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Torna el malson de la brutícia a
les platges badalonines. Aquest
dissabte comença la nova tem-
porada de bany a la ciutat i to-
thom està pendent dels residus
flotants que poden tornar a apa-
rèixer, com va passar l’any pas-
sat, a primera línia de la costa. I
és que, lluny d’haver trobat una
solució, la comissió de treball per
estudiar aquesta problemàtica
encara no ha pogut determinar
quin n’és l’origen.

De moment, i malgrat que la
comissió continuarà estudiant el
problema a través d’un protocol
per detectar les anomalies de
forma immediata, la solució d’en-
guany tornarà a ser accidental i

provisional: l’Ajuntament paga-
rà una embarcació que treballa-
rà de dilluns a diumenge durant
tota la temporada de bany per ne-
tejar l’aigua de les platges. “Cal re-
cordar que fa tres anys l’Agència
Catalana de l’Aigua, que és la res-
ponsable de vetllar per la quali-
tat de l’aigua, va deixar d’assumir
el cost d’aquest tipus d’embarca-
ció i des de llavors l’Ajuntament
ha fet l’esforç de pagar-la en so-
litari”, denuncia Sònia Egea, re-
gidora de Medi Ambient i Soste-
nibilitat.

Embarcacions a banda, el que
sembla quedar clar, però, és que
els residus flotants no provenen
de depuradores properes, com va
insinuar Xavier Garcia Albiol
l’any passat, ja que no s’han de-
tectat problemes a les instal·la-
cions de la zona. Una suposició
que va enfrontar el batlle badaloní

amb Joan Mora, alcalde con-
vergent de Mataró, després que
el primer apuntés que la depu-
radora d’aquesta localitat podia
ser la causant dels residus de les
platges badalonines. Un com-
pany de Mora, Ferran Falcó, lí-
der de CiU a Badalona, va asse-
gurar aleshores que la brutícia
era de Badalona i que podria ser
deguda a la “manca d’intensitat
en la neteja del clavegueram
propi, dels sobreeixidors i de les
lleres de riberes i boscos”. Tam-
bé ICV-EUiA va afirmar alesho-
res que “la situació no es deu a
cap causa natural”.

Sigui com sigui, de cara al fu-
tur la comissió planteja diverses
mesures per intentar solucionar
el problema, com la construcció
de nous dipòsits de recollida
d’aigües pluvials i la realització de
campanyes de sensibilització.

El malson de la brutícia
» Dissabte comença la temporada de platja sense que s’hagi trobat l’origen dels residus flotants
» L’Ajuntament tornarà a pagar una embarcació que netejarà l’aigua cada dia de la setmana

Arnau Nadeu
BADALONA

EDUCACIÓ4Una campanya
de conscienciació ciutadana
que funciona des de fa temps i
a escala internacional és la
Clean-up the Med (“Netegem
el Mediterrani”), a la qual hi
participa l’Escola del Mar de
l’Àrea de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat de l’Ajuntament de
Badalona.

Uns tres-cents escolars de
la ciutat, entre el passat dime-
cres 4 de juny i demà divendres
dia 13, recullen residus de la
platja badalonina per analitzar-
los i establir hipòtesis sobre el
seu possible origen. En aquest
sentit, no es tracta només d’u-

na neteja, sinó d’una recollida
de residus que, posteriorment,
s’analitzen per establir hipòte-
sis sobre el seu origen i per pro-
posar maneres de reduir la
seva presència.

L’activitat, impulsada i pro-
moguda per l’organització eco-
logista italiana Legambiente,
pretén fomentar la sensibilit-
zació ambiental envers els re-
sidus que apareixen a les plat-
ges. Enguany hi participen tres
centres educatius de Badalona
(Escola Artur Martorell, Col·legi
Badalonès i Institut la Pineda),
que en total sumen la xifra de
tres-cents alumnes.

Tres-cents escolars badalonins
recullen residus a la platja

Una embarcació tornarà a netejar l’aigua de les platges badalonines cada dia durant tota la temporada de bany. Foto: Arxiu
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L’escola badalonina serà present
demà passat a la cercavila na-
cional que tindrà lloc a Barce-
lona en defensa de l’escola en ca-
talà a partir de les sis de la tar-
da. La delegació badalonina que
assistirà a la marxa sortirà de la
ciutat una hora abans.

L’acte reivindicatiu, convocat
per la plataforma Som Escola,
servirà per unir representants de
l’escola catalana, valenciana i ba-
lear amb una premissa molt
clara: la defensa de l’escola en
català i del model d’immersió
lingüística vigent des de fa més
de 30 anys. Una llengua i un mo-
del que després de la darrera
sentència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC), que obliga a cinc direc-
tors d’escola a programar un

25% de l’horari lectiu en caste-
llà, es veuen amenaçats.

Un dels membres de la co-
missió permanent de ‘Badalona
es mou’, David Guerrero, afirma
a Línia Badalona que “des de la
plataforma cridem a la partici-
pació”, però també recorda que
“hi ha moltes qüestions  per les
quals cal lluitar. Una és el cata-
là a l’escola, però no és l’única”.
Guerrero afegeix que “és molt fà-
cil sumar-se a les protestes con-
tra Madrid però també hem de
demanar canvis a les adminis-
tracions locals, cosa que de ve-
gades s’oblida. Les lluites s’han
de fer de manera global”.

ENCALLATS AMB EL P3
Respecte a la voluntat d’Ensen-
yament de suprimir una línia de
P3 de l’escola Baldiri i Reixac, el
conflicte continua obert. En
l’última reunió entre les parts, la
conselleria va continuar defen-
sant que l’oferta de places està

per sobre de la demanda. En
canvi, des de ‘Badalona es mou’,
Guerrero assegura que conti-
nuaran lluitant perquè la Gene-
ralitat faci marxa enrere  i “vegi
que es pot mantenir aquest grup
perquè no es pot carregar el
descens demogràfic a un centre”.

Aquesta lluita en la defensa
de l’educació pública ha estat el
motiu pel qual la Federació d’As-
sociacions de Pares i Mares d’A-
lumnes de Catalunya (FAPAC)
ha premiat ‘Badalona es mou’ pel
seu exemple d’entitat cívica que
ha aconseguit traslladar les seves
reivindicacions a altres ciutats
catalanes. Una mostra d’aquest
triomf el representen les sama-
rretes grogues amb el lema ‘SOS
Ensenyament Públic de Quali-
tat’, que tenen el seu origen a Ba-
dalona i que recentment han
estat premiades  amb la meda-
lla del FAD (Foment de les Arts
i el Disseny) pel fet de ser una
iniciativa ciutadana d’èxit.

» Som Escola Badalona serà demà passat a la cercavila de Barcelona per defensar l’escola en català
» El conflicte per la supressió d’una línia de P3 de l’Escola Baldiri i Reixac continua obert  

Albert Ribas
BADALONA

SENTÈNCIES4L’ofensiva judi-
cial contra la immersió lingüísti-
ca es va posar en marxa en el mo-
ment que el Tribunal Constitu-
cional (TC) va emetre la seva sen-
tència contra l’Estatut el 28 de
juny del 2010. Llavors, el TC, en-
tre altres consideracions, va de-
terminar que “el castellà no pot
deixar de ser també llengua ve-
hicular i d’aprenentatge en l’en-
senyament” a Catalunya.

A partir d’aquest moment els
cops judicials contra la immersió
s’han succeït, fins a arribar a la da-
rrera interlocutòria del TSJC del
passat mes de gener. Per primer
cop aquest tribunal va establir que
el percentatge de classes en cas-
tellà de les cinc escoles afectades
per la denúncia d’uns pares havia

de ser del 25%. La conselleria
d’Ensenyament, com ha fet amb
totes les resolucions judicials que
afecten la immersió, va tornar a
recórrer i de moment ha aconse-
guit que la sentència no s’apliqui
aquest curs.

L’objectiu final de la conse-
lleria que lidera Irene Rigau i de
la comunitat educativa catalana
és esquivar la llei Wert i evitar que
aquesta arribi a les aules catala-
nes. Una llei que obliga la Gene-
ralitat a oferir escolarització en
castellà als alumnes que ho sol·li-
citin i, si no ho fa, l’Estat pagarà
l’escola privada a les famílies
que denunciïn que l’oferta no
existeix per posteriorment treu-
re els diners de les transferències
de l’Estat al govern català.

Ofensiva judicial contra 
la immersió lingüística

L’ensenyament badaloní té dos fronts oberts: el que afecta totes les escoles, amb l’Estat, i el de la Baldiri i Reixac, amb la Generalitat. Foto: Badalona es mou

L’escola badalonina es fa sentir
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@mkserra: Preciós! Boníssima la iniciativa!
S'ha de veure, i també s'ha de compartir!
Catalans want to vote-Human towers for
democracy.

@ernestmaragall: Ells, que facin la seva
transició, que nosaltres fem la nostra:
República Catalana. @NovaEsqCat #el-
reiabdica.

@herrerajoan: En una setmana la Llei del
Borbó al Congrés. En unes setmanes coro-
nació. En un mes, successió d'un cap d'Es-
tat. Tot sense poder votar. 

Aquests dies estan venent que a
Espanya, amb el canvi de rei i amb
el canvi generacional, la monar-
quia serà moderna i pressuposen
una renovació de la nostra socie-
tat, de la política, de les autono-
mies, etcètera. Monarquia i mo-
dernitat són un oxímoron com
una catedral, són dos conceptes
antitètics, oposats. La monarquia
està basada en uns principis d’al-
tres èpoques i la modernitat con-
templa els usos i costums d’ara. 

Volen congelar la imatge, fer-
ne una foto fixa de l’actual mo-
ment de la societat per deixar-la
com està. Quietos todos, que nada
se mueva!El passat és passat i la
transició és com una mòmia
amortallada i embolcallada amb
les benes de les lleis i la constitució,
hereves del franquisme, per ama-
gar que està ben podrida. 

Regenerar sense moure les ac-
tuals estructures, blindant la tran-
sició? Com es pot fer, amb un mi-
racle? Ramon Espasa advoca per
“continuar en la normalitat ac-
tual”. Què és la normalitat? Con-
tinuar amb una monarquia ins-
taurada per Franco? És normal
que el rei sigui el comandant su-
prem de les forces armades? Què
faria en cas d’invasió de Catalunya
per l’exèrcit, garant de la unitat
d’Espanya? Els aturaria o com-
pliria amb el que dicta la consti-
tució? Estem en un moment en
què tot l’entramat d’interessos
que conformen la columna verte-
bral d’Espanya està caducat. Tot
plegat amb l’ajut dels socialistes
que resulta que són republicans
de cor (Maurici Lucena proclama
que són “conceptualment ” repu-
blicans!) i al mateix temps mo-
nàrquics per l’interès general.

4Monarquia
per Jordi Lleal

#ReferèndumJA#CatalansWantToVote #ElReiAbdica

El revers del gran resultat de di-
umenge de les forces favorables
a l'autodeterminació ha estat el
paper galdós, en alguns casos
inesperat, dels adversaris de la
consulta. El Partit Popular s'ha
deixat pel camí a Catalunya
108.000 vots: ha punxat fins i
tot a feus municipals on ostenta
l'alcaldia, com ara a Badalona o
Castelldefels. De la segona posi-
ció obtinguda en 2004 ha pas-
sat ara a la cinquena. 

En el cas dels socialistes
podem parlar d'una castanya
mítica: no pas perquè a Ullas-
trell hagin passat del 22 al 5%,
sinó perquè a bona part de la
Catalunya interior les seves
pèrdues s'apropen més als dos
terços que a la meitat dels vots.
Als feus tradicionals de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, a
més, amb victòries habituals a
prop del 50% dels vots (de
l'Hospitalet a Cornellà, passant
per Santa Coloma de Grame-
net), no han pogut superar en-
lloc la barrera del 30% dels
sufragis. Han argumentat que
el percentatge de vot ha estat
semblant al de les darreres au-
tonòmiques, però això és tant
com acceptar que en les elec-
cions en les quals tradicional-
ment s'obtenien els millors
resultats, ara cal assimilar amb
goig els pitjors de la història.

En el cas de Ciutadans cal
parlar també, obertament, de
fracàs de les expectatives crea-
des. El partit fins ara emergent
del dependentisme va sumar
120.000 vots menys que en les
autonòmiques de 2012. El cert
és que moltes enquestes ja fa al-
guns mesos que havien comen-
çat a apuntar un cert desgast de
les seves expectatives de creixe-
ment, menys frescos, tacats per
primera vegada de corrupció.
L'aposta espanyola, afavorida
per una col·laboració mediàtica
descomunal, els ha permès
sumar de pèls un segon escó. 

Curiosament, en una mena
de competició dels horrors,
l'escó 54 al Parlament Europeu
se'l va apuntar a última hora
Juan Carlos Girauta, tot despla-
çant Alejo Vidal-Quadras. En
definitiva, Ciutadans ha superat
Podemos (un partit sense cap
presència als mitjans d'aquí i
sense tradició prèvia) de només
40.000 vots. Finalment, què dir
dels resultats de la UPyD en-
capçalada a Catalunya per una
incommensurable Teresa Gi-
ménez Barbat: amb els seus 32
mil vots continua, com en 2009,
en dura competència amb els
animalistes del PACMA. Alfred
Bosch li podrà recordar ben
aviat al Congreso espanyol a
Rosa Díez. 

per Joan Granollacs

4La catàstrofe unionista

La secretària general del PP ha
acusat el president Mas i els
partits independentistes de ge-
nerar odi i divisió social, i ha
afirmat després que l’odi acaba
girant-se contra qui el genera.
Per tant, ha acusat i deixat en-
treveure que el que li pugui
passar al president de Catalu-
nya i als partits sobiranistes
s’ho hauran guanyat a pols. I la
qüestió, Sra. Cospedal, és saber
qui és que genera odi i, per tant,
contra qui es girarà aquest odi
o les seves conseqüències.

Per què no es dedica a ana-
litzar qui és que ataca a qui, qui
és que es dedica a crear odi?
Analitzi l’època de campanya
electoral i observi que el que
més ha destacat han estat les
declaracions del seu candidat,
indicant que té superioritat
intel·lectual sobre la candidata
del PSOE, pel fet de ser home.
No s’ha adonat que el seu can-
didat, Sr. Cañete, menysprea
les dones? Qui ha estat que l’ha

obligat a demanar perdó, des-
prés que haguessin passat cinc
o sis dies d’una tan gran discri-
minació? Per moltes excuses
que demani, coneixerem quin
és el vertader pensament del
seu candidat? Qui és que ge-
nera l’odi?

Quina campanya electoral
per a les europees estan fent
quan visiten el Principat, si en
lloc de dir el que faran a la UE,
es dediquen a desprestigiar els
altres partits, especialment els
independentistes? Per què en
lloc de dedicar-se a dir que
creen odi els que diuen que
“Espanya ens roba”, no mos-
tren les balances fiscals reals?
Per què no comparen el fracàs
de les inversions fetes en auto-
pistes radials amb centre a Ma-
drid, amb la possible bona
inversió que hauria suposat
l’Eix Mediterrani, d’unió d’An-
dalusia amb França, passant
per Múrcia, València i el Prin-
cipat de Catalunya?

4Qui genera l’odi
per Joan Lladonet
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4Per dignitat, no per identitat

Opinió en 140 caràcters

@xavialiaga: Sembla que Rajoy abdica pel
Mundial de futbol i el Rei convoca una con-
sulta per preguntar si ja pot anar de cacera.
Se'm mengen els nervis.

@cristina_pardo: No sabía que las primas
de España a sus jugadores por ganar el
Mundial de futbol también las iba a nego-
ciar el padre de Neymar.

@encampanya: Mas i Duran han passat la
tarda a la Casa dels Canonges molt rallats
perquè Rajoy i Rubalcaba no els deixen ju-
gar a la Play Abdication.

Un diari obert

M’agrada molt la música. Escolto es-
pecialment grups i cantants tant brità-
nics com americans. Tanmateix, al meu
cotxe sonen Blaumut o Joan Dausà. He
anat a un munt de concerts del Quique
González i segueixo el treball d’altres
músics espanyols. Llegeixo a Haruki
Murakami, Paul Auster, Douglas Co-
upland, Nick Hornby, Jonathan Safran
Foer i Chuck Palahniuk. Intento també,
de tant en tant, llegir novel·les en anglès
per això que no es rovelli allò que m’ha
costat aprendre com a estudiant. Alguns
dels meus llibres preferits estan es-
crits originalment en castellà: Beatriz y
los cuerpos celestes, Abierto toda la noc-
he o Cuatro amigos.

M’agrada molt la ciutat de Madrid.
La seva oferta museística és impres-
sionant i el seu cel infinit resulta capti-
vador. Toledo, Sevilla o Còrdova treuen
l’alè amb la seva bellesa. Hi ha diversos
llocs que m’han enamorat: la vall de
Glen Coe a Escòcia, l’illa canària de la
Gomera, les platges de Puerto Rico i Cot-
lliure al sud de França. Això sí, només
viuria a tres ciutats: París, Nova York i
Barcelona. Sóc fan de la meva ciutat i de
Catalunya. Crec que la meva nació és
simplement sensacional. Aterrar a El
Prat és saber que ets a casa, que perta-
nys a aquest lloc i que és on vols morir
d’aquí a molts anys.

Què dir de la paella, de la truita amb
patates o dels bocates de calamars.
Però també m’encanta el sushi, el sas-

himi, els nachos con guacamole, les fa-
jitas i el fuet de la Garrotxa.

El meu pare va néixer a Aragó i la
meva mare a Catalunya. He viatjat per
Espanya, per Europa i per Amèrica. He
vist llocs meravellosos i altres que no ho
són tant. He gaudit de persones molt
semblants a mi i també, algunes vega-
des, molt diferents. He impartit classe
a estudiants catalans, andalusos, cana-
ris, bascos, gallecs, valencians, islan-
desos, mexicans, argentins, holandesos,
anglesos, austríacs, belgues…

En definitiva, no tinc problema amb
la meva identitat. No sóc un heroi. Sóc
com milions de catalans. Sóc la barre-
ja de fenicis, grecs, romans o musul-
mans. De Ronald McDonald i Star-
bucks. De Peugeot i Seat. De TV3 i TVE.
De RAC1 i la Ser. De la Liga BBVA i de
la Champions. Sóc fill de la barreja, de
l’aculturització, de la globalització, d’u-
na societat sobreconnectada addicta a
la novetat.

I sóc d’esquerres, tot i que comprenc
les limitacions de la política amb un po-
der cada vegada menys petit davant del
capital. I, també, sóc independentista.
Però no per defensar la meva identitat,
ja que com he dit sóc la barreja de 3.000
anys de cultura. Sóc independentista per
dignitat. Perquè de la meva identitat ja
m’encarrego jo, com a adult i com a ciu-
tadà lliure. I no necessito que ningú
m’espanyolitzi a cop de Wert. Ja ho faré
jo si ho considero interessant.

per Alexandre Ribes (@alexsocietat)

La filosofia del nou entrenador del
Barcelona, que ja ha vingut demostrant
des que s’asseu a les banquetes, el seu
gust pel talent domèstic, obre un nou i
engrescador horitzó per als joves del
planter. En els seus conjunts l’asturià
sempre ha volgut apostar pels nous va-
lors, i ara que retorna al club blaugra-
na desitja que la columna vertebral de
l’equip es basi en jugadors de la casa. Si
analitzem l’onze habitual de Martino du-
rant aquesta passada temporada, ens
adonem que la mitjana d’edat era pro-
pera als 30 anys. Per tant, la primera
missió del nou tècnic ha de ser renovar
el grup en profunditat i incloure-hi
sang jove. Les baixes segures de Puyol
i Valdés, i l’interrogant sobre el futur de
Xavi, ja van en aquesta direcció. 

Si a això hi afegim els retorns de Ra-
finha i Deulofeu amb 21 i 20 anys res-
pectivament, i les incorporacions del
porter Ter Stegen (22) i Halilovic (a punt
de fer-ne 18), el relleu generacional està
servit. L’últim nom que està sonant amb
força és el del central del PSG Mar-
quinhos, que té tan sols 20 anys. Tot ple-
gat ens dóna una idea aproximada dels
plans de ‘Lucho’, fonamentats en con-
ferir a la pedrera un alt protagonisme i
en anar a buscar l’excel·lència a fora no-
més en el cas que a casa no la hi tingu-
em. És això últim el que succeeix, per ex-
emple, en la tan important posició de
central: al filial no hi ha cap jugador que
a hores d’ara destaqui en aquesta de-
marcació tan delicada, i tenint en comp-
te que ha estat una mancança que hem
arrossegat en els darrers temps, cal
ser ambiciosos i intentar fitxar autèn-
tics especialistes de nivell mundial. 

Com a mínim, un. El fet que el PSG

hagi tancat la incorporació de David
Luiz, obre les portes a la possible sorti-
da de Marquinhos (ja pretès pel Barça
l’any passat, quan jugava a la Roma) del
conjunt francès. Es parla d’un possible
canvi per Alves, més una compensació
econòmica per part del Barça. Els ex-
perts asseguren que aquest central bra-
siler és rapidíssim i que per tant res-
pondria al perfil que Puyol va dir que
hauria de tenir el seu substitut, i que po-
dria complementar-se perfectament
amb Piqué (que acaba de renovar fins
al 2019). Personalment, i sense des-
cartar l’esmentat jugador al qual he vist
molt poc, penso que l’opció més fiable
seria la del jove de l’Athletic Laporte.
Després d’haver estat un dels millors de-
fenses centrals d’aquesta Lliga, i amb
només 19 anys, ha fet prou mèrits per-
què el tinguin en compte. 

Té l’avantatge que ja coneix la com-
petició, ha quallat una temporada sen-
sacional en el seu actual equip, i és de
suposar que Zubi ja deu haver mantin-
gut converses des de fa temps amb el seu
entorn. Luis Enrique, que probablement
confiarà força en Bartra i Montoya (als
qui ja va dirigir en la seva etapa al Bar-
ça B), guanyaria un jugador superlatiu,
que la toca amb l’esquerra, i que apor-
taria centímetres a la rereguarda. Sigui
com sigui, sembla que el tècnic té clar
que es fixarà en els joves, i ja en les se-
ves primeres declaracions va convidar
les noves perles del club a treballar per
a demostrar-li que poden tenir una
oportunitat. Els noms d’Adama, Munir
o el flamant Halilovic (que en principi
arriba per a jugar al B) poden tenir un
protagonisme inesperat en aquesta
nova etapa.

per Sergi Villena

4Luis Enrique i els de casa
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La Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) de la ciutat es
va manifestar aquest passat
diumenge, en una marxa que va
començar al Pont del Petroli,
per denunciar “la impunitat fi-
nancera” en el marc de la pro-
testa d’àmbit estatal batejada
com a ‘Judici i Càstig’.

A Badalona la protesta va
reunir mig centenar de persones
en un trajecte que va passar pel
passeig Marítim i va finalitzar al
davant de l’Ajuntament. Mont-
se Garcia, de la PAH de Bada-
lona, ha valorat de forma “molt
positiva” aquest acte de protes-
ta a Línia Badalona: “Vam re-
córrer un lloc com el passeig
Marítim, on mai s’hi havia fet
cap marxa de protesta, i vam
arribar fins a la platja per re-

partir informació a la gent, que
es va mostrar interessada”. Feia
dues setmanes que la PAH, com
a “acte previ” a la marxa, havia
anat als jutjats de la ciutat a en-
tregar més de 30 escrits adre-
çats a la Fiscalia per demanar “la
persecució dels delictes d’esta-
fa hipotecària sobre primer ha-
bitatge”, sobre els quals Garcia

es mostra “optimista” amb el
seu recorregut.

ATURAT UN DESNONAMENT
L’activista també ha mostrat la
seva satisfacció després que la
plataforma hagi aturat un des-
nonament programat per avui al
carrer Alfons XII. “Era una fa-
mília nombrosa”, ha assegurat.

Els manifestants, al davant de l’Ajuntament. Foto: PAH Badalona

La PAH es mobilitza contra 
“la impunitat financera” 

» L’acció, d’àmbit estatal, va reunir unes seixanta persones a la ciutat
» La plataforma també ha aturat un desnonament programat per avui

Tomàs Molina analitza la
influència del clima en la salut
CONFERÈNCIA4El cap de Me-
teorologia de Televisió de Cata-
lunya, Tomàs Molina, va ana-
litzar divendres passat en una
conferència a l’Hospital Muni-
cipal de Badalona els reptes de
futur existents al voltant de la sa-
nitat relacionats amb el clima. 

Molina, que va fer un repàs
sobre la influència que pot tenir
el canvi climàtic en la salut de les
persones, va estar acompanyat
pel doctor Josep de Haro, cap
clínic d'Otorinolaringologia de

BSA (Badalona Serveis Assis-
tencials), que va centrar la seva
intervenció en la contaminació
sensorial. 

De Haro va explicar com els
canvis en el medi ambient i en
el clima poden repercutir en la
salut, especialment en l'olfacte,
el gust, l'audició, el tacte, la vi-
sió, el dolor i l'equilibri. La con-
ferència es va celebrar amb mo-
tiu del Dia Mundial del Medi
Ambient, que s’havia comme-
morat el dia abans.

CASTELLS4Els Castellers de
Badalona continuen en ratxa. El
passat 1 de juny els Micacos van
confirmar les seves bones ac-
tuacions en castells de 7 durant
la seva participació en la diada
castellera de la Festa Major del
barri barceloní de Trinitat Vella.

L’actuació dels badalonins
va començar amb un pilar de 4
que va deixar pas a la primera
ronda, on van presentar un
4de6 amb agulla que, tot i al-
guna petita sacsejada, el van

aconseguir descarregar sense
massa problemes. Posterior-
ment la colla badalonina va
atacar un nou 3de7 en segona
ronda, tot i ser només dues co-
lles a plaça. L’estructura es va
enfilar nerviosa, però un bon
treball i la ràpida pujada van fer
que el castell es carregués amb
comoditat. Seguidament, a la
baixada, es va haver de defen-
sar en obrir-se de mida al pis de
terços. Per arrodonir la diada,
la Colla Micaco va voler fer un

3de6 amb agulla introduint for-
ça rotacions a tronc i a canalla.
El castell, que va pujar sense
cap entrebanc, es va haver de
desmuntar, però, per indecisió
de la canalla. 

Malgrat això, els Micacos
van fer un nou intent en ronda
de repetició, on el van desca-
rregar de manera impecable. Fi-
nalment van completar la dia-
da descarregant dos pilars de 4
simultanis que van confirmar el
seu bon moment de forma.

Redacció
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Una cinquantena de persones van assistir a la conferència. Foto: BSA

Els Micacos continuen en ratxa

Homenatge | Inaugurada l’estàtua de Manolo Escobar 
El barri de la Salut llueix des del passat 31 de maig una escultura en homenatge

al cantant i actor Manolo Escobar. Es tracta d’una figura de bronze d’1,75 metres
d’alçada i de 250 quilograms de pes obra de l’artista badalonina Susana Ruiz. 
Escobar va viure de jove en aquest barri badaloní quan va arribar d’Almeria.  

Els Micacos estan en forma. Foto: Castellers de Badalona
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Els militants d’EUiA trien
demà candidatura per al 2015
PRIMÀRIES4La candidatura
d’EUiA per a les eleccions mu-
nicipals de l’any que ve és cosa
de dues llistes. I és que han es-
tat dos els grups de militants
que s’han presentat a les pri-
màries que ha organitzat el par-
tit “en un format estructurat en
la hipòtesi de renovació de la co-
alició amb ICV”, tal com expli-
ca en un comunicat.

En concret, es tracta, per
una banda, de la candidatura
encapçalada per María Gallar-
do Borrega i, per l’altra, de la
proposta liderada per Alberto

Lumbreras Carrasco. Aquests
últims dies ha tingut lloc el de-
bat i presentació de les candi-
datures entre els afiliats, “que la
direcció celebra molt sincera-
ment perquè debatre i triar en-
tre diferents opcions (en aquest
cas amb un objectiu comú) és
l’essència de la democràcia”.

Demà, divendres 13 de juny,
es realitzaran les votacions, en
les quals la militància exercirà
el seu dret a decidir, i que ser-
viran per decidir la candidatu-
ra per les municipals del 2015 i
cloure el procés de primàries.

La direcció i els sindicats de la
planta d’Schott Ibèrica de Sant
Adrià de Besòs, especialitzada en
la fabricació de tubs de vidre per
a ús farmacèutic, han arribat a
un preacord per acomiadar els
112 treballadors de la fàbrica,
dels quals una cinquantena són
veïns de Badalona, i tancar la
planta el desembre.

El tancament es farà en dues
fases. La primera, fins al 31 de
juliol, en què s’acomiadaran 45
treballadors; i la segona, fins al
31 de desembre, en què es li-
quidarà l’empresa i es rescindi-
ran la resta de contractes. Tin-
dran prioritat de permanència
fins a finals d’any els treballa-
dors de més de 54 anys. 

En un comunicat, el sindicat
UGT explica que la plantilla re-
brà una indemnització en dos
trams: 40 dies per any treballat
amb un màxim de 42 mensuali-
tats fins al febrer del 2012, i 33
dies per any treballat amb un
màxim de 24 mensualitats del fe-
brer del 2012 fins a la data d’ex-
tinció. Els treballadors també re-
bran una indemnització lineal de

250 euros per any complet tre-
ballat. S’ha establert un topall
màxim indemnitzatori de
200.000 euros i un mínim de
8.000 euros. A més, l’empresa
ha ofert 30 llocs de treball a
Alemanya i Suïssa, amb dret de
retorn durant sis mesos amb la
indemnització total.

Abans-d’ahir a la nit es va
arribar al  preacord, en base a la

proposta mediadora de la Ge-
neralitat, el qual va ser ratificat
ahir al matí en assemblea per
102 vots a favor i 2 en contra.

Dies abans que es conegués
aquest fet, PSC i CiU de Bada-
lona havien anunciat que pre-
sentarien una moció de suport
als treballadors. Ara, però, tot fa
pensar que ja no serà necessà-
ria: el final està decidit i acordat.

La direcció vol tancar la planta de Sant Adrià del Besòs. Foto: UGT

Preacord a Schott Ibèrica per
tancar la planta el desembre

Redacció
BADALONA



12 juny 2014

Comerç
líniabadalona.cat

| 12

“Tot i les dificultats del context
econòmic hem aconseguit si-
tuar Badalona a l’epicentre del
mapa nàutic català”, explica
Imanol Sanz, gerent de Marina
de Badalona, en relació a la ce-
lebració del segon Festival del
Mar i segona Fira Nàutica, que
va tenir lloc des del passat dia 29
de maig fins a l’1 de juny al Port
de Badalona. 

I és que enguany aquestes fi-
res van tancar amb un lleuger in-
crement de visitants, tant als
seus vessants comercials com a
les activitats nàutiques realit-
zades. Per la seva banda, el pre-
sident de l’Associació d’Indús-
tries, Comerç i Serveis Nàutics
(ADIN), Jordi Senties, es mostra
“satisfet del volum de negoci de
la fira, presència d’expositors i

increment del públic i activi-
tat”. També els expositors, entre
els quals hi havia diferents em-
preses del port, valoren l'esde-
veniment com una bona eina per
a la promoció de la nàutica de la
ciutat i aposten per la seva con-
tinuïtat i projecció en el futur.

A escala comercial les dues fi-

res van concentrar més de mig
centenar d’embarcacions i em-
preses d’accessoris, electrònica i
moda nàutica. A més, es van ce-
lebrar diverses activitats, com
sortides i visites a bord del quetx
Ciutat de Badalona i el Sant Ra-
mon, i exhibicions de motos
aquàtiques i flyboard. 

Les fires van comptar amb més de 50 embarcacions. Foto: Monmar / ADIN

Lleuger increment dels visitants
a la Fira Nàutica i Festival de Mar
» Les dues mostres van tenir lloc al Port de Badalona a finals de maig
» Organitzadors i expositors aposten per donar continuïtat a les fires

Can Cabanyes instal·la de 
nou el seu mercat indià

MOSTRA4Recordar i celebrar el
passat indià d’algunes de les
masies de Badalona és l’objectiu
de la Festa Indiana, un acte que
inclou diverses activitats i que va
tenir lloc aquest passat cap de
setmana al Centre cívic Can Ca-
banyes de Badalona.

La novetat d’enguany era que
la festa s’ampliava al diumenge
al matí amb la celebració d’un tri-
but especial a la música sud-ame-
ricana. Tanmateix, l’element es-
trella de la festa és la degustació
de cigrons estofats amb tripa, que
aplega a persones vingudes de

tota la ciutat. A més, la Festa In-
diana va comptar amb el seu tra-
dicional mercat indià, amb pro-
ductes i ambientació típica del
passat colonial. 

A més, es van realitzar di-
versos tallers sobre temàtiques
com la pintura i activitats de tre-
balls manuals o meditació. Per
tal de contribuir a crear un am-
bient adient amb la festa, els or-
ganitzadors van convidar els as-
sistents a posar-se un barret i un
vestit d’indians, una petició que
va ser respectada per gran part
dels visitants a la celebració.

Forta assistència a la Nit 
del Mercat de la Salut

GASTRONOMIA4Més d’una
trentena de concessionaris del
Mercat de la Salut van organitzar
la nit del passat dissabte 31 de
maig una jornada especial que vo-
lia donar a conèixer a un públic
més ampli que els clients habi-
tuals els productes que s’hi co-
mercialitzen. La iniciativa va
comptar amb una bona assis-
tència per part dels badalonins,
que van omplir el mercat muni-
cipal des de les 8 del vespre fins
a la mitjanit. 

Durant les quatre hores que va
durar la vetllada els visitants van
poder gaudir de degustacions de
productes del mercat elaborats
pels venedors, mitjançant tiquets
amb un valor d’un euro cadascun.
A més, es va celebrar un sorteig de
10 vals de compra per un valor de
50 euros cadascun a utilitzar a les
parades del mercat. 

Per altra banda, des de les 6 de
la tarda es van organitzar jocs in-
fantils, inflables i una batucada al
carrer Brasil. 

Els botiguers de la Salut surten
al carrer a celebrar Sant Joan

REVETLLA4La revetlla de Sant
Joan ja és a tocar, i en aquest sen-
tit l’Associació de Comerciants de
la Salut ha organitzat una acti-
vitat per celebrar aquesta tradi-
cional festa que dóna la benvin-
guda a l’estiu. 

El pròxim dissabte 21 de juny,
de 5 de la tarda a 9 de la nit, els
botiguers de la Salut sortiran al
carrer per organitzar tallers in-
fantils i repartir coca de Sant
Joan. Sota el nom de Vine a

menjar la coca amb nosaltres,
s’instal·laran carpes on es des-
envoluparan els tallers i es re-
partirà aquest àpat dolç, un es-
deveniment que ja és una tradi-
ció pels comerciants de la zona.
Durant aquesta cita no se cele-
braran botigues al carrer, ja que
és un acte “per animar l’ambient
al barri de cara a Sant Joan”, ex-
plica a Línia Badalona Óscar
Palma, president de l’Associació
de comerciants de la Salut. 

Redacció
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El mercat va romandre obert de 8 del vespre a 12 de la nit. Foto: Arxiu

Fira | Els comerciants, satisfets amb la Fira de Festa
Tot i que a mitja tarda va començar a ploure i es va haver de posar fi a la Fira de 

Festa durant el passat 31 de maig, els comerciants de Pérez Galdós estan satisfets amb els 
“bons resultats” que van obtenir durant el matí. Segons informen a aquesta publicació des de 

l’associació de comerciants, l’acceptació de la gent va ser molt positiva, així com les vendes. 
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Per quart any consecutiu, Bada-
lona va sortir a córrer durant la
nit en la Cursa Endimoniada, la
competició nocturna que cons-
ta de 18 quilòmetres que reco-
rren la ciutat des del centre urbà
fins a la muntanya. La prova, que
va tenir lloc el passat dissabte, va
comptar amb una bona partici-
pació i amb la victòria dels atle-
tes José Rubio i Eva Mesado, en
les categories absolutes. 

Pel que fa a Rubio, el corredor
va creuar la meta en primera po-
sició amb un temps d’1 hora, 18
minuts i 30 segons. Per la seva
part, Mesado va batre el rècord
de la categoria amb un temps d’1
hora, 32 minuts i 26 segons, su-
perant el que va aconseguir l’any
passat Elena Hidalgo (1:33:50).
Els guanyadors del Premi Espe-

cial La Sargantana, atorgat als
primers corredors que van pas-
sar pel control del cim de la Cos-
collada –el punt més alt del re-
corregut, a 465 metres d’altura–
van ser Ricardo Esclapez (37:12)
i la mateixa Eva Mesado (47:31).
Els dos guanyadors absoluts
també van rebre el premi Dimo-
ni i Dimònia, que es lliura als pri-

mers badalonins a completar el
circuit complet.

Per altra banda, el passat
mes de març la Cursa Endimo-
niada, que organitza el Centre
Excursionista de Badalona, va
ser guardonada com a millor
cursa de muntanya del 2013 per
votació dels membres del club
Corre BDN. 

Eva Mesado i José Rubio al podi. Foto: CEB

Rubio i Mesado, guanyadors 
de la Cursa Endimoniada 2014
» La ja tradicional prova nocturna va tenir lloc el passat dissabte dia 7
» La vencedora femenina va batre el rècord absolut de la competició

Bons resultats badalonins a
l’estatal de Llaüt Mediterrani

LLAÜT4El desè Campionat
d’Espanya de Llaüt Mediterrani,
disputat a finals del mes de maig
a Màlaga, va suposar una me-
dalla d’or i un bronze per als
equips veterans de rem del Club
Natació Badalona. 

L’equip veterà masculí va
aconseguir la victòria a Màlaga
després d’anys d’intentar-ho amb
ganes. L’any 2012 van finalitzar
tercers a Cadis, i l’any passat se-
gons a Torrevieja. Amb aquest or,
aquest conjunt es converteix en

un dels equips amb més reco-
neixements de la categoria. 

Pel que fa a l’equip femení,
aquest va aconseguir la medalla
de bronze després de disputar
una final molt ajustada. El con-
junt veterà ja havia obtingut la
medalla d’argent fa quatre anys
al campionat disputat a Dènia. 

Amb tot, també cal destacar
la medalla de bronze aconse-
guida a Màlaga per un altre con-
junt badaloní, el juvenil mascu-
lí del Rem Badalona.

La selecció espanyola de
bàsquet jugarà a Badalona

BÀSQUET4El Mundial de bàs-
quet 2014 ja s’apropa i els actes
de promoció i preparació proli-
feren arreu de Catalunya. A Ba-
dalona, en concret, se celebrarà
un torneig internacional prepa-
ratori que enfrontarà a les se-
leccions espanyola, mexicana,
croata i ucraïnesa a l’Olímpic de
Badalona, els dies 20 i 21 d’agost.
De fet, la presentació d’aquesta
competició de caràcter amistós
i preparatori es desenvoluparà
avui a la Casa Clara, ubicada al
parc de Ca l’Arnús, a partir de
dos quarts de 12 del matí. 

L’acte comptarà amb la pre-
sència de l’alcalde, Xavier Gar-
cia Albiol; del president de la Fe-
deració Espanyola de Bàsquet,
José Luís Sáez; i del president de
la Federació Catalana de Bàs-
quet, Joan Fa. 

D’aquesta manera la selecció
espanyola, que va guanyar el
campionat l’any 2006 al Japó
per primera vegada, disputarà
dos partits a Badalona per tal de
preparar-se de cara a la cita
mundial que es disputarà arreu
de l’Estat aquest pròxim mes de
setembre. 

Els Dracs lluitaran pel seu sisè
títol de lliga al camp de Pomar
FUTBOL AMERICÀ4Els Badalo-
na Dracs disputaran aquest prò-
xim diumenge a les 12 del matí al
Camp Municipal de Pomar la fi-
nal de la vintena edició de la Lli-
ga Nacional de Futbol Americà
contra els València Firebats.

La presentació de la final va te-
nir lloc abans-d’ahir, amb la pre-
sència de membres dels dos con-
junts. Segons informa el club,
abans de la final es duran a terme
diverses activitats per als assis-

tents, des d’una zona de jocs per
als més petits a una de marxan-
datge per equipar-se i donar su-
port a l’equip durant el matx.

Els Dracs es van plantar a la fi-
nal estatal després de derrotar un
altre rival fort de la Sèrie A del fut-
bol americà estatal, els Pioners de
l’Hospitalet, per 38 a 20. D’a-
questa manera, els badalonins
lluitaran per aconseguir el seu sisè
títol de lliga, mentre que els va-
lencians el seu quart. 
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Podi amb el conjunt veterà masculí del CN Badalona. Foto: CNB

Tennis taula | Èxit del badaloní Adrià Fernández
Adrià Fernández, del CTT Badalona, va endur-se la victòria en categoria 

juvenil i absoluta del dinovè Torneig Facundo Lagunas, disputat a finals de
maig a les instal·lacions de la Badalonense. El jove talent badaloní va donar la 
sorpresa en categoria absoluta, en imposar-se per 4 a 1 al favorit, Marc Serra.



| 14

12 juny 2014

Serveis
líniabadalona.cat

L’estiu canvia els hàbits de la
gent i relaxar-se a la platja o a la
piscina és una de les formes més
comunes de passar les vacances,
però això no està contraposat
amb la cultura i molt menys
amb la lectura. Algunes biblio-
teques de la Xarxa de Bibliote-
ques Municipals de la Diputació
de Barcelona canvien d’aires
durant aquests mesos de calor
i agafen part dels seus llibres,
contes i revistes per dur-los a
l’aire lliure. Aquesta és la seva
manera d’apropar la lectura als
ciutadans d’una forma diferent
de com ho fan la resta de l’any.

Piscines, platges, terrasses,
parcs i tots els escenaris són
bons per despertar les ganes de
llegir entre adults i infants. És
per aquest motiu que els mate-
rials que es posen a disposició
en aquests espais s’adrecen a di-

verses edats i interessos. Així
doncs, tots els ciutadans que uti-
litzin aquest servei tindran ac-
cés a novel·les curtes de dife-
rents gèneres i autors, còmics,

contes, revistes, diaris i tot allò
que permeti una lectura ràpida,
d’acord amb l’espai on es tro-
ben. 

COM FUNCIONEN?
Per tal de captar nous lectors i
vincular la lectura amb el temps
de lleure, a l’hora d’utilitzar les
biblioplatges o bibliopiscines
només cal presentar un docu-

ment identificatiu i no es ne-
cessari disposar del carnet de la
biblioteca. Però aquesta inicia-
tiva no ofereix únicament lec-
tura, perquè a banda d’accedir
als llibres i la premsa, els usua-
ris sovint també disposen d’ac-
tivitats, com ara tallers, xerra-
des, narracions de contes per als
més petits, i, en alguns casos, del
servei de Wi-Fi per poder na-
vegar per internet i consultar
tant l’oferta de la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals de la Di-
putació de Barcelona com qual-
sevol altra pàgina web. 

Aquest estiu, les bibliote-
ques i els bibliobusos de la Xar-
xa de Biblioteques Municipals
portaran els seus serveis a l’ai-
re lliure i posaran a disposició
dels ciutadans espais habilitats
per a la lectura a la fresca. 

Els dies i horaris de les bi-
bliopiscines i biblioplatges va-
rien segons el municipi i es po-
dran consultar a la Biblioteca
Vitual de la Diputació de Bar-
celona ben aviat.

Els racons de lectura de l’estiu
» Les biblioplatges i bibliopiscines converteixen els espais a l’aire lliure en zones on gaudir dels llibres
» Aquesta iniciativa també posa a disposició dels usuaris altres serveis com tallers, xerrades i Wi-Fi

Redacció
BADALONA

CULTURA4La presència de bi-
blioplatges i bibliopiscines en el
paisatge estiuenc no és cap no-
vetat. Una de les més veteranes
és la Biblioplatja de Castellde-
fels, amb 22 anys d’història, i
que l’any 2013 va acollir la visi-
ta de més de 2.000 persones du-
rant els mesos de juliol i agost en
què va estar oberta. 

Ara fa un any, la Xarxa de Bi-

blioteques Municipals de la Di-
putació de Barcelona va ampliar
la seva oferta als ciutadans i va
posar en marxa el servei de
dues biblioplatges, 22 biblio-
piscines i nou altres espais ha-
bilitats per a la lectura a l’aire
lliure en diferents jardins, parcs,
rambles i terrasses de diferents
municipis, entre ells els del Bar-
celonès.

Dues dècades de servei

Amb aquest projecte
es vol fomentar la

lectura d’una 
manera diferent

Préstec | Els usuaris trien sobretot llibres entretinguts
Les biblioplatges i les bibliopiscines és un servei que té molt d’èxit entre
els ciutadans. L’any passat la majoria d’usuaris van triar llibres i revistes 

entretingudes que es poguessin llegir en una estona curta de temps, però també hi va 
haver qui va reservar les novel·les per llegir-les durant un parell o tres de dies.
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