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Aliança pel Besòs
4Colau, Sabater, Parlon, Callau i Campos
impulsen una nova estratègia a l’Eix Besòs

4Volen transformar l’anomenat “corredor
de la pobresa” en el “corredor dels drets socials” pàg 3

Sant Adrià pàg 9
Els Mossos mantenen el
dispositiu especial a La Mina
pel conflicte entre clans

Badalona pàg 4
Nadia Ghulam i la seva història
de superació tanquen amb èxit
el seu pas pel Teatre Nacional
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Una imatge inèdita per escenificar
un nou compromís. Les alcaldes-
ses Ada Colau (Barcelona), Dolors
Sabater (Barcelona), Núria Parlon
(Santa Coloma) i Laura Campos
(Montcada i Reixac) i l’alcalde de
Sant Adrià, Joan Callau, van dei-
xar-se fotografiar tots junts ahir en
aquesta última ciutat per exhibir
així l’acord dels cinc municipis per
impulsar un nou pla d’acció a l’a-
nomenat Eix Besòs, que té com a
horitzó el 2020 i el desenvolupa-
ment del qual és considerat prio-
ritari per aquests ajuntaments.
Es tracta del territori comprès
entre Montcada, les Tres Xeme-
neies i la Serralada de Marina.

Els consistoris han encarregat
a l’empresa pública Barcelona
Regional, que ja va dur a terme el

pla de regeneració del riu Besòs,
el primer informe per tirar enda-
vant iniciatives conjuntes en els
àmbits de la lluita contra les des-
igualtats, el medi ambient, la pro-
moció econòmica, l’urbanisme i les
infraestructures, entre d’altres,
que haurà d’estar llest en sis me-
sos. “L’Eix Besòs és una de les zo-
nes que concentra més desigual-
tats a l’àrea metropolitana”, asse-
gura Colau, que aposta per con-
vertir la zona en una “nova cen-
tralitat metropolitana”. Aquest
discurs ambiciós, però, no parteix
de zero, ja que els municipis co-
mençaran a treballar a partir de la
feina feta pel Consorci del Besòs,
creat el 1998, en el qual Badalona
ha estat l’última ciutat a incorpo-
rar-se tot i que encara ha de ser ac-
ceptada formalment.

GRANS EIXOS
Precisament, Badalona va ex-
pressar, dies després de sol·licitar

la seva entrada al Consorci, que
aquest ampliés els seus objectius,
fins ara centrats bàsicament en
l’urbanisme. “Volem convertir
fronteres en frontisses”, va recla-
mar ahir Sabater en l’acte celebrat
a Sant Adrià. Una idea que la
batllessa repeteix des de l’inici
del mandat i que pot tenir en el
desenvolupament social de l’Eix
Besòs la primera aplicació real.

Un desenvolupament social
que té com a grans reptes el fo-
ment de l’ocupació, la generació
de nous espais de col·laboració o
la consolidació de l’oferta for-
mativa superior. A banda, també
tindran especial importància la
transformació de la façana fluvial
del Besòs, del front litoral i les
Tres Xemeneies, o la millora de
la connectivitat a través de l’es-
tació de La Sagrera. 

Els màxims responsables mu-
nicipals no van escatimar bones
paraules i elogis entre ells, sobre-

tot a l’hora de reconèixer el “lide-
ratge” exercit per Barcelona en
aquest projecte. El rol de la capi-
tal catalana, conjuntament amb
l’empenta dels altres municipis
impulsors del projecte, ha de per-
metre, segons Núria Parlon,
“transformar l’anomenat corredor
de la pobresa en el corredor dels
drets socials”. 

De fet, l’establiment d’un front
comú serà necessari, en primer
lloc, per definir el pressupost des-
tinat al projecte, que en gran part
vindrà definit per la capacitat ne-
gociadora que els ajuntaments
tinguin en les converses amb en-
titats financeres. “Junts som més
forts”, considera Colau. D’altra
banda, els consistoris són cons-
cients que també hauran de seu-
re a la taula de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, la Generalitat
i fins i tot l’estat espanyol. Totes
aquestes administracions juga-
ran un paper clau a l’hora d’a-

conseguir o no els objectius mar-
cats en l’estratègia de desenvolu-
pament de la zona.

PARTICIPACIÓ
Lògicament, ahir l’Eix Besòs va ser
el gran protagonista, però la po-
sada en escena va esdevenir, en  di-
versos moments, una autoreivin-
dicació en tota regla de l’anome-
nada “nova política”. Sobretot
Colau i Sabater van subratllar
que el nou pla d’acció és un exem-
ple de la “nova manera de fer i go-
vernar”. L’alcaldessa de Badalona
va assegurar que els projectes
que els ajuntaments tirin endavant
no es faran d’esquena a la societat
i, per això, es preveu l’organitza-
ció de processos participatius,
que encara estan per definir.

Sigui com sigui, la comarca té
per davant una nova etapa. Ara
caldrà veure en què es tradueix,
a peu de carrer, la solemne po-
sada en escena d’ahir.

En Portada

Pas endavant
» Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i Montcada volen desenvolupar l’Eix Besòs

» Encarreguen un informe per tirar endavant iniciatives conjuntes que estarà llest d’aquí a sis mesos

Ahir l’alcalde Callau i les alcaldesses Colau, Sabater, Parlon i Campos van voler escenificar l’aliança per l’Eix Besòs amb el riu de fons. Fotos: Línia Nord

Andreu Merino
BARCELONÈS N.
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Nadia Ghulam és per a molts la
nena afganesa que va sobreviure
a una bomba. Però d’això fa 23
anys i la Nadia, resident des de fa
deu a Badalona, vol defugir aques-
ta etiqueta. “Molts cops els mitjans
busqueu l’impacte que origina
una història, però jo considero més
important explicar com es pot
superar aquest impacte”, explica.
És per això que ha portat la seva
vida al teatre amb l’espectacle
Nadia, estrenat al Festival Grec del
2014 i que avui finalitza la seva es-
tada a la Sala Tallers del Teatre Na-
cional de Catalunya, on ha recollit
elogis de la crítica i el públic.

DOCUMENTAL ESCÈNIC
L’obra es presenta com un docu-
mental escènic en què ella matei-

xa fa de protagonista, al costat de
Carles Fernández i Eugenio Szwar-
cer. “Quan surto a l’escenari amb
ells és com si estigués amb dos
amics, recordant la meva joven-
tut”, explica amb un somriure.

Potser aquesta sintonia és la
que li permet obrir-se davant del
públic per compartir el que ella
mateixa defineix com les “petites
proves” que ha hagut de superar.
Més enllà de recuperar-se de les fe-
rides provocades per la bomba,
també va enfrontar-se al fona-
mentalisme masclista d’un règim
talibà que no permetia treballar a
les dones. “Vaig fer-me passar
per un home per tirar la meva fa-
mília endavant”, recorda. “Jo sóc
musulmana, però Déu mai m’ha
portat res a casa, sempre ho he ha-
gut d’anar a buscar”, afirma.

A priori no hi ha gaires coses
més complicades que desafiar els
talibans, però la vida dóna moltes
voltes, i fa deu anys la Nadia va

arribar a Badalona, després de re-
bre tractament mèdic per curar les
ferides que la guerra havia deixat
al seu rostre. I va ser aleshores
quan va haver d’oblidar tot el que
havia après per adaptar-se a una
nova realitat, començant per la
quotidianitat a casa de la seva fa-
mília d’adopció. “Jo mai no havia
tingut l’opció d’escollir res i de cop
i volta em preguntaven què volia
per dinar”, relata. L’adaptació,
segons ella mateixa reconeix, no va
ser fàcil i la Nadia considera que
el suport de la seva família catalana
va ser clau per superar les dificul-
tats. “Mai no em van imposar
res”, diu orgullosa.

Precisament, Nadia reivindi-
ca la importància de totes aquelles
“persones bones” que ajuden a
molta gent a tirar endavant i a te-
nir esperança, ja sigui la seva fa-
mília adoptiva, l’Associació Exil, de
la qual va rebre suport durant els
seus primers anys a Catalunya, o

dels veïns de Badalona, que han
contribuït a convertir la ciutat en
la seva llar.

BADALONA I EL MAR
A la Nadia encara se li il·luminen
els ulls quan recorda el seu primer
dia a Badalona. “El primer que
vaig veure va ser el mar, i em vaig
posar a plorar”, explica. 

Un altre record que té molt
present és l’activitat solidària
Sopa de Pedres, celebrada pocs
dies després de sortir de l’hospi-
tal. “Em va recordar molt a un
conte que la meva mare m’expli-
cava de petita i em va animar a
implicar-me en més iniciatives
populars”, diu. “Fins i tot he por-
tat la flama del Canigó pel Co-
rrellengua!”, exclama.

Paradoxalment, mentre la Na-
dia celebra l’acollida que li ha
brindat la ciutat, explica que ha ha-
gut de convèncer els seus amics es-
trangers que Badalona no és una

ciutat racista. “Durant l’anterior
mandat, l’Ajuntament mantenia
un discurs hegemònic xenòfob i
s’esforçava a dividir la gent en fun-
ció del seu origen”, lamenta.

FILLA I MARE
Tot i que té la seva vida aquí, la Na-
dia continua connectada a l’Afga-
nistan. De fet, ella és la cap de la
seva família biològica. Hi viatja un
cop l’any i assegura que cada cop
torna més esperançada. “Cada
vegada hi ha més gent convençu-
da que els seus fills han d’estudiar”,
diu. Ghulam també fa una crida a
la comunitat internacional. “Du-
rant anys s’han dedicat a entregar
armes a homes que mai no han co-
negut la pau. Ara cal escoltar les
necessitats del poble i reconstruir
universitats i fàbriques”. 

Potser així l’Afganistan també
superarà les seves petites proves,
i les no tan petites. Diuen que men-
tre hi ha vida hi ha esperança.

Nadia, teatre per l’esperança
» El muntatge que avui acaba l’estada al Teatre Nacional explica la història de la badalonina Nadia Ghulam

» Nascuda a l’Afganistan, la seva vida ha estat marcada per la constant superació d’adversitats

Nadia explica que el primer cop que va veure el mar es va posar a plorar (esquerra) i reivindica la seva història en primera persona al teatre (dreta). Fotos: TNC

Andreu Merino
BADALONA
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Actualitat a la xarxa

#JaNHiHaProu#Minimalismes #TitellairesPolèmics

@oriol_bossa: El PSOE és mínimament
partit, mínimament socialista, mínimament
obrer, absolutament espanyol i mínima-
ment federalista.

@JaumeICastigaor: Amb els titellaires de
Madrid, l'esquerra espanyola ha demostrat
que té por dels tribunals postfranquistes i
dels mitjans neocons.

@ANC_Arquitect: Qui hauria de fer el
manteniment de Rodalies a Catalunya és
Adif, que per alguna cosa encara n'és el 
titular. Negligent, tot sigui dit.

Un diari participatiu

4Ser una mica federalista
per Jordi Lleal 

A la vida hom pot ser una mica
d’aquí o d’allà en segons quines
coses, però n’hi ha que no ad-
meten mitges tintes: o n’ets o
no n’ets. Ara, amb motiu de les
negociacions pel govern d’Es-
panya, el PSOE ha redactat un
document amb propostes en
diferents àmbits perquè s’ho es-
tudiïn els possibles socis, si no
de govern sí perquè Pedro
Sánchez pugui arribar a ser
investit president del govern es-
panyol. 

En una de les propostes es
tracta el tema del futur federal
d’Espanya i en un dels parà-
grafs apareix la frase “Desen-
volupar l’Estat federal ni que si-
gui mínimament”. Polèmica
servida, amb el senyor Miquel
Iceta justificant que haurà es-
tat un error de “picatge” (sic),
i dient “que, en tot cas, Espanya
ha de ser un estat federal amb
tots els ets i uts”. Juguen amb
l’ambigüitat... Ser una mica

federalista... Com la broma
d’estar una mica embarassada.
O ets o no ets. I que no vingu-
in amb allò de “sí, però no”,
“qui sap”, “si no fos per...”,
“algun dia podria ser”... Anar
parafrasejant tota una sèrie de
conceptes buits de contingut,
que qui dies passa anys empe-
ny, tal dia farà un any i “anar-
hi anant, anar-hi anant”. 

A qui volen ensarronar? Ja
hem viscut prou enganys! En-
cara està molt viva aquella afir-
mació retòrica d’en Rodríguez
Zapatero: “Recolzaré l’Estatut
que aprovi el Parlament”. De
fons tenim els de Podemos,
que també estan una “mica” pel
referèndum per decidir el futur
estat català. Potser sí, potser no,
potser sí que serà que no. Uns
altres que s’afegeixen a la coral
d’embolicar la troca. Ostres,
anem aviats! Qui s’apunta a ser
independentista del tot, i no
d’una mica? 

Un diari plural

Diu el diccionari que perseve-
rança és l’acció de perseverar, és
a dir, de mantenir-se ferm en
una cosa.

Des de fa anys i panys hem
sentit que l’Estat té un deute his-
tòric amb la Generalitat i amb fre-
qüència es torna a explicar que
molts dels problemes que patim
a Catalunya es podrien solucionar
si l’Estat ens enviés els recursos ne-
cessaris per solucionar aquest
dèficit, sense entrar en totes i ca-
dascuna de les raons que tenim.

De la mateixa manera, però no
amb la perseverança necessària,
també a Badalona, de vegades,
algú parla del dèficit històric que
té el Govern de la Generalitat
amb la nostra ciutat.

L’amic Estanis Alcover, en un
escrit publicat en aquest mateix
setmanari, parlava d’alguns dels
vells problemes que patim a Ba-
dalona des de fa molts anys. Tor-
narem a assenyalar-ne alguns.

Qui no ha sentit alguns dels
problemes que suposa per a la
nostra ciutat l’existència de l’au-
topista? Qui no recorda la neces-
sitat de traslladar la via del tren i
així obrir Badalona cap al mar? És
cert que ara, per fi, s’iniciaran les
obres d’una part dels laterals de
l’autopista, però això vol dir que
hem de renunciar al soterrament
total o parcial d’aquesta barrera fí-
sica? Hem d’estar condemnats a
viure en una ciutat partida per la
meitat?

Amb el tren passa el mateix.
Fins quan hem de mantenir una
barrera que dificulta l’accés a un
dels béns més preuats dels bada-
lonins i que hauria de ser un re-
ferent de la nostra ciutat?

No descobreixo res de nou si
afirmo que hi ha estudis que par-

len d’aprofitar el soterrament de
l’autopista per, també, traslladar
la via del ferrocarril i, així, allibe-
rar aquest espai que ara ens allu-
nya i dificulta poder gaudir de la
nostra magnífica platja.

Qui no ha patit els col·lapses
dels jutjats o ha sentit a dir que tin-
drem una Ciutat de la Justícia en
un cèntric solar alliberat des de fa
anys en el qual també es podria
construir un conegut centre co-
mercial? Qui no sap res de la ne-
cessària remodelació dels mercats
municipals, en especial la Plaça
Vella, per aconseguir dinamitzar
el petit comerç?

Algú s’ha passejat pel nostre
barri històric on s’hauria assen-
tat la ciutat romana i on a partir
dels segles IX-X apareix un nu-
cli urbà anomenat “Bedelona”?
Qui no recorda les jornades que
es van celebrar al Museu per
parlar de la remodelació i les
millores de Dalt la Vila?

Qui no ha escoltat i ha parti-
cipat a la Taula de Mobilitat on
una i altra vegada es parla de la ne-
cessària millora de les nostres
comunicacions cap a dins i cap a
fora? Recordeu el Pla de Mobili-
tat de la Generalitat que parlava de
l’arribada del metro fins a can Ca-
nyadó i d’una llançadora fins a can

Ruti? I de l’arribada de la Línia 1
a Pompeu Fabra? Hem oblidat
que també el tramvia s’ha de pro-
longar i ha d’arribar a altres punts
de la nostra ciutat?

I de la necessària millora de la
connexió amb el Vallès pel que su-
posa per a la nostra dinamització
econòmica?

Ara es parla de la construcció
del canal del port i de la millora ur-
banística d’una de les zones més
degradades de Badalona, també
de la continuïtat del passeig ma-
rítim cap al sud i cap al nord, de
més i necessaris equipaments
culturals (CACI, biblioteca de Bu-
falà...), educatius (Ventura Gassol,
el port, L. Anglada, Ventós Mir...),
assistencials (centre de dia de
Canyadó, de Lloreda...) esportius
(poliesportiu amb piscina al dis-
tricte 1...), la millora de les zones
industrials...

El que hem de fer els badalo-
nins és preguntar-nos si són o no
són raonables i necessàries les
nostres demandes, si volem sor-
tir d’una vegada de la marginali-
tat i la pobresa cronificada i si, en
definitiva, apostem per una ciutat
vertebrada socialment i econò-
micament i demanem al Govern
de la Generalitat que és respon-
sabilitat seva acabar amb el deu-
te històric que pateix Badalona.

Si fins ara les millores s’han
centrat al Baix Llobregat, ha arri-
bat l’hora del Barcelonès Nord.
Hem de ser perseverants i no
oblidar el que volem fins a fer-ho
realitat. Hem de ser constants
amb les nostres demandes i no ob-
lidar-nos que el Govern de la Ge-
neralitat té un deute amb la nos-
tra ciutat i ha arribat l’hora dels
compromisos i les concrecions.
Callant no s’arriba enlloc. 

No hem d’oblidar que

la Generalitat té un

deute amb Badalona 

i ha arribat l’hora 

dels compromisos

per Pedro Jesús Fernández         

4Perseverança

15.025 exemplars setmanals
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La instal·lació d’una antena de te-
lefonia mòbil dissabte passat al
terrat d’un bloc de pisos del ca-
rrer Àngel Guimerà ha encès els
ànims a Sant Crist. Per ara es des-
coneix l’empresa responsable de
l’obra, però l’Associació de Veïns
ja ha expressat la seva voluntat
que l’estructura sigui retirada. I
és que la instal·lació d’aquesta an-
tena ha revifat una reivindicació
molt arrelada al barri. 

Els veïns ja s’havien mostrat
contraris a la presència de dues
antenes instal·lades en aquest
mateix bloc d’Àngel Guimerà i de
dues més en una altra finca al ca-
rrer Buenos Aires. Ara demanen
la retirada de les cinc antenes, tot
i que saben que es tracta d’un ob-
jectiu difícil, ja que la legislació es-
panyola preveu que les opera-

dores de telefonia puguin ex-
propiar forçosament terrats pri-
vats per a col·locar-hi antenes,
sempre i quan no existeixi cap al-
ternativa tècnicament o econò-
micament viable.

Així ho estableix la llei gene-
ral de telecomunicacions, apro-
vada el 2014 al Congrés amb els
vots del PP, PSOE i CiU. Una llei
que, a més, també permet a les
companyies realitzar obres als te-

rrats sense necessitat d’obtenir
cap tipus de llicència per part dels
ajuntaments.

Tot i així, l’Associació de
Veïns anuncia que no es queda-
rà de braços plegats. En decla-
racions a Línia Nord, el seu pre-
sident, Sisco Baiges, assegura
que es duran a terme mobilitza-
cions de rebuig a la instal·lació
d’antenes que els veïns comen-
çaran a definir avui en assemblea.

L’antena instal·lada en un terrat del carrer Àngel Guimerà. Foto: AVV Sant Crist

El  barri de Sant Crist, en peu 
de guerra contra les antenes

» Els veïns estan indignats amb la instal·lació d’una nova antena 
de telefonia i anuncien noves mobilitzacions de protesta

Albiol és designat coordinador
del Partit Popular de Catalunya

POLÍTICA4La junta directiva del
Partit Popular de Catalunya
(PPC) ha designat Xavier Garcia
Albiol coordinador del partit, en
una reunió celebrada dissabte
passat amb la presència del pre-
sident en funcions del govern es-
panyol, Mariano Rajoy. 

Així doncs, l’exalcalde serà
l’encarregat de gestionar el partit,
com a mínim, fins al congrés que
el PPC té previst celebrar en  els
pròxims mesos i que servirà per-
què la militància esculli el nou
president de la formació, càrrec
pel qual Albiol també es postula.

En les primeres declaracions
als mitjans després del seu no-
menament, Albiol va expressar la
voluntat de convertir el PPC en un
partit “transversal” que esdevin-
gui “la veu de tots aquells catalans
que, més enllà de la seva ideolo-
gia, volen que Catalunya continuï
sent Espanya”.

Per altra banda, Albiol com-
paginarà la seva tasca orgànica
amb la feina de regidor a l’Ajun-
tament de Badalona, tot i que
abandonarà la presidència del
grup municipal. El partit escolli-
rà el seu relleu abans del març.

Tusgsal guanya un milió i mig
de passatgers als seus busos
TRANSPORT4Tusgsal té mo-
tius per començar l’any amb
optimisme. I és que la compan-
yia d’autobusos va tancar el 2015
guanyant un milió i mig de pas-
satgers respecte dels registrats el
2014, la qual cosa confirma la
tendència positiva iniciada el
2012.

Per una banda, el servei de
Nitbus ha assolit un rècord de
passatgers des que va entrar en
funcionament. Concretament,

quatre milions i mig de persones
van pujar a algun d’aquests vehi-
cles al llarg de l’any passat. El mes
en què es van registrar més usua-
ris va ser el juliol, i les línies més
utilitzades van ser l’N6 i l’N2.

D’altra banda, el servei diürn
continua creixent, amb 27 milions
de passatgers registrats i una
mitja de 92.000 en dies feiners.
Les línies B27, B29, B19 i B30 són
les que transporten un major vo-
lum de passatgers.

Homenatge | 40 anys del Cas Téllez
La Fundació Revolució Democràtica i Comunistes de Catalunya organitzen avui a les set

de la tarda un acte d’homenatge als militants comunistes que l’11 de desembre de 1975 van
ser detinguts i torturats per la policia espanyola a Badalona després de la realització de pi-

quets informatius cridant a la vaga general. L’acte se celebrarà a la seu de CCOO.

Redacció
BADALONA

Es comença a definir el futur
de l’aparcament a Can Ruti

MOBILITAT4Els dies feiners en-
tre les vuit del matí i les dues de la
tarda, l’aparcament de l’Hospital
de Can Ruti viu una realitat caò-
tica. Setmanes enrere els respon-
sables de l’hospital es van posar en
contacte amb l’Ajuntament per
buscar una solució al problema i
avui, conjuntament amb l’em-
presa pública Engestur, les tres
parts mantindran una reunió per
posar fil a l’agulla. 

Entre altres coses, Engestur és
l’encarregada de gestionar les àre-
es de zona blava a la ciutat i, pre-
cisament, aquesta és la proposta
que el consistori plantejarà avui al
centre hospitalari. El govern mu-

nicipal preveu la instal·lació d’u-
na petita àrea d’aparcament de
zona blava a l’hospital. “Ens ho
plantegem com una prova”, afir-
ma el  gerent d’Engestur Christian
Carneado. La zona blava funcio-
naria els matins, de dilluns a di-
vendres, i s’estipularia un màxim
de temps d’estacionament. “Volem
que sigui una zona d’alta rotació”,
detalla Carneado, que assegura
que gran part dels usuaris de
l’hospital hi acudeixen per visites
ambulatòries de curta durada.

Si el projecte tira endavant, tin-
dria un període de prova d’un any,
durant el qual s’establirien les
característiques definitives.
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El caos que les Rodalies de Ren-
fe van viure dimarts al matí va
convertir Badalona en protago-
nista involuntària de la jornada.
Un incendi durant la matinada a
l’estació abandonada de Bifurca-
ció Vilanova a Barcelona, situada
entre l’Arc de Triomf i el Clot, va
provocar el col·lapse al servei de
Rodalies, afectant 210 trens i
100.000 usuaris. El  foc va ser
causat per l’acumulació de dei-
xalles i altres materials a l’antiga
estació, titularitat d’Adif, segons
han informat els Bombers de
Barcelona, tot i que encara no se
sap si el seu origen va ser provo-
cat o bé fortuït.  

Sigui com sigui, l’acumulació
de fum als túnels va deixar fora de
servei les estacions de Sagrera
Meridiana, Arc de Triomf, Clot
Aragó, Passeig de Gràcia, Estació
de França i Plaça Catalunya. Així
doncs, l’accés a Barcelona va es-
tar bloquejat durant tot el matí i
això, a la pràctica, va comportar
el caos a totes les línies. L’R1, la
línia del Maresme, començava i
acabava el seu recorregut a Ba-
dalona. Això va provocar una

imatge inèdita: la de centenars
d’usuaris de Renfe caminant pel
carrer Martí Pujol fins a l’estació
de metro de Pompeu Fabra per
poder completar el seu trajecte
fins a Barcelona.

Més enllà de la possibilitat de
fer el trajecte habitual a través del
servei de metro, els usuaris tam-
bé tenien la possibilitat de fer-ho
en autobús. L’empresa Tusgsal  va
reforçar el servei de la línia B25,
que habitualment cobreix el re-
corregut que hi ha entre Pomar i
la Ronda de Sant Pere i la Plaça
d’Urquinanona de Barcelona.

Més enllà del col·lapse i les
afectacions al servei de Rodalies,
l’incendi a Bifurcació Vilanova
no va causar danys personals.
Segons s’ha publicat en diversos
mitjans, una cinquantena de
persones viurien a l’estació
abandonada i la majoria es de-
dicaria a la recollida de ferralla
i a la venda ambulant.

La construcció de l’estació de
Vilanova Bifurcació es va enlles-
tir el 1974. Havia de substituir
l’antiga Estació del Nord, però des
de llavors mai no ha entrat en
funcionament.

Usuaris de Renfe dirigint-se al metro de Pompeu Fabra. Foto: Twitter (@iuforn)

Desembarcament de passatgers
a la ciutat pel caos a Renfe

OCUPACIÓ4L’Institut Munici-
pal de Promoció per a l’Ocupació
(IMPO) ha publicat l’oferta de
cursos de formació per al 2016,
principalment adreçats a perso-
nes sense feina.

Alguns dels cursos progra-
mats són el d’activitats adminis-
tratives en relació amb el client,
d’activitats de venda, de solda-
dura, d’atenció sociosanitària o de
creació i gestió de microempresa.
L’IMPO explica que el principal
objectiu d’aquests cursos és mi-
llorar la formació dels treballa-
dors per fer front a les exigències
de les empreses. En aquest sen-
tit, els alumnes faran pràctiques
en empreses i podran obtenir
un certificat de professionalitat
que permet la convalidació par-
cial amb estudis de formació
professional. Així doncs, segons
l’IMPO, s’aconsegueix que la per-
sona aturada estigui en contacte
per primera vegada amb el món
laboral, que l’empresa pugui en-
trar en contacte amb l’alumne en
un entorn de treball real i que l’a-
lumne adquireixi coneixements i
habilitats que les empreses re-
quereixen en el moment actual.

Les places de cada curs són li-
mitades i com a màxim s’accep-
taran 15 alumnes per programa
formatiu.

Nous cursos
formatius per a
persones aturades

Badalona es
prepara per ser
capital de la màgia

CULTURA4Potenciar l’afició a
la màgia dels badalonins. Aquest
és l’objectiu de la 16a edició del
Festival Internacional de Màgia
de Badalona-XVI Memorial Li-
Chang. El tret de sortida serà dis-
sabte al Teatre Principal, amb un
cafè teatre protagonitzat per
l’humorista Pep Plaza i els mags
Isaac Jurado i Dani DaOrtiz.

El festival s’allargarà fins al 6
de març, dia en què se celebrarà la
Gala Solidària de Màgia. Abans,
serà el torn de la Gala Internacio-
nal de Màgia, de la qual se’n rea-
litzaran quatre funcions entre el 26
i el 28 de febrer al Zorrilla. En-
guany el muntatge reunirà mags
referents de diversos països, com
el català Mag Txema, el cubà Er-
nesto Plana, l’ucraïnès Double
Fantasy o el francès Kenis Murat.

D’altra banda, els organit-
zadors del festival ja han con-
firmat que la menció honorífi-
ca d’aquesta edició serà atorga-
da a Josep Miret, més conegut
per Faquir Kirman.

Redacció
BADALONA
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La Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes (FAM-
PAS) i l’alcaldessa, Núria Parlon,
s’han emplaçat a consolidar el seu
treball conjunt. Després que Par-
lon s’adrecés al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat
per expressar la seva “preocupa-
ció” per l’estat d’alguns centres
educatius públics de la ciutat i re-
cordar que l’Ajuntament ha in-
vertit 31 milions d’euros en di-
versos centres des del 2010,  la
batllessa requereix la col·labora-
ció de les AMPA. “Hem de tenir
una única veu a l’hora d’adreçar-
nos al departament”, planteja en
declaracions a Línia Nord. “Si no
anem tots de la mà, la Generali-
tat guanya temps”, afegeix.

Per la seva banda, les AMPA
han recollit el guant de Parlon i

asseguren compartir la voluntat
de l’alcaldessa. “Encara no hem
parlat de com portar-ho a la
pràctica, cal que seiem per parlar-
ne”, comenta la presidenta de la
federació, África Vilar. 

La presidenta considera “in-
teressant” la possibilitat de man-
tenir reunions a tres bandes amb
l’Ajuntament i la Generalitat. “Al
departament no li interessa que

anem junts amb el consistori”,
considera Vilar. “És l’estratègia de
dividir per vèncer”, afegeix.

D’altra banda, Vilar recorda
que les reclamacions de la fede-
ració transcendeixen l’àmbit de
les inversions, ja que les AMPA
també denuncien falta de perso-
nal als centres i s’oposen al tan-
cament de línies en centres edu-
catius públics.

Membres de FAMPAS en una imatge d’arxiu. Foto: FAMPAS

Les AMPA i l’Ajuntament
s’emplacen a enfortir relacions
» La Federació d’AMPA i Parlon coincideixen a assenyalar el treball

conjunt com la millor via per presentar reclamacions a la Generalitat

Demanen debatre la reforma
de la B-20 al Congrés

INFRAESTRUCTURES4La dipu-
tada colomenca del PSC al Con-
grés dels Diputats espanyol, Lídia
Guinart, ha presentat una pro-
posició no de llei per culminar la
integració urbana de l’autovia B-
20 al seu pas pel municipi. En la
proposició presentada a la mesa
del Congrés, Guinart recull les
conclusions de diversos estudis
presentats pel consistori el 2009
per proposar una cobertura com-
pleta de la B-20 en el tram que va
de la Riera de les Bruixes a l’accés
de Torribera. Això podria fer que
l’accés i la sortida es mantinguin

a la seva posició actual o bé que
els accessos es traslladin fora de
la cobertura, opció que Guinart
considera “la millor”.

Pel que fa al sector sud de la
B-20, la proposta de la diputada
se centra a buscar “solucions
globals” al problema acústic dels
edificis i a resoldre la integració
urbana de l’autovia.

L’objectiu de la proposició
és que el Congrés insti el nou go-
vern espanyol a impulsar les mi-
llores a la B-20, la qual cosa
s’haurà de debatre a la comissió
de Foment de l’hemicicle.

En marxa la nova edició 
del curs de filosofia per la pau
SOCIETAT4Després de les Jor-
nades de Pau i Cooperació cele-
brades a la tardor, els Drets
Humans tornen a ser protago-
nistes a Santa Coloma, aquest
cop a través d’una nova edició
del curs de filosofia per la pau,
que enguany celebra la seva cin-
quena edició.

Es tracta d’una iniciativa de
la Lliga dels Drets dels Pobles,
que compta amb el suport de l’A-
juntament, i que se centra a ge-
nerar debat sobre els reptes que
Europa té al davant. Dilluns es
va celebrar la primera edició

sobre la globalització econòmi-
ca, a càrrec de Lluís Camprubí.
A partir d’ara, cada dilluns fins
al 14 de març l’Espai per la Pau
del Mas Fonollar acollirà xe-
rrades i ponències que tractaran,
per exemple, la seguretat, les mi-
gracions, la crisi dels refugiats o
la religió.

Tot plegat, amb l’objectiu
que el públic assistent com-
prengui la quotidianitat de la po-
lítica i l’economia europea i amb
la voluntat de contribuir a la ge-
neració d’una convivència pací-
fica al continent.

Justo Molinero, al Sagarra 
amb  ‘Ahora me toca a mi’

ESPECTACLES4El president i
locutor de Ràdio Teletaxi, Justo
Molinero, ha decidit canviar de
disciplina, almenys momentà-
niament, i fer el salt als escena-
ris. Molinero aterra aquest diu-
menge al Teatre Sagarra amb el
seu primer espectacle teatral
Ahora me toca a mi, acompan-
yat del grup Los Descastaos.

El muntatge combina hu-
mor, poemes i música, i té el seu
origen en el poema homònim de

Rafel de León, que anys enrere
va causar furor entre l’audiència
més fidel de Molinero.

El periodista va estrenar l’o-
bra el 18 d’octubre a Grano-
llers, i des de llavors ja ha passat
per Manresa, Vic, Terrassa, Cor-
nellà de Llobregat o Reus. Ara,
Molinero arriba a Santa Coloma
enmig d’una alta expectació,
com ho demostra el fet que les
entrades per a l’espectacle estan
esgotades des de fa dies.

Can Roig i Torres | Festival de blues
Demà l’Auditori Can Roig i Torres acolli`ra el tercer festival de blues de Santa Coloma. 

Enguany, els caps de cartell seran els Travellin' Brothers i A Contra Blues. Els primers són
guanyadors de l’European Blues Challenge de l’any 2015, mentre que els segons ja estan

plenament consolidats en el panorama del blues estatal, després de cinc anys en actiu. 

Andreu Merino
SANTA COLOMA
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Els Mossos d’Esquadra mantenen
el seu dispositiu especial a La
Mina, en marxa des de l’1 de febrer,
després de l’assassinat en un bar
del Port Olímpic de Barcelona
d’un jove membre d’un clan gita-
no del barri presumptament a
mans d’una persona d’un altre
clan. La policia catalana continua
treballant per pacificar la zona,
però no vol donar més detalls de
les característiques del seu dispo-
sitiu, al·legant motius de seguretat.

“DESPROTECCIÓ I IMPUNITAT”
La tensió al barri ha estat una
constant des de l’assassinat comès
el 24 de gener i ha vingut acom-
panyada d’un gran rebombori
mediàtic, incloses amenaces de
mort públiques. Ara, tot i que al-
guns detalls transmeten certa tor-

nada a la normalitat, com l’aug-
ment de la presència de nens a les
escoles i al carrer, la intimidació
entre clans continua.

Mentrestant, la Plataforma
d’Entitats Veïnals de La Mina de-
nuncia que els veïns se senten
“desprotegits” davant la “impu-
nitat de certs sectors que actuen
com els amos de l’espai públic”. En
aquest sentit, asseguren que la
sensació de desprotecció és la

causa que la majoria de veïns
mantinguin silenci sobre el mo-
ment de tensió que travessa el ba-
rri. “El silenci ens fa guanyar se-
guretat, però perdem llibertat
personal”, considera la Plataforma,
que assenyala l’administració pú-
blica com a responsable, per in-
acció, de la situació actual.

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment ha declinat fer declaracions
sobre aqüesta qüestió.

La Mina viu dies convulsos. Foto: Arxiu

Els Mossos mantenen 
el dispositiu especial a La Mina
» Es reforça la presència policial al barri a causa del conflicte entre clans
» Els veïns denuncien que “certs sectors” s’han apropiat de l’espai públic

Demanen l’anul·lació del
concurs de la Feria de Abril

ESDEVENIMENTS4Continua la
polèmica sobre l’edició d’en-
guany de la Feria de Abril a Ca-
talunya. Després que l’Ajunta-
ment de Barcelona, a través de
Barcelona Serveis Municipals,
atorgués la gestió de l’esdeveni-
ment, que se celebrarà al Parc del
Fòrum, a la Federació d’Entitats
Culturals Andaluses de Cata-
lunya (FECAC) a través d’un
concurs d’adjudicació, ara la
Fundació FECAC demana que
aquest concurs s’anul·li, segons
avançava El Periódico.

La FECAC i la Fundació FE-
CAC estaven dirigides per la
mateixa persona, Francisco Gar-
cía Prieto, fins al 2013. El fet que
García Prieto fos investigat per la
justícia per presumpta apropia-
ció indeguda i frau en l’obtenció

de subvencions va ser un dels
causants de la ruptura entre les
dues entitats, i l’any passat el
consistori de Barcelona va deci-
dir atorgar la gestió de la fira a la
FECAC, després de rescindir el
contracte amb la fundació. En
aques tsentit, la fundació va por-
tar als tribunals la rescissió i
ara demana l’anul·lació del con-
curs perquè, segons assegura, al-
menys tres membres del jurat
que havia de decidir l’adjudica-
ció haurien estat entre els de-
nunciats per l’entitat.

La fundació posa en dubte
l’”objectivitat” d’aquests mem-
bres del jurat i creu que el factor
econòmic podria haver pesat “ex-
cessivament” en la seva decisió, ja
que la seva oferta era de 20.000
euros i la de la FECAC de 90.000.

SOCIETAT4Demà a dos quarts
de vuit de la tarda el Centre Cí-
vic Besòs acollirà la preestrena
del documental 15 anys a Venus,
realitzat pels fotògrafs Mariona
Giner i Sergi Pujolar, que han
conviscut durant un any amb els
veïns del bloc.

El resultat permet aprofun-
dir en la situació de precarietat
que aquests veïns viuen davant
la situació de bloqueig del bloc
de pisos després que el pla de
transformació de La Mina iniciat

l’any 2000 preveiés enderro-
car-lo i reallotjar els veïns en ha-
bitatges de nova construcció.
Un reallotjament que, final-
ment, es va estipular que seria a
canvi d’un pagament de 30.000
euros, la qual cosa va provocar
el rebuig dels veïns.

El documental també fa un
seguiment de persones que par-
ticipen en el sorteig oficial de pi-
sos nous i d’una família en si-
tuació d’urgència social que es-
pera l’adjudicació d’un pis.

La preestrena de 15 anys a
Venus se celebrarà en un mo-
ment en què el Consorci de La
Mina aposta decididament per
oblidar l’enderroc del Bloc. En
comptes d’això, l’ens preveu
destinar diners a la reforma de
l’edifici, mentre els veïns i les en-
titats del barri reclamen que es
compleixi el pla de transforma-
ció i consideren que l’estat actual
del bloc dificulta solucionar la si-
tuació d’exclusió social que pa-
teixen els seus ocupants.

Concentració | Solidaritat amb els refugiats
Avui a les set de la tarda tindrà lloc una nova concentració solidària en suport de

les persones refugiades a la plaça de la Vila. Es farà una encesa d'espelmes i un mi-
nut de silenci en memòria de totes aquelles persones que fugen de les seves llars a

causa de la violència i els conflictes que es viuen en els seus països d'origen. 

Redacció
SANT ADRIÀ

15 anys a Venus, el documental
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Els montgatins i montgatines
van tornar a respondre a la cri-
da del Rei Carnestoltes i van sor-
tir al carrer per celebrar com cal
aquesta esbojarrada festa que ja
ha finalitzat. 

La celebració va arrencar
dissabte passat amb el tradicio-
nal ball de geps de la plaça Sant
Joan, un esdeveniment que es
remunta a principis del segle XX
i en el qual els participants van
assistir totalment disfressats
per mantenir l’anonimat. De
fet, una de les característiques
més comunes és que s’inter-
canvien els papers entre els ho-
mes i les dones perquè sigui
fins i tot difícil reconèixer el
sexe de cadascú. 

La festa va continuar l’ende-
mà diumenge, amb la cercavila

de les AMPA de l’Escola Marina
i Salvador Espriu que va finalit-
zar al migdia al parc del Tram-
via, on es va celebrar una “fan-
tàstica” festa, tal com la van
descriure des del consistori. 

Allà es van atorgar els premis
a les millors disfresses d’una

desfilada que va gaudir de l’a-
nimació del grup Coloraines. 

Amb aquesta celebració es va
posar el punt final a una agita-
da setmana de celebracions que
va arrencar el passat dia 2 de fe-
brer amb un taller de màscares
a l’Espai Jove. 

Una imatge de la festa al parc del Tramvia. Foto: Ajuntament

Una “fantàstica” festa posa fi 
al Carnestoltes montgatí

Redacció
MONTGAT

Tiana no serà un obstacle perquè
Badalona formi part del Consorci
Enoturístic de la DO Alella. Tot
el contrari. L’alcaldessa i vice-
presidenta de l’ens, Ester Pujol,
avala l’adhesió del municipi veí
al consorci, dies després que
Badalona hagi iniciat els trà-
mits per formar-ne part. “L’en-
trada de Badalona seria un gran
impuls per a la promoció del
consorci i ens donaria molta
força”, considera Pujol.

D’altra banda, l’alcaldessa
assenyala l’hosteleria com un
dels grans atractius de Badalona,
que pot ajudar a enfortir l’ofer-
ta turística de la DO Alella. A
més, Pujol també valora molt po-
sitivament els elements que la
ciutat pot oferir a nivell patri-
monial, com per exemple Sant
Jeroni de la Murtra o altres
punts d’interès històric, sobretot

relacionats amb el seu llegat
romà.

HOTELS
Però un dels motius pels quals
Pujol celebra que Badaloni en-
tri a formar part del consorci
pròximament és per la capaci-

tat que té, segons considera
l’alcaldessa, d’acollir nous allot-
jaments. “Pot exercir de porta
d’entrada a la DO i evitar que
els turistes hagin de passar la
nit a Barcelona”, argumenta.
“Això ens beneficiaria a tots”,
conclou Pujol.

Ester Pujol en una imatge d’arxiu. Foto: Línia Nord

Ester Pujol avala l’entrada de
Badalona al Consorci DO Alella
Redacció
TIANA

Tiana
Tradició | L’Ajuntament finançarà el Festival de Cobles i Compositors
L’Alcaldessa, Ester Pujol, conjuntament amb la regidora de cultura, Núria Blasco, van signar ahir 
un conveni de col·laboració amb l’agrupació Amics de la Sardana de Tiana on el consistori assumeix 
el cost del Festival d’Estiu de Cobles i Compositors d’enguany i estableix col·laborar amb l’organització. 
El signant dels Amics de la Sardana va ser la seva presidenta, Rosa Maria Mascorda. 

Els animals domèstics centren
una nova campanya local

CIVISME4La policia municipal
ha posat en marxa durant aquest
mes de febrer una campanya per
sensibilitzar la ciutadania sobre
les obligacions cíviques que
comporta la tinença d’animals
domèstics. 

La iniciativa, que es desen-
volupa en col·laboració amb la
regidoria de Salut, consisteix
en la distribució d’uns fulletons
informatius entre els propieta-
ris d’animals domèstics per bus-
car la seva corresponsabilitat. 

En la línia de controlar i

sensibilitzar sobre la tinença
d’animals de companyia, al ma-
teix fulletó hi ve incorporat l’im-
près per poder registrar l’animal
al cens municipal, tal com obli-
ga la normativa. 

Per altra banda, aquesta
campanya també posa èmfasi en
la identificació de les races de
gos considerades perilloses, en
la col·locació del xip als ani-
mals i en la conducta dels amos
pel que fa a l’ús de morrió, co-
rretja o la recollida d’excre-
ments de la via pública. 

Natura | Passejada pel Turó de Montgat
Dissabte a tres quarts d’11 del matí tindrà lloc una passejada guiada pel

Turó de Montgat per descobrir aquest espai emblemàtic del municipi 
i conèixer els elements naturals i geològics principals de l’indret. Les 

inscripcions estan obertes fins demà a la pàgina web municipal.  

La policia local vol fomentar l’ús de la corretja. Foto: Arxiu

El consistori agraeix als veïns
el premi de Ciutat Sostenible

GUARDÓ4La sala d’exposicions
del Casal va ser l’escenari dilluns
d’un acte de celebració del pre-
mi de Ciutat Sostenible que va
rebre Tiana la setmana passada. 

El consistori va voler d’a-
questa manera agrair i compar-
tir amb els tianencs el guardó ob-
tingut, que situa el municipi en
el mapa estatal del reciclatge. 

A la trobada els veïns i veïnes
es van poder fotografiar amb el
guardó en un photocallpreparat
especialment per a l’ocasió.

Durant l’acte, l’alcaldessa,
Ester Pujol, va assegurar que el
premi que va recollir la setmana
passada a Madrid segurament no
serà l’últim, ja que des de les ins-
titucions comunitàries han con-
siderat Tiana com un dels sis
municipis que opten al guardó a
la prevenció de residus. 

El premi que va guanyar el
municipi reconeix la bona feina
en la gestió de residus gràcies a
la campanya Súper recicladors,
impulsada des del consistori. 

L’acte va tenir lloc al Casal. Foto: Ajuntament
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La sardina ja s’ha enterrat i,
amb ella, la gresca que caracte-
ritza el Carnestoltes. D’aquí fins
a Setmana Santa ens esperen
quaranta dies de sobrietat i abs-
tinència protagonitzats per la
Vella Quaresma. Més enllà de la
tradició, els comerciants han
valorat de manera molt positiva
els actes que han celebrat al
llarg d’aquesta última setmana
de festa. 

En aquest sentit, els botiguers
del passeig de la Salut van tornar
a celebrar el seu tradicional con-
curs de disfresses dissabte passat,
que per segon any oferia un cer-
tamen especial per a mascotes. Se-
gons explica el seu president, Ós-
car Palma, l’afluència de visitants
“va ser més gran” que la de l’any
passat.  “No es cabia al passeig”,
va afegir. El concurs va oferir un
photocall gratuït a càrrec de la
Penya Fotogràfica de Badalo-

na –els visitants podran desca-
rregar-se els pròxims dies les ins-
tantànies a la pàgina de Face-
book de l’entitat– i un total de
1.080 euros en premis per als
guanyadors del concurs. 

Per la seva banda, els co-
merciants de Santa Coloma tam-
bé van aprofitar el Carnestoltes
per dinamitzar la seva àrea d’in-
fluència. És el cas de Fondo Co-
merç, que va organitzar un con-
curs de truites al Mercat del
Fondo, un certamen on es van
lliurar tres premis en vals de

compra. A més, ahir l’associació
va repartir al mercat sardines
amb un bocí de pa entre els
clients que mostraven tiquets
de compres fetes a les seves bo-
tigues dies abans. Segons infor-
men des de l’associació, es van re-
partir prop d’un miler d’unitats.

A la mateixa Santa Coloma
també es van celebrar dues acti-
vitats infantils més: al carrer
Sant Jeroni es va fer un concurs
de disfresses, mentre que a Sin-
guerlín es va organitzar una gim-
cana per a clients disfressats. 

Balanç positiu dels actes dels
botiguers durant el Carnestoltes
Redacció
BARCELONÈS NORD

El Progrés treu les botigues al
carrer per rematar les rebaixes
BADALONA4Ja fa més d’un
mes –encara que no oficial-
ment per la suspensió de la llei
catalana de comerç per part del
Tribunal Constitucional– que
els comerciants estan immersos
en la campanya de les rebaixes
d’hivern. 

Quan falta poc menys d’un
mes per posar fi als descomptes,
des de l’Associació de comer-
ciants del Progrés de Badalona
es vol aprofitar l’avinentesa i re-
matar les rebaixes amb tres
dies de botigues al carrer que
arrenquen avui i finalitzaran
dissabte. No es tracta, però,
d’unes botigues al carrer a l’ús,

en una ubicació concreta, ja
que cada comerciant traurà a la
porta del seu negoci un estand
amb els seus productes i ofertes. 

Generalment l’entitat celebra
aquest acte a finals de febrer,
pocs dies abans del 6 de març,
que és quan finalitzen de ma-
nera oficiosa les rebaixes. En-
guany, tanmateix, ha decidit
organitzar-la pels volts del 14 de
febrer, Dia de Sant Valentí, per
aprofitar aquesta diada. 

Fins a aquest dissabte, els
veïns, veïnes i visitants del ba-
rri del Progrés podran gaudir
dels descomptes i ofertes que
s’hi oferiran. 

Badalona | Acord entre la Penya i el centre comercial Montigalà
El centre comercial Montigalà i la Penya han signat recentment un acord de col·laboració 

que es concretarà amb la presència de la marca de la gran superfície a la pista de l’Olímpic i 
amb diverses accions promocionals conjuntes. Aquest conveni té com a rerefons la voluntat del

centre d’ajudar les diferents entitats esportives, culturals i socials de la ciutat de Badalona.

Una imatge del passeig de la Salut a Badalona dissabte passat. Foto: PS

Els botiguers trauran els seus productes al carrer a partir d’avui. Foto: Arxiu
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Nova exhibició de l’Snatt’s
Sant Adrià contra l’Almeria

SANT ADRIÀ4Les jornades van
passant i el somni de l’Snatt’s
Sant Adrià continua ben viu.
L’equip va aconseguir la tretze-
na victòria del curs gràcies a una
segona part excel·lent en la visita
del Syngenta Almeria (65-38) de
dissabte passat.

El ritme ofensiu va ser força
baix durant els dos primers
quarts. L’equip va tornar a estar
imprecís de cara a cistella tot i
que va marxar al descans amb
sis punts d’avantatge després
d’adjudicar-se el parcial del pri-

mer període (14-7) i deixar es-
capar el segon (10-11).

El tercer i l’últim quart van
ser un monòleg de les de Jordi
Vizcaíno, que van dominar la se-
gona meitat tant des del perí-
metre com des de la pintura.
Cristina Hurtado, sortint des
de la banqueta, va convertir-se
en la millor jugadora del partit
amb 11 punts, 9 rebots i 5 assis-
tències (24 de valoració).

Les liles afrontaran un nou
partit al Ricart dissabte a les 6 de
la tarda contra l’UCAM Jairis.

Un segon quart nefast va costar
el partit al Joventut. Els verd-i-
negres van patir l’onzena de-
rrota de la temporada diumen-
ge passat al pavelló Príncipe Fe-
lipe contra el CAI de Saragossa
(94-83).

El pla de Salva Maldonado va
funcionar durant els primers
minuts. L’equip va entrar endo-
llat al partit i va anotar cinc tri-
ples al primer quart que situaven
un 15-22 força prometedor. Du-
rant els primers minuts del se-
gon període va continuar la ma-
teixa dinàmica però Andreu Ca-
sadevall va fer uns canvis al seu
equip, tant en atac com en de-
fensa i el matx va fer un gir de
180 graus.

De la mà d’un sensacional
Tomás Bellas (33 de valoració,
MVP de la jornada) el CAI va
aconseguir un parcial de 22-3 en
els darrers sis minuts de la se-

gona part que capgiraven el re-
sultat  (l’electrònic mostrava un
46-39 al final del segon quart). 

La distància no era impossi-
ble de remuntar i els verd-i-ne-
gres van intentar tornar a con-
nectar-se al partit, però nova-
ment els locals van obrir esclet-
xa en el marcador al final del ter-
cer quart. Els aragonesos gau-
dien de 12 punts d’avantatge, uns

guarismes que els d’Andreu Ca-
sadevall van aconseguir mante-
nir per adjudicar-se una victòria
que els permet allunyar-se de la
zona baixa de la classificació.

Aquest diumenge l’equip
haurà d’afrontar un dels partits
més difícils de la segona volta. El
València Basket, que fins diu-
menge passat estava invicte a la
lliga, visitarà l’Olímpic.

El Joventut s’adorm i deixa
escapar la victòria a Saragossa

Barcelonès Nord | L’UBSA s’imposa al Sant Josep i és líder en solitari
El partit de la jornada no va decebre. L’UBSA va guanyar el CB Sant Josep diumenge passat (87-79).

D’aquesta manera, els adrianencs aconsegueixen superar els badalonins a la primera posició de la
classificació i són líders en solitari. El Minguella va protagonitzar l’altra nota positiva de la jornada

en guanyar contra l’AE Sedis (62-42). Per últim, el Círcol va perdre contra el Mataró Feimat (64-51).

Pau Arriaga
BADALONA

Paul va tornar a ser el màxim anotador de l’equip. Foto: BZ
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El Club Korfbol Lleida i el Sant
Llorenç es coronen a Sant Adrià
» La Zona Esportiva de La Mina va ser l’escenari de la fase final de la
Copa Catalana entre divendres i diumenge de la setmana passada

Els Badalona Dracs passen
per sobre dels València Giants

BADALONA4Els Dracs conti-
nuen exhibint-se partit rere par-
tit. Diumenge passat els bada-
lonins van aconseguir la segona
victòria del curs amb una nova
pallissa, en aquest cas contra els
València Giants (53-0).

Els badalonins van imposar
el seu ritme des del kick-off ini-
cial i Mike Box anava repartint
passades a tots els seus recep-
tors. Raúl Cernuda, Rob Jack-
son, Drew Clausen i el mateixi

quarterback van castigar la de-
fensa dels valencians, estèril da-
vant l’allau ofensiu dels Dracs.

Joan Carles Bartra i el run-
ning back Javi Fernández van
sumar-se a la festa després del
descans. Cap al final del partit,
Óscar Calatayud va donar des-
cans a Box i va donar entrada a
Sergi Gonzalo.

Els Firebats de València seran
el pròxim rival de l’equip en el par-
tit que decidirà el liderat.

L’Handbol Adrianenc perd
a casa contra el BM Granollers
SANT ADRIÀ4L’Adrianenc no
va poder fer valer el factor pista
i va caure contra el BM Grano-
llers (29-34) dissabte passat a la
Verneda. Aquest resultat, com-
binat amb l’empat de l’Handbol
Sant Quirze, situa els granolle-
rins al capdavant de la taula, se-
guit dels dels santquirzencs men-
tre que l’Adrianenc és tercer
empatat a punts amb l’Augi
Unió Esportiva Sarrià.

Després d’uns primers mi-
nuts de tempteig, els visitants
van aconseguir una renda de 3-
4 gols, però els jugadors de Pe-
dro Pérez van refer-se i van
aconseguir un parcial als da-
rrers compassos del primer
temps que els va permetre mar-

xar al descans amb una bona
renda (17-14).

Els visitants van aconseguir
retallar distàncies ràpidament i
els primers minuts de la repre-
sa van ser un constant intercan-
vi de gols. El punt d’inflexió del
partit va ser l’empat a 23. Els ho-
mes de Sergio Pozo van aconse-
guir un parcial de 0-5 que l’A-
drianenc ja no podria remuntar
a nou minuts per al final del
matx. Pol Camats, amb 10 gols,
va tornar a ser el màxim goleja-
dor de l’equip.

El pròxim compromís de l’e-
quip serà demà passat a la pis-
ta del setè, La Salle Montcada.
L’Adrianenc lluitarà per posar
punt final a la seva mala ratxa.

El CK Lleida i el Sant Llorenç KC
van ser els grans triomfadors de
la fase final de la Copa Catalana
C que es va disputar el cap de set-
mana passat a la Zona Esporti-
va de La Mina. La competició,
però, va començar divendres
amb un partit de vuitens de final
entre el KC Barcelona i el Te-
rrassa KC que es van adjudicar
els barcelonins.

Els lleidatans, que també
ocupen la primera posició a la lli-
ga regular amb 12 victòries en 12
partits, van desfer-se als quarts
de final dels amfitrions, l’UKSA,
els seus perseguidors a la lliga. La
primera semifinal del campionat
van enfrontar el CK Lleida amb
el Castellbisbal. Els de la Terra
Ferma van aconseguir segellar el
seu bitllet per a la final amb co-
moditat superant els bisbalencs
(11-16). L’entrenador de l’equip,
Albert Figueras, va elogiar l’ac-
titud del seu equip, que es va “so-
breposar a un sorteig difícil”
que els havia emparellat “amb els

dos millors equips de la catego-
ria”. El tècnic va destacar “l’es-
forç extraordinari” i el nivell de
joc que els seus van desplegar per
accedir a la final.

Per la seva banda, el Sant Llo-
renç KC es va plantar a la final
després de superar el CK Bada-
lona als quarts (19-14) i imposar-
se a un dels seus rivals directes
a la lliga en el darrer partit, l’IES
Montserrat Miró (16-14). Al final
del partit, l’entrenador dels te-

rrassencs, Txema Martínez, va
explicar que el seu equip “va sa-
ber patir quan tocava” i va elogiar
la segona part del seu rival. “A la
primera meitat vam ser molt
superiors però el Miró no es va
rendir i van estar molt a prop d’a-
conseguir l’empat”, va sentenciar
Martínez.

El partit que decidirà el cam-
pió d’aquesta competició es dis-
putarà al mes de juny, juntament
amb les altres finals de Copa.

La Mina va ser l’escenari dels partits del campionat. Foto: Ajuntament

Redacció
SANT ADRIÀ

Els Dracs van exhibir-se a Badalona Sud. Foto: BD

El Catgas Santa Coloma juga
un amistós contra el Xota

SANTA COLOMA4Comença el
compte enrere per a la tornada
de la Divisió d’honor de futbol
sala. Només queden vuit dies
perquè la competició es reiniciï
després de l’Europeu (el Catgas
rebrà el Palma Futsal el dia 19 a
tres quarts de 9 del vespre) i per
tant els de Xavi Passarrius afron-
ten la darrera setmana d’aquesta
segona pretemporada.

Per tal d’arribar a aquesta se-
gona fase de la competició en

plena forma, l’equip afrontarà
demà a tres quarts de 9 un par-
tit amistós contra el CD Xota na-
varrès al Pavelló Nou. El matx
serà una prova de nivell contra
un equip que ocupa la cinquena
posició. L’accés al partit serà gra-
tuït per a tothom.

Per altra banda, el club va
posar a la venda dimarts 50
entrades per a la fase final de la
Copa del Rei. La competició co-
mençarà el dia 10 de març.



Esports línianord.cat11 febrer 2016
15 | 

agenda@comunicacio21.com

AGENDA SETMANAL

“Hem agafat la dinàmica de re-
galar parts dels partits i regalar
gols”. Aquest va ser el resum de
Manolo González de la derrota
de diumenge passat contra el CE
l’Hospitalet (1-2), resultat que
trenca una bona dinàmica de re-
sultats i que manté l’equip no-
més cinc punts per sobre de la
zona perillosa de la classificació.

Alguns dels aficionats enca-
ra no havien ocupat la seva lo-
calitat quan Tendillo no va des-
viar una passada bombada des
de la zona de mitjos i Corominas,
més murri, va superar Morales
amb un xut amb l’interior del
peu. Era el minut 2 de partit,
però els visitants encara marca-
rien un altre gol en el primer
quart d’hora de joc. L’Hospi va
repetir la recepta i aquesta va tor-
nar a funcionar; una passada
llarga cap als puntes riberencs la
va aprofitar Xavi Puerto per fer
el segon.

El Badalona havia tingut al-
guna oportunitat d’aconseguir
l’empat abans del segon gol dels
visitants. La més clara va ser una
centrada de Morgado que es va

enverinar però que la defensa de
l’Hospitalet va desviar quan Au-
lestia ja estava venut.

Només un gol ràpid després
del descans podia retornar els es-
capulats al partit i aquesta pre-
missa es va complir. Després
d’un servei de banda l’esfèrica va
arribar a Gassama. El davanter
va fer una bona maniobra a l’in-
terior de la gran i va xutar amb
l’esquerra a la mitja volta. Un de-
fensa va tocar l’esfèrica i va des-
pistar Aulestia, qui no va poder
fer res per evitar la primera dia-
na del davanter d’ascendència
africana.

El gol va reactivar el Badalo-
na, que va bolcar-se contra la
porteria de l’Hospitalet. Les dues
ocasions més clares del segon
temps van ser una rematada de
cap alta d’Óscar Muñoz i una re-
matada centrada de Toni Lao
que el porter visitant va aturar
sense gaires problemes.

La Unió Esportiva Olot d’An-
tonio Rodríguez serà el pròxim
rival dels escapulats. El conjunt
de la Garrotxa ocupa la setzena
posició, la de play-offde descens,
amb 23 punts. El partit de la si-
sena jornada es va saldar amb un
empat sense gols.

L’Hospitalet va encarrilar el partit en els primers quinze minuts. Foto: CFB

El CF Badalona paga amb una
derrota el seu mal inici de partit
Redacció
BADALONA

El CE Seagull deixa escapar
els primers tres punts a casa

BARCELONÈS NORD4Segona
derrota consecutiva del CE Sea-
gull. Les gavines van perdre el
primer partit de la temporada a
casa contra l’Espanyol B (1-3) i
veu com el Barça B s’allunya (les
barcelonistes sumen 44 punts
pels 39 del Seagull).

Les badalonines van dominar
el joc durant el primer temps, però
aquest control no es va traduir en
gols. Les blanc-i-blaves van treu-
re’s de sobre el domini de les de
Jordi Ferrón i van aconseguir
avançar-se al minut 63 amb un
gol de Claudia Daga. El Seagull va
aconseguir l’empat al minut 78
gràcies a Yosse, però la reacció es-
panyolista va ser immediata. Ivet
al 80 i Ari Franch a un minut per

al final del matx van donar els tres
punts al conjunt barceloní.

Per la seva banda, el Sant Ga-
briel va aconseguir un empat al
camp del CF Pallejà (1-1). Aquest
valuós punt serveix per allunyar
les de Carlos Romero de la zona
de descens, ja que tant Cerdan-
yola com Collerense B van per-
dre els seus partits.

Moyano va ser l’autor del gol
de les adrianenques després d’un
xut de falta que la portera del Pa-
llejà no va poder atrapar.

Aquest cap de setmana la
competició s’atura i per tant els
dos equips tindran gairebé 15
dies per preparar el derbi que els
enfrontarà el dia 21 al José Luis
Ruiz Casado.

L’equip badaloní ha encadenat dues derrotes. Foto: CES

DISSABTE 13 DE FEBRER
21:00 La 16a edició del Festival Internacional

de Màgia arrenca amb una jornada de mà-
gia i humor a càrrec de Pep Plaza, Isaac Ju-
rado i Dani DaOrtiz. / Teatre Principal.

DEMÀ 12 DE FEBRER
Tot el dia Exposició 10 anys de VxL, un tast. Re-

pàs de la dècada de feina dels Voluntaris per
la Llengua a la ciutat. Els assistents podran apun-
tar-se al programa. / Biblioteca Singuerlín.

DISSABTE 13 DE FEBRER
18:00 Partit de futbol sala corresponent a la vint-

i-dosena jornada de Segona divisió B entre
l’FS La Unión i el Futbol Sala Montcada. / Pa-
velló Nou.

AVUI 11 DE FEBRER
19:00 Concentració en suport dels refugiats. A

proposta del Consell  Municipal de Coopera-
ció i Solidaritat, la plaça de la Vila serà l’es-
cenari d’aquesta trobada en suport de les per-
sones refugiades. / Plaça de la Vila.

DIMECRES 17 DE FEBRER
20:00 Des d’aquesta setmana, l’Agrupació Fo-

togràfica del municipi exhibeix la col·lecció
de fotografies Terres llunyanes a la sala Joan
Vila i Plana. / Agrupació Fotogràfica.

DILLUNS 15 DE FEBRER
08:45 L’escola per a adults TIMO organitza una

visita al Liceu de Barcelona. L’activitat costa
5 euros i consistirà en un recorregut guiat i
una projecció audiovisual.

DIMARTS 16 DE FEBRER
09:15 Els centres escolars comencen a organitzar

les jornades de portes obertes de cara al curs
2015-2016. La primera que ensenyarà les se-
ves instal·lacions serà l’Escola Marina.

DISSABTE 13 DE FEBRER
19:00Tiana torna a mirar al cel. Aquest dissabte,

l’Observatori Astronòmic torna a organitzar
una sessió per observar les constel·lacions
d’hivern. / Observatori Astronòmic

BADALONA MONTGAT TIANASANT ADRIÀSANTA COLOMA

La platja de les Moreres es convertirà
en l’escenari d’una jornada de geolo-
gia organitzada per l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. L’activitat és gra-
tuïta però cal inscriure-s’hi.

Montgat organitza una 
jornada de geologia a la platja

Ds. 13 de febrer a les 10:45

Els Amics del Museu Torre Balldovina
han organitzat una visita al Memorial
de Pujalt, a la localitat de l’Anoia que
va servir de camp d’entrenament a l’E-
xèrcit Popular durant la Guerra Civil es-
panyola.

Els Amics de la Torre Balldovina
visiten el Memorial de Pujalt

Dg. 14 de febrer

Els ajuntaments de Tiana i Montgat tor-
nen a donar eines als joves en atur per
trobar feina. Entre les 5 i les 8 de la tar-
da es faran tallers i accions formatives
per a persones d’entre 16 i 29 anys.

La vila organitza el tercer 
calaix d’ocupació per a joves

Dl. 15 de febrer a les 17:00

Partit corresponent a la vintena jor-
nada de la lliga ACB entre el Joventut
de Badalona i el València Basket. / Pa-
velló Olímpic.

La Penya rep el líder de l’ACB,
el totpoderós València Basket

Dg. 14 de febrer a les 18:00
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