits de
la ciutat?
En tots els sentits, la nostra valora-
ció és magnífica, perquè les forces
d’esquerres hem obtingut una vic-
tòria aclaparadora a la ciutat. I en
clau de partit, ICV-EUiA hem dupli-
cat els vots i el percentatge de vot,
uns resultats molt bons, homoge-
nis a tots els barris, que ens donen
molta musculatura.

Tot i els bons resultats, ara són
cinquena força i l’any 2009 eren
quarta...
És clar, perquè ERC ha pujat molt i
ens ha desplaçat de la quarta posi-
ció a la cinquena. Però, de fet, hi ha
un empat tècnic a la tercera posi-
ció, perquè són molt pocs els vots
que separen CiU, PP i ICV-EUiA. No
hi ha hagut una tercera força clara
en aquestes eleccions.

Heu quedat a tocar del PP. Us ho
esperàveu?
Confiàvem que tindríem un bon
resultat i esperàvem que el PP bai-
xés. I vull destacar que el 2009 els
populars van fer un bon resultat a
dos anys vista de les eleccions mu-
nicipals, mentre que ara, a menys
d’un any per a les pròximes, han
baixat considerablement. Deuen
estar preocupats, n’estic segur.

Creu que és un avançament del
que succeirà l’any vinent?
Crec que no es poden extrapolar
els resultats, però marquen un
canvi de tendència, un canvi de
cicle a la ciutat. Pugem les esquer-
res que ens situem a l’esquerra del
PSC i hi ha un vot de càstig cap al
PP. Per tant, espero un excel·lent  re-
sultat de les esquerres l’any que ve.

Àlex Mañas (ICV-EUiA)

“Les esquerres
hem obtingut 

una victòria 
aclaparadora”
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@marcelmauri: Després de fer uns pès-
sims resultats electorals, Albiol torna amb el
discurs vinculant immigració i delinqüència.
Vergonyós.

@AlbiolAlcalde_: Después de este parén-
tesis electoral de las europeas, sigo dedi-
cado a lo mío que es Badalona, Badalona y
Badalona.

@Comp_Alcudia: Presumeix de dutxar-se
poc, de menjar coses caducades, menys-
prea les dones... Arias Cañete cada dia
s'assembla més a Torrente!

La corrupció de l’AVE ha signifi-
cat l’atzagaiada més important
dels diferents governs espanyols
(PP i PSOE) que somien o més
aviat tenen en el seu ADN la
marca de l’imperi espanyol. Com
és possible que l’Estat espanyol
sigui el segon país del món en
alta velocitat, després de la Xina?
Trens amb poca ocupació i una
despesa de conservació que úni-
cament farà pujar el dèficit i en
conseqüència el deute espanyol. 

Xarxa radial igual que en
època de Felip V, la mentalitat
no ha canviat ni res canviarà. I el
més greu de tot és que aquest
dispendi tan salvatge ha anat en
detriment del tren convencional,
el tren social per excel·lència, que
han de prendre la gran majoria
de catalans per tal d’anar a tre-
ballar o als serveis mèdics.

Per tot això, en conseqüèn-
cia, ho hem de tenir clar: o anem
cap a la independència plena o
ens ensorrarem.  Ja  n’hi ha prou
d’humiliacions i espolis a la que
contínuament estem sotmesos
els catalans. És indispensable vo-
tar massivament el 25-M i no te-
nir cap dubte; patirem, però gua-
nyarem. 

4AVE, corrupció
per Josep M. Loste

Una nova campanya electoral,
i aquesta vegada són les euro-
pees, però és igual. El compor-
tament dels partits polítics i els
mitjans de comunicació són
iguals que a les altres campa-
nyes que les han precedit. 

Sembla que el guió de la
campanya hauria d’ésser con-
vèncer els ciutadans, explicant
el programa propi i fer alguna
menció als programes dels al-
tres partits. No us ho cregueu
pas, es tracta d’embolicar la
troca, treure els draps bruts
dels partits contraris i veure si
els altres han comès algun
error en plena campanya. 

Cal dir, sobretot, les men-
tides més grans que els altres,
si es pot treure algun afer de
tribunals, hisenda o alguna
notícia que desviï les mirades
cap allà on interessi a alguns i
no sobre les misèries pròpies.
El fair play, joc net, és cosa
d’altres contrades: aquí s’ha
de picar ben fort i si convé

amb joc subterrani, i que no es
noti massa. Com a arguments
recurrents i tòpics, s’ha dit que
a Catalunya s’incita a l’odi, es
fomenta el pensament únic, es
trenca la convivència, s’és in-
solidari amb la resta d’Espa-
nya, a les escoles s’adoctrina a
la infància, les balances fiscals
estan falsejades, al que parla
castellà se l’arracona, els mit-
jans d’informació públics
estan en contra dels unionis-
tes i no els hi donen veu. 

Com a traca final, si s’ar-
riba a assolir la independèn-
cia, ens cauran a sobre les set
plagues d’Egipte, anirem a
cremar al foc etern i vagarem
pels espais siderals. Ni el més
mínim respecte pels ciuta-
dans, ens insulten i ens trac-
ten com imbècils i per
acabar-ho d’adobar, ens diuen
que estimen Catalunya i als
catalans. Per Déu i tots els
sants, pietat! Que no ens esti-
min tant.

#Cañete&LesDones#EuropeesBDN

4No ens tenen pietat
per Jordi Lleal

#ComSiRes

El darrer informe anual del
MIT (Massachusetts Institute
of Technology) situa els drons
com un dels deu sectors emer-
gents en el camp de les tecno-
logies aplicades. Com tantes
màquines, el seu desenvolupa-
ment ha sorgit de l'ús militar.
Sortosament, ara, han esdevin-
gut unes eines aplicables a un
munt de camps en el món civil:
la realització de cartografia, l'a-
gricultura intel·ligent, la ins-
pecció de línies d'alta tensió i
de vies de tren, el reconeixe-
ment d'àrees afectades per ca-
tàstrofes naturals, el seguiment
d'esdeveniments lúdics i espor-
tius, la filmació de pel·lícules o
amb fins periodístics i el lleure. 

El gran avantatge dels
drons és la seva economia da-
vant dels mitjans aeris tripu-
lats. És, per tant, un sector amb
una gran capacitat de creixe-
ment. La Comissió Europea
avalua el volum de negoci po-
tencial en uns 15.000 milions
d'euros a l'any. Per això la ma-
joria d'estats europeus s'han
afanyat a regular aquesta acti-
vitat per compatibilitzar el des-
envolupament d'un sector
tecnològic punter, amb la segu-
retat de les persones i dels
béns. A Àustria, Dinamarca, la
República Txeca, França, Ale-
manya, Irlanda, Itàlia, Suècia i
el Regne Unit han aprovat lleis

per ordenar el seu ús comercial
i professional. 

Espanya, una vegada més,
és diferent. No tan sols no ha
enllestit encara cap mena de
normativa en la matèria, sinó
que el proppassat dia 7 d'abril,
l'Agencia Española de Seguri-
dad Aérea va emetre una ins-
trucció que prohibia totalment
l'ús dels drons als cels espany-
ols. El document és una verita-
ble joia d’aquesta estultícia
burocràtica dels fillols de la vi-
cepresidenta Sáenz de Santa-
maría. Si no fos perquè es
tracta d'una tecnologia de dar-
rera generació, hom podria
pensar que ens trobem davant
d'un document de la més obs-
cura època inquisitorial. 

Les empreses, sobretot ca-
talanes, que havien començat a
desenvolupar activitats d'ús co-
mercial de drons a l'Estat espa-
nyol es veuen abocades a la
fallida. La mentalitat tan retrò-
grada i antiproductiva del go-
vern del sr. Rajoy es posa de
manifest una vegada més. Amb
sis milions d'aturats no se’ls
acudeix que només a partir de
la innovació podrem recuperar
l’economia del país. Prima més
aquella trista mentalitat mes-
setària prohibicionista i con-
troladora que no pas la ne-
cessitat de redreçar el país. Ja
s'ho faran...

per Pere Macias 

4Continua sent diferent
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4Parlem de premsa gratuïta

Opinió en 140 caràcters

@cristina_pardo: Diputado del PP canario:
"A la economía sumergida, como a algunas
mujeres, no se la puede eliminar". ¿Cuántos
rebuznos quedan en esta campaña?

@josepduranbdn: Badalona hace que el
PP de Albiol quede el 4º en las elecciones.
Se comienza a entrever la alternativa a su
mal gobierno! #bastaPP

@ivallespin: El Baldiri Reixac de Badalona
tindrà ascensor! Em pregunto si l'acord
hauria estat igual de ràpid si diumenge no
hi haguessin hagut eleccions.

Un diari obert

He repassat les notes preses un parell
d’hores després de mantenir una xerra-
da-col·loqui amb estudiants de primer de
Periodisme. Ho he fet així durant molt
de temps, una mena d’investigació en-
degada davant els meus dubtes de fa una
pila d’anys sobre la premsa gratuïta. No
he encarat encara un treball seriós, però
afirmo que, sobretot a comarques, aques-
ta premsa s’ha consolidat com una al-
ternativa per mantenir el públic informat
de l’esdevenir diari, més que no pas la rà-
dio local. I sempre amb universitaris, ara
ja estem immersos de manera impara-
ble en el transvasament d’aquest jovent
cap a la lectura del digital local.

He comprovat que la premsa gratu-
ïta causa un gran impacte entre els joves
lectors, que prefereixen invertir poc
temps per estar al dia sense gastar un sol
cèntim. No obstant això, crec que enca-
ra queda molt camí per recórrer perquè
la premsa gratuïta digital representi
una amenaça per a la tradicional en pa-
per, atès que en molts casos, segons al-
guns dels resultats obtinguts en les me-
ves preguntes, són encara una munió els
lectors que prefereixen llegir el paper a
casa o al bar. I també n’hi ha una bona
colla que estan disposats a pagar els seus
diaris comarcals per rebre una infor-
mació més completa.

Alguns aspectes a destacar d’aques-
tes publicacions gratuïtes són la impar-
cialitat informativa, l’objectivitat i la in-
dependència, convertint aquestes en les
tres grans banderes que onegen en
aquests periòdics, per intentar lliurar-los
de l’estigma de la gratuïtat, que hi és.

Majoritàriament, la premsa gratuïta
catalana opta per sintetitzar els contin-
guts informatius pel que fa a redacció,
portant això com a conseqüència la pu-
blicació d’un alt volum d’informacions,
però amb escassa profunditat informa-
tiva. Això es deu al fet que precisament
les notícies són presentades de manera
resumida, mostrant només els detalls més
bàsics de la informació sense necessitat
d’aprofundir-hi molt en el seu contingut,
i a més estan presentades amb un llen-
guatge clar i senzill. Cosa que els joves
agraeixen perquè “ja en tenim prou”.

En força ocasions he opinat que un
bon motiu pel qual la premsa gratuïta de
comarques, primer impresa i ara també
des de la xarxa, està contribuint a una
transformació de l’espai informatiu-co-
municacional. Aquestes publicacions

de proximitat han fet que els lectors jo-
ves s’interessin per llegir diàriament, set-
manalment o quinzenalment aquests
productes i incentivar el seu hàbit de la
lectura.

Aquesta tesi meva, agafada amb pin-
ces –perquè s’ha de treballar més i a
fons–, reforça que el model informatiu
dels periòdics de circulació gratuïta de po-
bles, viles, ciutats i, també, barris de la ca-
pital del país, ha soscavat en certa me-
sura el mercat de la premsa tradicional
de pagament i està començant a provo-
car –i ho farà més a mitjà o llarg termi-
ni– un desplaçament de la mateixa cap
al prototip informatiu de qualitat o de re-
ferència, deixant el nínxol del mercat po-
pular en mans dels gratuïts i, de moment,
a internet.

Insisteixo, amb el meu contacte amb
joves alumnes no m’és difícil determinar
que les publicacions gratuïtes fomenten
l’hàbit de la lectura, atraient nous lectors.
És un fet que pocs joves llegeixen notí-
cies, però quan ho fan (esment a part per
a les xarxes socials) les llegeixen a internet
i en periòdics gratuïts locals, que reque-
reixen menys esforç que el diari d’infor-
mació general o el de casa de pagament,
i a més les donen amb un llenguatge pla-
ner, que ells busquen.

En resum, l’actitud dels joves uni-
versitaris catalans davant la premsa
està motivada, primer, per l’escàs atrac-
tiu que exerceixen per a ells els diaris d’in-
formació general a causa d’uns contin-
guts massa “institucionals” i “oficialistes”
i a un llenguatge allunyat de la dinàmi-
ca juvenil. En segon lloc, tampoc és fà-
cil crear hàbits de lectura entre els qui no
els han heretat dels seus majors, cir-
cumstància molt més determinant que
la del poder adquisitiu quan s’analitzen
les pràctiques informatives de les noves
generacions.

Reconeixement especial per a la vi-
talitat de la premsa catalana de proxi-
mitat a la xarxa. Així, ja sigui en paper (en
un carrer, bar, en el trànsit o fins i tot en
el transport públic de camí al treball o a
la universitat o l’escola) o a través d’in-
ternet mitjançant una tauleta o smartp-
hone, la joventut aconsegueix mantenir-
se informada d’una manera ràpida, amb
un llenguatge senzill i en qualsevol lloc
i suport.

Ara amb nova oferta: iQuiosc.cat.
Veurem quin us en farà, aquest jovent,
perquè es pot escollir.

per Estanis Alcover

Mientras espero que el mitin político que
los socialistas catalanes hemos organi-
zado en el pabellón deportivo de la Vall
d’Hebrón con motivo de las Eleccions
Europeas comience, observo como el an-
tiguo secretario de organización del
partido se mueve intranquilo en su silla
y no cesa de mirar el reloj. En este mo-
mento se me viene a la cabeza el recu-
erdo de una palabra que alguna vez le oí
mencionar: Pasión. El rojo es pasión, el
socialismo es pasión. El fuego, la ener-
gía, la fortaleza, la determinación, pero
sobre todo la pasión, el deseo y el amor
hacia la ideología socialista. El socialis-
mo, entre otras cosas, también es un sen-
timiento sentenciaba Joan Reventós.

Ahora que parece que las aceras es-
tán sembradas de indiferencia y que se
ha colado entre los ciudadanos un des-
crédito generalizado hacia la política y
las instituciones democráticas, ahora se
hace necesario que hayan voces que ele-
ven el mundo de la política a su máxi-
ma expresión ética, moral y social. En
estos tiempos donde hay tantas cosas
que nos separan como los nacionalis-
mos, territorios, pasaportes, identida-
des, creencias, religiones, economías,
rentas, costumbres, etcétera, hacen fal-
tas voces abiertas al interés constructi-
vo por la raza humana, voces respe-
tuosas que establezcan puentes de diá-
logo que neutralicen cualquier atisbo de
incomprensión e intolerancia entre las
personas. 

Decía George Bernard que la sonri-
sa es la distancia más corta entre dos
personas, que la sonrisa es la herra-
mienta que abre la relación con otras

personas. De hecho, dicen los entendi-
dos en habilidades emocionales que nos
enamoramos de quien nos hace sonre-
ír. Es necesario que los políticos vuelvan
a enamorar a sus militantes y a los ciu-
dadanos, que vuelvan a encender los co-
razones con la chispa de la ilusión y del
entusiasmo por la ideología socialista.
La ideología que siempre ha trabajado
y ha luchado por la sociedad del bi-
enestar, por la ideología que universa-
lizó la sanidad y la educación pública y
gratuita; por la ideología que estableció
un sistema público de pensiones para las
personas de la tercera edad; por la
ideología que no discriminó que las per-
sonas del mismo sexo se pudiesen
amar en libertad; por la ideología que
fortaleció el papel de la mujer en la so-
ciedad y tantas otras mejoras... 

Rodeada de banderas rojas y euro-
peas espero las palabras de Jaume
Collboni, Esther Niubó, Javi López,
Pere Navarro, Elena Valenciano, Mar-
tin Shulz, Manel Valls y Felipe Gonzá-
lez; voces del socialismo catalán, espa-
ñol y europeo. Hombres y mujeres de
ayer, de hoy y de mañana. Voces hu-
manas que saben que la alegría, la fe, la
esperanza, la generosidad, la tenacidad,
la fuerza, el trabajo, la solidaridad, el
compañerismo, el compromiso y la ho-
nestidad son los ingredientes funda-
mentales de los que se nutre el senti-
miento socialista. 

Porque el día que permitamos que
la emoción y los sentimientos desapa-
rezcan de nuestro sentir socialista, solo
nos quedaran otras cosas, otros inte-
lectos, otras indiferencias.

por Mari Carmen Lozano

4Pasión socialista
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El Ple Municipal va oferir abans-
d’ahir el seu suport unànime a
l’escola Baldiri i Reixac del ba-
rri de Llefià en la seva lluita per
conservar les dues línies de P3
que la Generalitat té la intenció
de suprimir. PP, PSC i ICV-
EUiA van presentar una moció,
a la que finalment s’hi va acabar
afegint CiU, per instar el Govern
a fer marxa enrere en la seva
idea de suprimir aquestes places
d’ensenyament parvulari.

Aquesta és la segona bona
notícia que ha rebut l’AMPA d’a-
questa escola després que en els
darrers dies s’hagi confirmat
que la conselleria d’Ensenya-
ment ha accedit a instal·lar-hi
un ascensor per als nens i nenes
amb mobilitat reduïda. Demà
està previst que Ensenyament i

l’Ajuntament informin la co-
munitat educativa per tal que es
pugui construir aquest estiu.

Tot i això, l’escola va deixar
clar que continuarà tirant en-
davant les seves reivindicacions
per aconseguir que es mantin-
guin les dues línies de P3, tal
com ja ha fet en els darrers dies
l’Assemblea Permanent de la
comunitat educativa de la ciutat.  

El passat dia 23 de maig es

va fer una concentració al ser-
vei territorial de Barcelona co-
marques, al carrer Casp, i
abans-d’ahir una marxa des del
barri de Llefià fins a la plaça de
la Vila va acabar amb una con-
centració d’un grup de la co-
munitat educativa abans de l’i-
nici del Ple municipal. A part
d’aquestes mobilitzacions, tam-
bé fan una assemblea diària a
les cinc de la tarda.

Protesta de l’AMPA de la Baldiri i Reixac. Foto: Badalona es mou

Suport  unànime del Ple a la
lluita de l’escola Baldiri i Reixac
» Tots els partits insten la Generalitat a mantenir les dues línies de P3
» Ensenyament accedeix a instal·lar aquest estiu un ascensor a l’escola

El Nit Bus torna a casa els
usuaris de les sales d’estudi

TRANSPORTS4Coincidint amb
la recta final del curs universi-
tari i l’arribada de les proves
PAAU (Proves Accés a la Uni-
versitat), l’Ajuntament posa a
disposició dels estudiants fins al
20 de juny diverses sales noc-
turnes perquè puguin prepa-
rar-se per als exàmens. Poste-
riorment, i per poder desplaçar-
se des d’aquests equipaments
municipals fins a casa seva, els
estudiants poden fer ús del Nit
Bus i així poder aprofitar el
temps en aquestes sales i no pre-
ocupar-se per com tornar a casa. 

La freqüència dels busos és
d’una sortida cada 20 minuts
entre les deu del vespre i  les cinc
de la matinada. En el cas de Ba-
dalona, en el marc del programa
Estudiem de Nit, les sales noc-
turnes obertes són la de la bi-
blioteca Llefià-Xavier Soto, que
obrirà de dilluns a dijous, de dos
quarts de 9 del vespre a dos
quarts d’una de la nit; i la de la
biblioteca Can Casacuberta, que
obrirà de dilluns a dijous de 9
del vespre a una de la nit.
Aquests horaris ampliats es
mantindran fins al 19 de juny.

L’ex coordinador de Sant Roc,
Jordi Rodríguez, intervé al Ple
POLÍTICA4L’excoordinador
del PP de Sant Roc, Jordi Ro-
dríguez, va ser ahir al Ple mu-
nicipal per demanar explica-
cions públiques sobre la seva
destitució del setembre de l’any
passat. 

Rodríguez era el coordinador
durant l’època en què el regidor
David Gómez, expulsat del PP
pel cas d’extorsió a Sant Roc, va
fer una denúncia falsa del seu
vehicle, un BMW, mentre al
mateix temps l’intentava vendre.
Segons informa El Periódico, la
Guàrdia Civil hauria descobert

que una de les persones que va
participar en aquesta trama era
Rodríguez, que sempre ha sos-
tingut que tot es tractava d’un
muntatge per inculpar-lo. 

Aquesta situació va acabar
provocant la seva destitució per
part de l’alcalde. Ahir Rodríguez
va poder intervenir al Ple, però
visiblement nerviós segons han
informat a Línia Badalona fonts
presents a la sala, no va acon-
seguir fer-se entendre gaire tot
i recordar que ha estat absolt de
les acusacions que van provocar
la seva destitució.

L’Ajuntament reconeix la tasca
del jove ballarí David Navarro

DANSA4El jove ballarí bada-
loní David Navarro, de només 17
anys, ja és tota una promesa de
la dansa. A partir del pròxim
any, Navarro serà membre du-
rant una temporada del presti-
giós Royal Ballet de Londres i
l’Ajuntament ha volgut retre-li
un homenatge després que hagi
obtingut diversos premis inter-
nacionals. 

El ballarí badaloní es va for-
mar a l’escola de ballet que des

de fa més de 25 anys dirigeix la
seva mare, Marisa Yudes, a la
ciutat. Aquest any s’ha fet un
nom en l’escena internacional
després de ser un dels vuit guan-
yadors de la 42a edició del Prix
de Lausanne, celebrat el passat
mes de febrer en aquesta ciutat
suïssa. També ha obtingut la
medalla de bronze i el premi al
millor artista del Youth Ameri-
can Grand Prix de dansa cele-
brat el mes d’abril a Nova York.

Redacció
BADALONA

Seguretat | Impulsen un dispositiu a Sant Roc i Artigues
Agents dels Mossos d’Esquadra, de la Guàrdia Urbana de Badalona i de la Policia 

Local de Sant Adrià han iniciat un operatiu conjunt per intensificar la vigilància 
als barris d’Artigues i Sant Roc. L’objectiu principal és combatre les conductes 

incíviques i la sensació d’inseguretat que es viu en aquests barris.  
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INFRAESTRUCTURES4El pre-
sident del grup municipal de
CiU, Ferran Falcó, va proposar
ahir que la ciutat presenti can-
didatura al ‘Programa de millo-
ra d’infraestructures i de com-
petitivitat de polígons indus-
trials i àrees d’activitat econò-
mica’ impulsat per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB).  

Segons Falcó, “l’Ajuntament
no pot deixar escapar aquesta
oportunitat. Si volem ser una
ciutat de primera, hem de comp-
tar amb polígons industrials de
primera”. L’ens metropolità ha
previst una inversió de 30 mi-
lions per a la millora de polígons
industrials de les 36 ciutats que
formen la conurbació de Barce-
lona que presentin candidatures.

CiU adverteix 
que cal millorar els
polígons industrials 

EMPRESES4ICV-EUiA consi-
dera que una de les apostes
perquè Badalona surti de la cri-
si ha de girar al voltant de la
reindustrialització de la ciutat  i
la creació de nous llocs de treball
a través de l’economia verda i les
activitats d’alt valor afegit.

Una delegació ecosocialista
encapçalada per Joan Herrera,
líder dels ecosocialistes, i el re-
gidor Àlex Mañas, va visitar
recentment  l’empresa Mecá-
nicas Caballé per tal de pre-
sentar diverses propostes en
aquesta línia. Segons Mañas,
“cal un compromís pel mante-
niment del sòl industrial a la
ciutat i la creació d’una Agència
Local per a la Promoció Eco-
nòmica que impulsi la moder-
nització dels polígons indus-
trials de la ciutat i nous jaci-
ments d’economia verda”. 

ICV-EUiA aposta per
la reindustrialització
per sortir de la crisi

Els Micacos, a Sant Vicenç dels Horts. Foto: Castellers de Badalona

Els Micacos brillen a les Festes de
Maig i a Sant Vicenç dels Horts 

Els Castellers de Badalona estan
en forma. Els Micacos ho han
demostrat en les seves dues úl-
times actuacions a Badalona i a
Sant Vicenç dels Horts.

En la penúltima, durant la
celebració de la XVII Diada Cas-
tellera de les Festes de Maig a la
Plaça de la Vila, van descarregar
un quatre de set amb agulla, un
tres de set, un altre quatre de set
en la tercera ronda, van carregar
un Vano de cinc a la penúltima

ronda i finalment van acabar
l'actuació amb el tradicional Pi-
lar de 4 al balcó. 

ANIVERSARI DELS CARALLOTS
Després de la brillant actuació
durant les Festes de Maig, els
Micacos es van desplaçar aquest
diumenge passat fins a  Sant Vi-
cenç dels Horts, on van actuar a
la diada del primer aniversari
dels Carallots, la colla local,
acompanyats pels Castellers de
les Roquetes, amb qui encara no
havien coincidit a plaça. Tot i pa-
tir baixes de darrera hora, els
castellers badalonins van tornar
a fer una bona actuació. El pri-

mer castell descarregat va ser un
quatre de sis amb agulla. Pos-
teriorment, en la segona ronda,
van descarregar un dos de sis
després de no poder completar
el castell més important del dia,
un tres de set.  A la tercera i úl-
tima ronda els micacos es van
poder treure l’espina de la ron-
da anterior i van aconseguir
descarregar sense problemes el
tres de set després de canviar l’o-
rientació del castell. Els bada-
lonins van acabar la seva actua-
ció descarregant dos pilars de
quatre simultanis i van confir-
mar les bones sensacions ofer-
tes durant les Festes de Maig.

Redacció
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L’Associació de Venedors del
Mercat Maignon sol·licita en un
comunicat que en la reforma
que el consistori planeja imple-
mentar en aquest equipament
comercial se separin les dues
plantes que es volen construir,
que segons el projecte estarien
unides mitjançant unes escales
mecàniques que se situarien al
mig del mercat.

Al projecte de reforma es
contempla la construcció d’una
planta inferior –fins ara el mer-
cat només en tenia una– on es-
tarien ubicades les parades, i
una planta superior amb un es-
pai de restauració. Els venedors
de Maignon demanen que l’ac-
cés a la zona de restauració sigui
independent del mercat i es faci
des de l’exterior. 

Aquesta petició és una de
les que s’han registrat a les al·le-
gacions que els comerciants han
presentat al consistori sobre el
projecte de reforma del mercat.
En tot cas, els venedors no es
mostren contraris a aquesta re-
forma, que consideren necessà-
ria per “donar un bon servei als
nostres clients”, tal com afir-
men en el comunicat. Tot i que

no s’oposen a la reforma, “no vo-
lem que l’actuació sigui un fra-
càs a llarg termini ni que es faci
a qualsevol preu”, tal com de-
clara a Línia BadalonaJosep Gil,
president de l’Associació de Ve-
nedors del Mercat Maignon. 

La reforma d’aquest equipa-
ment ha portat polèmica entre
els grups de l’oposició, que han
criticat el projecte municipal. 

La reforma del mercat ha generat polèmica darrerament. Foto: Arxiu

Els venedors de Maignon volen
retocs en el projecte de reforma

» Els comerciants demanen separar les dues plantes plantejades
» Tot i això, els botiguers no es mostren contraris a la remodelació

La Fira de Festa de Pérez
Galdós escalfa motors

MOSTRA4Els comerciants de
Pérez Galdós donaran la seva
particular benvinguda a la pri-
mavera amb la tradicional Fira de
Festa, una cita comercial que, en
el marc de les festes de Llefià, trau-
rà demà passat al carrer botigues
associades de l’eix i altres d’arreu
de la ciutat i de la comarca. 

“La darrera edició va ser tot
un èxit, va venir molta gent a vi-
sitar-nos”, assegura a Línia Ba-
dalona Ricardo Jiménez, presi-
dent de l’Associació de comer-
ciants de Pérez Galdós. 

Des de les 10 del matí i fins a

les 8 del vespre al voltant de 50
parades de comerciants ompliran
el carrer Pérez Galdós amb boti-
gues, castells inflables per als
més petits, tallers diversos i mol-
ta artesania, un senyal d’identi-
tat d’aquesta mostra comercial
badalonina. 

Per arrodonir el dia, a partir
de les 10 de la nit de dissabte tin-
drà lloc un concert de tribut al
grup El último de la fila, a la pla-
ça Trafalgar. La voluntat dels
comerciants és que la Fira de Fes-
ta enllaci amb l’actuació dels
Garcia i Portet. 

Comença el Festival del Mar 
i la Fira Nàutica al Port

NÀUTICA4Les instal·lacions del
Port acullen des d’avui la segona
edició del Festival del Mar i la Fira
Nàutica, dos esdeveniments or-
ganitzats per Marina Badalona i
l’Associació d’Indústries, Comerç
i Serveis Nàutics. 

Durant els quatre dies que du-
rarà –fins al diumenge 1 de
juny–, l’exposició comercial es
concentrarà a la zona del Moll de
Capitania i Moll de Ribera, amb
empreses de venda d’embarca-
cions noves i d’ocasió, accessoris

i serveis relacionats amb el món
nàutic. En el marc de la fira, al
Centre d’Activitats Nàutiques, al
Moll Nord, es desenvoluparan
presentacions i debats sobre te-
mes d’actualitat del sector. 

Un dels objectius del Festival
del Mar de Badalona és donar a
conèixer el Port als ciutadans. En-
tre les activitats que s’hi duran a
terme destaca el simulacre de res-
cat en mar per part de Salvament
Marítim, que tindrà lloc demà a
partir de les 6 de la tarda.

Badalona promociona 
el seu passat modernista

INICIATIVA4El llegat modernis-
ta de la ciutat de Badalona no és
ni molt menys escàs, i de cara a la
cèlebre Fira Modernista que se ce-
lebrarà a partir de demà a Barce-
lona, el consistori col·locarà per
tercer any consecutiu un estand a
la fira per promocionar la ciutat
i el seu passat modernista. 

Aquest estand oferirà infor-
mació turística de la ciutat i da-
des sobre les diverses activitats
que s’hi poden dur a terme.

Des del consistori es recorda
que els comerços i negocis de res-
tauració interessats en participar
en aquest esdeveniment poden
fer arribar a l’Oficina de Turisme
les seves propostes publicitàries
perquè es puguin mostrar a la
Fira Modernista. “És una bona
ocasió per presentar-nos una
mica més enllà de la nostra ciu-
tat”, explica Rosa Bertran, regi-
dora de Promoció Econòmica,
Comerç, Consum i Turisme. 

Redacció
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Un moment de l’any passat. Foto: Albert Bagué / Monmar Comunicació

Col·laboració | Conveni entre MB Motors i els Salesians
L’Escola Professional Salesiana i MB Motors, concessionari oficial i Taller 

Autoritzat Mercedes-Benz, van signar fa uns dies un conveni de col·laboració 
per desenvolupar el cicle formatiu de grau mitjà d’electromagnètica d’automòbils 

en règim d’alternança i amb formació dual per alumnes amb beca de formació. 
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El millor jugador jove del bàs-
quet estatal juga a la Penya i es
diu Guillem Vives. Després d’u-
na votació en què van participar
aficionats, mitjans de comuni-
cació i els col·lectius d’entrena-
dors de la Lliga Endasa, el base
del FIATC Joventut va ser esco-
llit com a Millor Jove de la lliga
durant aquesta temporada. 

Vives va recollir el premi
abans-d’ahir a Madrid a mans
d’Eduard Portela, president
d’honor de l’ACB, a la Seu de la
Copa del Món 2014. Durant l’ac-
te també es van presentar de ma-
nera oficial els play-off–on ma-
lauradament no hi serà present
la Penya– i es van entregar altres
premis individuals als millors ju-
gadors de la temporada. 

Amb només 20 anys, i en la

seva primera temporada com a
professional, el número 16 de la
Penya ha fet uns números a te-
nir en compte: ha jugat 28 mi-
nuts per partit, amb una mitja-
na de 7,9 punts i 4,2 assistències
per matx. També optaven al
premi al millor jugador jove de
l’ACB, Walter Tavares, de l’Her-

balife Gran Canaria, i Àlex Abri-
nes, del FC Barcelona. 

“És un orgull rebre aquest
premi, perquè dins d’aquesta
lliga tan competitiva i de les mi-
llors d’Europa em fa sentir un
privilegiat”, va declarar Vives
durant l’entrega del premi
abans-d’ahir a Madrid. 

Vives va quedar per sobre d’Abrines i Tavares a la votació. Foto: Penya

Guillem Vives, escollit millor
jugador jove de la Lliga Endesa
» El base verd-i-negre va recollir abans-d’ahir el guardó a Madrid
» L’esportista de la Penya té una mitjana de 7,9 punts per partit

Homenatge a l’Hoquei Sant
Josep en el seu 50è aniversari

HOQUEI4El 19 de març de 1964
naixia el Club Hoquei Sant Josep
de Badalona. La setmana passa-
da, amb motiu del seu cinquan-
tè aniversari, l’Ajuntament va
oferir una recepció als seus re-
presentants al Saló de Plens. 

L’Hoquei Sant Josep va apa-
rèixer justament en aquell mo-
ment per donar continuïtat a la
pràctica d’aquest esport a la ciu-
tat, després de la dissolució de la
divisió d’hoquei del Club Joven-
tut Badalona.  

L’alcalde de Badalona, Xavier
Garcia Albiol, va destacar el pa-
per formatiu que porta a terme
aquesta entitat esportiva, que
fomenta els valors d’un esport en
equip. Albiol va agrair a la junta
directiva de l’entitat “els esforços
que fa per desenvolupar el seu
projecte esportiu tot i els temps
difícils que estem vivint”. 

El club ha estat organitzant
des de principis d’anys tot un se-
guit d’activitats commemoratives
de la seva efemèride. 

Els Dracs derroten els Pioners
i jugaran la final de la lliga

FUTBOL AMERICÀ4Segueixen
fent història. Els Dracs de Ba-
dalona van aconseguir el passat
dissabte la classificació per la fi-
nal de la Lliga Nacional de Fut-
bol Americà (LNFA), després de
derrotar els Pioners de l’Hospi-
talet, vigent campió, per 38 a 20,
en un partit on s’enfrontaven dos
dels millors equips del país.

Tot i les baixes que presen-
tava l’equip riberenc, aquest va
sortir endollat i disposat a plan-
tar cara als badalonins. A la
mitja part el marcador era de 21
a 14 a favor dels Dracs, que do-

minaven el joc. Un cop reprès el
partit a la segona meitat, els
Dracs van augmentar el seu
avantatge fins a arribar al re-
sultat final que donava accés
als badalonins a la gran final,
que es disputarà justament a Ba-
dalona el pròxim 15 de juny. El
rival, el València Firebats, va de-
rrotar els Óssos  Rivas madrileny
per 22 a 12 a l’altra semifinal. 

Amb aquesta victòria, els
Dracs de Badalona aconseguei-
xen accedir a una final de la
LNFA per dotzena vegada en la
seva història. 

El CTT Badalona aconsegueix
l’ascens a Primera Divisió

TENNIS TAULA4El primer equip
del Club Tennis Taula Badalona
va aconseguir el passat 18 de
maig l’ascens a la categoria de
bronze estatal d’aquest esport,
la Primera Divisió. 

Els badalonins no van cedir
cap dels 4 partits del torneig d’as-
cens, disputat a Villalbilla (Ma-
drid), després de completar una
excel·lent fase regular que els va
portar a ser subcampions de lliga. 

Un total de 24 equips es van

trobar a Villalba amb l’objectiu de
guanyar-se una de les sis places
d’ascens a Primera. El CTT Ba-
dalona va quedar enquadrat en el
grup sisè, conjuntament amb el
Pisuerga de Valladolid, el Medi-
terrani de València i l’Aranjuez de
Madrid, considerat com el més
complicat de les fases. 

El CTT Badalona assoleix el
seu objectiu d’ascens després de
2 intents fallits, justament quan
l’entitat fa 75 anys de vida.

Redacció
BADALONA

L’Hoquei Sant Josep va néixer l’any 1964. Foto: Ajuntament

Rem | Tercera posició del juvenil del Rem Badalona
El juvenil masculí del Club de Rem Badalona va finalitzar en tercera posició

en el Campionat d’Espanya de Llaüt del Mediterrani, celebrat a Màlaga
aquest passat cap de setmana. Enguany ha estat el tercer any consecutiu 
que el club badaloní assoleix posicions de podi en aquest torneig estatal. 
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AGENDA    UINZENALQ
DIMARTS 3 DE JUNY
20:00 4 monòlegs i més. En el marc del cicle Po-

mar Literari 2014, arriba aquesta obra de te-
atre al Casal cívic de Pomar per completar les
activitats que han estat programades de
cara a aquest programa.

DIJOUS 29 DE MAIG
19:00 Taller Aprenem junts, una activitat de fo-

ment i promoció de la lectura i comprensió
lectora que es fa de manera setmanal a la bi-
blioteca Pomar.

DIUMENGE 1 DE JUNY
11:00 Itinerari educatiu de descoberta de la ve-

getació singular del parc de Can Solei i de Ca
l’Arnús, una visita guiada adreçada a famí-
lies que vulguin descobrir l’entorn vegetal d’a-
questes dues zones verdes. / Ca l’Arnús.

FINS AL 30 DE MAIG
Matí-Tarda Racons de Badalona in situ. Expo-

sició del pintor Pedro Baos, un artista reco-
negut a la ciutat. Els quadres mostren racons
de la ciutat i tots han estat pintats en el ma-
teix lloc que retrata el quadre. / Centre cívic
Can Cabanyes.

FINS AL 31 DE MAIG
Matí-TardaNilo abajo. Exposició que arriba de

la mà d’una editorial especialitzada en l’art,
De la pulcra ceniza. La mostra s’organitza al
voltant de les seves col·leccions editorials. /
Espai Betúlia. 

DIMECRES 4 DE JUNY 
18:00 El diari d’en Leo. Una activitat a càrrec de

Krusttyh Benyh, el nom artístic de la il·lus-
tradora local Cristina Benítez. El diari d’en Leo
és un àlbum il·lustrat. / Can Casacuberta.

DISSABTE 14 DE JUNY
17:00 L’Associació de Veïns Coll i Pujol, con-

juntament amb la de Dalt la Vila, organitzen
una festa infantil oberta a totes les escoles
dels barris amb activitats d’animació i xoco-
latada. / Plaça Oriol Martorell i Codina.

DISSABTE 31 DE MAIG 
8:00 Torneig de futbol sala al CEIP Salvador Es-

priu. 8 equips de jugadors de més de 18 anys
prendran part en aquesta competició esco-
lar. / Escola Salvador Espriu.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Mares de l’AMPA de les escoles Mercè
Rodoreda i Llorens Artigas de la ciu-
tat explicaran contes als nens i nenes
a la Biblioteca Lloreda. El conte que s’ex-
plicarà serà el clàssic El Petit Príncep.

Vestim el conte
El Petit Príncep

Dj. 29 de maig

Activitat pensada per a totes aquelles
persones que els agrada la lectura i des-
cobrir nous personatges. En aquesta
tertúlia, es parla sobre el llibre d’An-
dreu Martín, Cicatrius de 1714, a la bi-
blioteca Llefià-Xavier Soto.

Tertúlia
Cicatrius de 1714

Dj. 29 de maig a les 19:00

El Districte III organitza aquesta ruta
cap a aquest nucli badaloní. A les 10
del matí se celebrarà una missa rociera
al Monestir de Sant Jeroni, mentre que
a dos quarts de 3 s’organitzarà un di-
nar de germanor. 

Romeria
Sant Jeroni de la Murtra

Dg. 1 de juny de 10 a 18

El Centre Excursionista de Badalona or-
ganitza la tradicional cursa badaloni-
na, que enguany arriba a la seva
quarta edició. 

Atletisme
Cursa Endimoniada
Ds. 7 de juny a les 21:30
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