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L’Ajuntament de Badalona ha fet
passos importants per la conso-
lidació del Turó de l’Enric com a
parc metropolità. El passat 27 de
novembre, el Ple municipal va
aprovar una modificació del Pla
General Metropolità (PGM) per
tal d’eliminar l’edificabilitat pre-
vista a un dels àmbits del parc i
restituir-ne la titularitat pública.
Però els veïns de Bufalà i More-
ra encara es fan la mateixa pre-
gunta: està fora de perill el Turó
de l’Enric?

Com ha explicat a Línia Nord
el regidor d’Urbanisme, Rubén
Guijarro, el turó tenia “tres focus
de possible edificabilitat” i en
aquest últim any se n’han eli-

minat dos: el primer, amb el con-
veni amb la Fundació Badalona
Capaç que no farà necessària la
construcció del Mercadona al
parc i, el segon, amb aquesta úl-
tima modificació del PGM. Però
encara queda un últim obstacle.

Hi ha una part del turó (d’a-
proximadament el 20% del te-
rritori) que té qualificació so-
ciosanitària i que és de propietat
privada. A aquesta parcel·la, una
empresa vol construir un tana-
tori i a principis d’any va co-
mençar a fer exploracions del te-
rreny. Aquestes obres, per les
quals l’empresa té una llicència
d’estudi geotècnic, es van aturar
arran d’una denúncia dels veïns. 

El 27 de novembre (el mateix
dia i a la mateixa hora del Ple on
es va aprovar la modificació del
PGM) la plataforma veïnal Sal-
vem el Turó de l’Enric es va ma-

nifestar a la plaça de la Vila per
demanar la paralització definiti-
va de la construcció del tanatori. 

El president d’Els Verds de Ba-
dalona i membre de la plataforma,
Francesc Alfambra, ha assenyalat
que, tot i que celebren la modifi-
cació del PGM, volen que es re-
qualifiqui la part privada de l’en-
torn com a parc públic. “No té cap
sentit que tinguem un parc me-
tropolità i a dins s’hi posi un ta-
natori”, manifesta Alfambra.

Des de l’Ajuntament, però,
apunten que el propietari té tot el
dret sobre aquesta parcel·la del te-
rreny. Al març, el propietari va
sol·licitar la llicència de construc-
ció del tanatori, la qual encara es
troba en tràmit. “Un 20% de l’es-
pai, que és de propietat privada, no
pot condicionar un parc metro-
polità, com ho és el Turó de l’En-
ric”, conclou Alfambra. 

Quin Turó de l’Enric volem?
» Badalona va modificar el Pla General Metropolità per eliminar l’edificabilitat d’una part del parc
» Els veïns reclamen que es garanteixi que no es construirà un tanatori a la zona privada de l’espai

Augusto Magaña
BADALONA

La plataforma Salvem el Turó de l’Enric exigeix la consolidació de l’espai com a parc verd metropolità. Fotos: Arxiu

MEDI AMBIENT4L’octubre
de 2016 l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) va publi-
car un informe sobre “la im-
portància socioambiental del
Turó de l’Enric i del Torrent de
la Font”. En aquest document,
es ressalta que l’espai “té els va-
lors ambientals necessaris i les
potencialitats per esdevenir
una peça clau en la infraes-
tructura verda de Badalona”.

L’estudi assenyala que les
14,6 hectàrees que comprenen
el sector unificat del Turó de
l’Enric i el Torrent de la Font
tenen un elevat potencial de
prestació de serveis sociam-

bientals, ja sigui com a gran
parc urbà (que podria millo-
rar la qualitat ambiental d’uns
entorns densament poblats,
com els barris de Morera i Bu-
falà) o com a “corredor verd”
que podria disminuir “l’efec-
te barrera” de les autopistes C-
31 i B-20.

No obstant això, el mateix
informe manifesta que fa falta
“una ordenació d’usos coherent
amb els seus potencials”. Se-
gons l’estudi, la mida i disposi-
ció de les peces no qualificades
de parc “fragmenten d’una ma-
nera molt important el conjunt
del turó i el torrent”.

La importància del Turó 
de l’Enric per a Badalona
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Acabem l’any amb l’anàlisi dels resultats
electorals a Andalusia i els seus ressons
directes cap a la política local dels prò-
xims mesos, de cara a les municipals del
maig del 2019.  

Els resultats andalusos han estat
un trasbals, han trastocat les enquestes
i previsions prèvies, i s’ha registrat una
abstenció molt significativa. La ten-
dència de disminució del vot socialista
i d’aparició de l'extrema dreta ja s’albi-
rava, però la realitat s'ha desbordat i s’ha
accentuat. 

Al cap i a la fi només les urnes posen
les coses al seu lloc. No serveix comptar-
nos aleatòriament ni especular si
som més o menys; votant és quan
s'escateix la realitat i/o la voluntat
de la gent, que fins i tot té la lliber-
tat d'equivocar-se. 

Hi ha tres dades importants a
observar: 

1) La pèrdua de vots socialista no
l'ha capitalitzat ningú, perquè ha es-
tat acumulada en l'abstenció. Aquest
tarannà tan propi dels socialistes de
nedar i guardar la roba entre l’espai
polític de la socialdemocràcia i la
seva dretització ha estat un greu er-
ror de Susana Díaz davant un votant
socialista desmotivat, sense un pro-
jecte que l’il·lusioni. 

2) L'esquerra alternativa d’Ade-
lante Andalucía no ha sabut donar
el tomb suficient als dubtes de l'e-
lectorat, però s'ha reforçat en els mu-
nicipis regits per consistoris del
canvi, i aquest és un indicador molt
interessant. 

3) La dreta quasi ha mantingut
el vot, si bé l'ha dividit entre tres op-
cions electorals, que són totes tres
filles del mateix aznarisme i que
mantenen, per tant, una base si-
milar. 

Sobre l'emergència de VOX i el
discurs ultra, no ens enganyem:
aquest és un discurs que ja existia,
el franquisme no havia desapare-
gut, si bé mantenia perfil baix entre els
serrells populars, i el feixisme més
brillant anava esperant un Albert Rivera
per vendre’s la pròpia pell. Però calia la
tercera pota per ser un “tres en un” que
expliqui la seqüència completa de la
dreta-dreta espanyola, ara ja total-
ment desinhibida. 

I toca també, és clar, parlar d’Euro-
pa i del fantasma dretà que l’està re-
corrent atiat per una lectura esbiaixada
de la qüestió de la immigració. És aquell
mateix lepenisme que ja va fer estralls
a Badalona fa uns anys. Es tracta d’as-
senyalar el desconegut com l’enemic,
sense fer cap esforç per arribar-lo a co-
nèixer, i de desviar l’atenció de les clas-

ses més afectades per la crisi perquè es
culpin entre elles en comptes de culpar-
ne les elits econòmiques i polítiques. És
una fàbrica de treure vots per obtenir el
poder. Una cultura xenòfoba –millor, in-
cultura– es ven a bon preu als mercats
europeus i desvetlla les temptacions
més totalitàries. 

Andalusia marca tendències. La dre-
ta en tot el seu abast ha enterrat els pro-
pis complexos i ha fet una campanya
centrada en les dues criminalitzacions
que aporten més rèdits: l'anticatala-
nisme i l'atac a la immigració. Dues for-
mes de culpar els altres dels errors pro-

pis. No ha calgut fer campanya reivin-
dicativa ni propostes per Andalusia;
només discurs destructiu. I intentar re-
viure els instints més baixos d'un elec-
torat desconcertat. Apel·lant a l’estómac.
I així ha anat. 

A casa nostra sabem el significat d'u-
na política xenòfoba i masclista que du-
rant anys predica García Albiol del PP,
màxima expressió del populisme sense
escrúpols, amb el “Primer  els de casa”
i el “Netegem Badalona”, a les que ha su-
mat en els darrers anys la catalanofòbia
punyent del “A por ellos”.  El líder del PP,
bandejat d'altres institucions i en caiguda
lliure en la seva carrera política, jugarà
a totes la carta municipal, esperonat pels

vents del sud i pel pacte preelectoral de
la moció de censura entre PSC, PP i Cs
que el juny del 2018 va fer fora el govern
del canvi i es va assegurar facilitats
d’investidura futura. Esperonat també
pels nuls moviments del PSOE per re-
soldre el conflicte amb Catalunya. Cal-
drà veure si el PSC badaloní és capaç de
desmarcar-se dels plantejaments de la
dreta amb qui ha pactat o caurà en el
mateix error que a Andalusia, jugant en-
tre dues aigües i alimentant molts dels
arguments de la dreta en els dos terre-
nys: immigració i catalonofòbia. Algu-
nes de les darreres actuacions i decla-

racions de l’alcalde de la moció de
censura, com suprimir el punt
d’assessorament a persones nou-
vingudes, no ajuden a ser opti-
mistes.      

Badalona és una ciutat com-
promesa amb la democràcia i la jus-
tícia social. Una ciutat defensora
dels drets humans, feta per gent
vinguda d'arreu, i solidària, arrelada
al país i oberta al món. Orgullosa de
la seva diversitat i la seva cohesió
social. I tot això està en risc, i no ens
ho podem permetre. 

A Andalusia l’esquerra alterna-
tiva, en front ampli, va consolidar-
se on hi havia ajuntaments en con-
fluències del canvi. Perquè l’alter-
nativa municipalista funciona, dona
respostes. A Badalona el fracàs del
govern de la moció de PP, PSC i Cs,
després de mig any d’interrompre
el canvi, amb la impossibilitat de ti-
rar endavant polítiques que resol-
guin necessitats, més enllà d’anar
servint els plats dels projectes que
ja havia posat en marxa el govern
que vaig encapçalar com a alcal-
dessa, els obliga a apurar, a la des-
esperada, els gestos i tàctiques
electoralistes. Tot un perill.  

Necessitem com mai un com-
promís col·lectiu per barrar el pas
a aquells que fan de la confronta-

ció manera de conviure en la misèria.
Més que mai, ara és el moment d’insis-
tir en la necessitat d'un projecte comú,
en un acord progressista, en un com-
promís per les polítiques del canvi, en fer
un ampli acord d'esquerres que des-
marqui definitivament albiolistes i si-
milars d'un possible antiprojecte de
ciutat. Badalona ens necessita a totes i
tots per una proposta de futur. I per això
és fonamental la unitat, una unitat res-
pectuosa i sòlida, pensada pel bé de la
ciutat. 

Una proposta amb els eixos del re-
publicanisme com a remei irrenuncia-
ble per la contenció de la dreta, de la ul-
tradreta. No val a badar! 

Tribuna

per Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona

Enfortir el republicanisme

Sergio Gómez
El jove mitjapunta badaloní no oblidarà

mai l’11 de desembre de 2018. I és que
abans-d’ahir, el futbolista va debutar a la

Champions League amb el seu equip, el
Borussia Dortmund, en la victòria dels

alemanys al camp de l’AS Monaco. 
pàgina 28

Aj. de Badalona
Mentre el govern municipal culpa l’ante-

rior executiu del tancament del Punt
d’Assessorament de Nouvinguts de Sant

Roc, aquest servei porta ja dues setma-
nes sense funcionar, deixant molts 
migrants sense assessoria jurídica. 

pàgina 14

MHIC
El Museu d’Història de la Immigració

a Catalunya (MHIC) organitza una
jornada de reflexió amb professionals
de diversos sectors per analitzar la si-
tuació actual dels menors estrangers

no acompanyats a Catalunya.
pàgina 24

Josep Pitarque
El realitzador audiovisual i activista social
Josep Pitarque ha recuperat la història de
la desapareguda revista Grama, de Santa

Coloma, en un documental de 12 episodis
que presentarà aquest 19 de desembre a
la Biblioteca Salvador Cabré-Singuerlín.

pàgina 22

Els semàfors
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4Catalunya està estretament lli-
gada al voluntariat i cada cop són
més les persones que s’hi dedi-
quen, incorporant-se a un extens
teixit associatiu en constant crei-
xement: el 44% de les actuals en-
titats van ser creades el segle XXI,
aspecte que demostra el dinamis-
me del sector. A més, segons un in-
forme recent promogut per la Ge-
neralitat de Catalunya, el 51% de
les entitats tenen programes de vo-
luntariat, dada que planteja la ne-
cessitat de cercar vies de suport a
les entitats per fer possible que
cada vegada més gent faci el pas
de connectar-se al voluntariat.  

El voluntariat és una manera
d’implicar-se en la construcció de
la societat i de formar part activa en
la seva transformació. La seva con-
tribució és bàsica per generar pro-
grés i benestar social, a través de la
implicació ciutadana i del com-
promís col·lectiu vehiculat a través
de la societat civil organitzada.

Els àmbits d’activitat més pre-
sents són el de l’acció social i el de
la cultura, però n’existeixen molts
altres com el medi ambient, l’es-
port, la cooperació o la lluita veïnal,
un ventall de possibilitats capaç de
fer que tothom trobi el tipus de vo-
luntariat que s’adeqüi a les seves in-
quietuds i desitjos. Per això, és bà-
sic que aquesta oferta estigui re-
collida en un únic espai que facili-

ti la cerca, tant per afinitat com per
proximitat. 

Atesa la necessitat, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies -a través de la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària-
ha dissenyat i posat en marxa el
web ‘Connecta’t al voluntariat’
(connectat.voluntariat.gencat.cat),
que recull l’oferta de les entitats
existents i que facilita l’accés dels
ciutadans al món del voluntariat.

‘Connecta’t al voluntariat’ és
una plataforma tecnològica que
permet trobar l’activitat de volun-
tariat ideal per a cada persona i, al-

hora, simplifica i automatitza la cer-
ca de nous voluntaris a les entitats
sense ànim de lucre. 

És, de fet, un espai de trobada
de les entitats de voluntariat i de les
persones que volen fer voluntariat
a Catalunya, que millora la visua-
lització de les diferents propostes
de voluntariat que fan les entitats,
alhora que permet a les persones
que volen fer voluntariat regis-

trar-se a la plataforma, triar les se-
ves preferències (tipus d’activitat
preferida, disponibilitat horària,
àmbit geogràfic...) i trobar aquella
oferta que s’adapta més a les seves
necessitats. 

Per fer-ho possible, s’ha im-
plementat una tecnologia que
combina diferents paràmetres,
cosa que permet generar millors
recomanacions de voluntariat: la
plataforma analitza les propostes
de voluntariat i recomana aquelles
que millor s’ajusten al perfil i a les
preferències de cada persona.

A més, s’hi podran buscar i
trobar propostes de voluntariat, fil-
trades per la seva temàtica, pel ti-
pus de tasca a desenvolupar dins
l’entitat, per municipi... La plata-
forma llistarà les propostes de vo-
luntariat segons les preferències se-
leccionades. 

Amb aquesta iniciativa, la Ge-
neralitat de Catalunya pretén ani-
mar moltes més persones a de-
mostrar el seu compromís per
canviar el món que les envolta i
aconseguir que se sumin a les
més de 500.000 persones que ja
fan voluntariat i que, dia rere dia,
amb la seva acció voluntària,
transformen la vida de moltes
persones, convidant els que no ho
han fet encara a trobar la pro-
posta més adequada que canviï
també la seva.

» La Generalitat crea el portal ‘Connecta’t al voluntariat’ amb l’oferta de les entitats existents 
» A Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats que tenen uns 510.000 voluntaris

aUna tercera part de les organitzacions 
només tenen entre 3 i 30 persones associades.

aEl temps de dedicació setmanal al voluntariat 
més freqüent és de fins a 5 hores setmanals (64%).

aEls àmbits d’activitat més presents són el de l’acció 
social i el de la cultura, amb un 28% i 25%.

aLa forma jurídica predominant és l’associació 
-el 85% de les entitats ho són-.

aEl 43% de les entitats fan la seva activitat 
només en el mateix municipi on tenen la seu. 

aEl 42% de les entitats disposen d’uns recursos 
econòmics anuals que no superen els 15.000 euros. 

aPel que fa a les seus de les entitats, en el 44% 
dels casos se situen en espais públics cedits.

aPer edats, són les persones més joves i més grans 
les que més temps dediquen al voluntariat. 
El 60% de les persones voluntàries són dones.

aPràcticament la meitat de les persones voluntàries         
(48%) compten amb estudis superiors i, en conjunt, 
tenen un nivell d’instrucció elevat. 

aPel que fa a la dedicació principal, el 43% treballa 
i el 29% es troba jubilat/da.

El voluntariat, en xifres

El nou web facilita

l’accés dels ciutadans

al món del voluntariat

Dia rere dia, 500.000 persones ja fan voluntariat i transformen la vida de moltes altres persones. Fotos: Departament de Treball, Afers Socials i Família

connectat.voluntariat.gencat.cat

Impuls al voluntariat
Pàgines especials
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4La Maria té 71 anys. És de la Fun-
dació Santa Teresa del Vendrell i fa
de voluntària des que tenia 18 anys.

Va exercir de quiromassatgista
durant 45 anys.

A banda de les seves aficions
com ara anar a caminar, la jardine-
ria o llegir, va començar a ser vo-
luntària des de molt jove perquè,
en paraules seves, “neix de mi. És
una cosa que ja la porto a dins. I
m’hi sento molt bé. Per mi, ser vo-
luntària és un sentiment. És una
ajuda als altres”.

La Maria va conèixer la seva enti-
tat fent txi-kung. Allà, mentre practi-
cava el txi-kung, li van demanar si
volia fer de voluntària amb una per-
sona que volia anar a fer txi-kung i
no podia anar-hi sola. A la Maria li va

faltar temps per dir que és clar, que
l’acompanyava. I així és com va co-
mençar al centre de Santa Teresa.

Un cop cada 15 dies hi dedica un
matí. A banda d’acompanyar perso-
nes al txi-kung, la Maria fa massat-
ges a les persones que li demanen,
aprofitant els seus coneixements
com a quiromassatgista: “Hi ha per-
sones a qui els fa mal l’esquena, a
d’altres és la circulació de les cames.
I llavors jo desenvolupo el que he fet
tota la meva vida.”

La Maria diu que el voluntariat li
ha aportat moltes coses: “M’aporta
que creixo. Cada dia em fa créixer
més. Fer voluntariat és humanitzar
l’ésser humà, perquè estem molt
deshumanitzats. Hi ha un materialis-
me molt gran.”

Maria Lladó / Voluntària a la Fundació Santa Teresa del Vendrell

4L’Alba és una educadora social
de 25 anys que forma part de
l’entitat Orfeó Popular Olotí des
que en tenia quatre. 

Li agrada el teatre i ballar i,
per aquest motiu, sempre ha es-
tat molt vinculada a l’Orfeó.

L’Alba no s’havia plantejat
mai fer de voluntària. Van ser les
circumstàncies que la van portar
a ser-ho: “I estic molt contenta
que m’hi hagin dut. Perquè real-
ment aquí em sento molt a gust.
Per mi, ser voluntària és aconse-
guir el que t’omple de la vida a
partir d’ajudar les persones a fer
una activitat conjunta”.

Va conèixer l’Orfeó Popular
des de molt petita, perquè els
seus pares ja hi havien estat vin-

culats a través de les sardanes i
també del teatre i la van portar
damunt d’un escenari a fer ‘Els
pastorets’ amb només dos me-
sos d’edat.

En créixer, es va implicar del
tot amb l’entitat i actualment es
fa càrrec d’animar els més pe-
tits i els joves a fer teatre. Per
això, és ella qui organitza una
obra anual cada any on puguin
participar-hi. 

L’Alba anima altres perso-
nes a fer de voluntàries bus-
cant la millor opció a partir de
les aficions que cadascú tin-
gui. “Tota persona té una afi-
ció. Si té ganes de fer volunta-
riat, jo l’animo que ho faci per-
què és molt gratificant.”

Alba Soler / Voluntària a l’Orfeó Popular Olotí

4El Vicenç té 67 anys i fa 5
anys que fa de voluntari al Ca-
sal Lambda de Barcelona. 

Va treballar de professor
d’institut ensenyant Ciències
Socials, Geografia i Història i fa
set anys que es va jubilar.

La seva gran afició és el tea-
tre -hi va cada setmana- i tam-
bé... l’amistat. “L’amistat és una
altra de les meves aficions. M’a-
grada molt connectar amb la
gent, parlar i tenir amics i ami-
gues”, explica.

El Vicenç va decidir ser vo-
luntari perquè des que era
adolescent sempre ha tingut
un neguit participatiu, de fer
coses al llarg de la vida. Des
dels moviments socials de ba-

rri fins als moviments sindica-
listes en contra de la dictadura
franquista. 

“Quan em vaig jubilar, vaig
decidir que alguna cosa més
havia de fer i, com que no ha-
via dedicat gaire temps a la co-
munitat LGTBI, vaig pensar que
ara ja em tocava, i per això es-
tic aquí”, explica. Com a volun-
tari, participa en la preparació
d’activitats culturals del Casal
Lambda, com la Mostra de Ci-
nema Gai i Lesbià.

Quan se li pregunta com ani-
maria una persona a fer-se vo-
luntari, ho té clar: “La vida és cur-
ta, i perquè sigui intensa cal im-
plicar-se en les coses que a un li
agradin i llençar-se a la piscina”. 

Vicenç Ferrer / Voluntari al Casal Lambda

Pàgines especials
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Un incendi ha calcinat aquest di-
marts a la nit bona part de l’anti-
ga fàbrica de la Piher. L’edifici, de
propietat privada però catalogat
com a patrimoni arquitectònic
de Badalona, està abandonat des
de principis dels anys noranta. A
dins hi vivia un grup de persones
sense sostre.  

Al tancament d’aquesta edi-
ció, la zona es trobava acordo-
nada i els bombers encara rea-
litzaven tasques de seguretat. El
regidor d’Urbanisme, Rubén
Guijarro, ha assegurat que en el
moment de l’incendi només hi
havia a dins dues persones, les
quals n’han sortit il·leses. En to-
tal, sis persones han hagut de ser
reallotjades a causa del sinistre.

El foc ha afectat, sobretot, la
zona dels antics vestidors i men-

jadors de la fàbrica. El caporal
dels bombers de Badalona, An-
tonio del Río, ha assenyalat que
encara no es poden saber les cau-
ses de l’incendi (els tècnics mu-
nicipals encara han d’entrar a va-
lorar els danys), però ha apuntat
que “amb tota seguretat” es va
produir per l’ús de fogueres i cui-
nes de gas per part de la gent que
dormia a dins de l’edifici.

I TAMBÉ UN BUS INCENDIAT
Del Río ha explicat que, mentre els
bombers de Badalona, Santa Co-

loma, Mataró i altres municipis
treballaven per apagar el foc a la
fàbrica, dues unitats es van haver
de mobilitzar per atendre un bus
de Tusgsal en flames a l’avinguda
Sant Ignasi de Loiola.

El caporal dels Bombers ha de-
nunciat que hi ha una manca im-
portant d’efectius dels bombers i
per això quan hi ha incendis d’a-
quest tipus s’han de cridar els
agents d’altres municipis per fer
front als sinistres. “Quan hi ha foc
a una població, les altres queden
desprotegides”, alerta.

L’edifici està catalogat com a patrimoni. Foto: Twitter (@epuigbordera)

Un incendi posa en perill
l’antiga fàbrica de la Piher

» Un grup de persones sense sostre vivia en aquest edifici abandonat
» Un bus de Tusgsal també es va incendiar la mateixa nit de dimarts

La PAH aconsegueix frenar dos
desnonaments a Sant Crist

HABITATGE4La PAH de Bada-
lona ha aconseguit frenar dos
desnonaments aquest dimecres.
La portaveu de la plataforma,
Montse García, ha explicat a Lí-
nia Nord que es tractava de dos
habitatges al barri de Sant Crist
on viuen una senyora d’edat
avançada i el seu fill, cadascú al
seu propi pis.

Els habitatges van passar a ser
propietat del banc Primus fa qua-
tre anys, després que els seus
propietaris no poguessin fer front
al pagament de la hipoteca que ha-
vien adquirit fa deu anys. Al se-
tembre se’ls va avisar que serien
desnonats i finalment aquest di-
mecres la comissió judicial es va
presentar als dos pisos, amb no-

més mitja hora de diferència en-
tre un i l’altre.

Una cinquantena de persones,
sobretot veïns i veïnes de Sant
Crist, van impedir que s’efectués
el desnonament, que finalment
s’ha ajornat per al 3 de juliol.

García ha manifestat que en
aquest cas les persones que serien
desnonades van ser enganyades
quan van fer la hipoteca d’un dels
dos pisos, ja que en lloc de posar
la mare com a avaladora a l’hora
de comprar un dels habitatges, el
que es va fer va ser fer una hipo-
teca sobre els dos pisos.

La portaveu de la PAH alerta
que a Badalona hi ha prop de tres
desnonaments al dia, la majoria
relacionats amb lloguers.

Open Arms, acusada de nou
per la fiscalia italiana

MIGRACIÓ4Itàlia torna a acusar
Proactiva Open Arms d’afavorir la
immigració il·legal. La Fiscalia
de Ragusa (Itàlia) ha presentat
una nova acusació, després de
publicar aquest dimarts les con-
clusions de la investigació en mar-
xa contra el capità i la cap de mis-
sió de l’embarcació Open Arms
per uns fets ocorreguts el març.

Tot i que el jutge instructor
de la causa va alliberar fa set me-
sos el vaixell de l’entitat (que fins

llavors es trobava embargat per
la justícia italiana) perquè no va
trobar arguments sòlids en l’a-
cusació, la Fiscalia de Ragusa va
determinar que hi havia raons
per fer una nova acusació.

L’entitat ha afirmat que “és in-
admissible que en lloc de primar
la defensa del dret més bàsic de les
persones rescatades a desembar-
car en un port segur siguem acu-
sats de no tornar-les a mans líbies
i, per tant, a la violència”.

Augusto Magaña
BADALONA

Política | Guanyem valorarà dilluns els pressupostos 2019
L’exalcaldessa Dolors Sabater ha convocat una audiència pública a la Casa de la Vila per analitzar

la proposta del govern municipal per als pressupostos de 2019. Guanyem anunciarà en aquest
acte de dilluns si donarà suport o no als comptes que es votaran l’endemà, dimarts, al Ple.

INCIVISME4Troben una bici del Bicing al fons de la platja del Pont
del Petroli. La descoberta la va fer el 5 de desembre el busseja-
dor Emili Perelló. La bici ja ha estat retirada per un grup de veïns.
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El Comú convoca primàries al
marge de Guanyem Badalona
POLÍTICA4El Comú de Badalo-
na ha posat en marxa aquest di-
lluns la convocatòria de primàries
per a les eleccions municipals.
Unes votacions on només po-
dran participar els inscrits a la for-
mació local de Catalunya en
Comú, però a les quals es podran
presentar candidats indepen-
dents, com ha assegurat a Línia
Nord la coordinadora d’ICV a la
ciutat, Aïda Llauradó.

Els comuns no tanquen portes
a poder arribar a acords amb la
resta de partits d’esquerres, una
vegada hagin finalitzat les pri-
màries. Llauradó ha recordat que
Guanyem Badalona no té una es-
tructura nacional i, per tant, es po-
dria fer una coalició, però en cap
cas unes primàries conjuntes. 

Les primàries del Comú ser-
viran per escollir els 14 primers

membres de la llista amb la qual
concorreran a les municipals del
2019. El període d’inscripció de
candidatures finalitza el 20 de
desembre i la votació es realitza-
rà del 12 al 14 de gener, coincidint
amb les primàries per les eleccions
europees de Catalunya en Comú. 

CAMPANYA ANTI-ALBIOL
Per altra banda, per commemorar
el Dia Internacional contra la Co-
rrupció, l’Espai Jove del Comú de
Badalona va encetar el 9 de des-
embre una campanya de rebuig
contra l’exalcalde de Badalona i re-
gidor del PP Xavier García Albiol.
Els comuns van penjar una pan-
carta a la plaça Alcalde Xifré amb
el lema Badalona vs Albiol. Amb
aquesta acció volien denunciar les
suposades pràctiques “fraudu-
lentes i de clientelisme” d’Albiol.

POLÈMICA4El líder de l’ascens
de l’extrema dreta a Andalusia té
vincles amb Badalona. Arran
d’un missatge a Twitter del re-
gidor de Guanyem Badalona en
Comú, Jose Téllez, s’ha fet viral
que el cap de llista de VOX a les
darreres eleccions andaluses,
l’advocat Francisco Serrano, era
fa només sis mesos magistrat al
Jutjat de Família de Badalona.

El 26 de maig, Serrano va pu-
blicar al seu compte de Twitter
una foto on se’l veu amb la toga
de magistrat a una sala de judi-
cis i on anunciava que passava a
ser “magistrat excedent”. 

A  la carta en la qual dema-
nava al Consell General del Po-
der Judicial (CGPJ) la concessió
de l’excedència voluntària (i que
va fer pública en un altre mis-
satge a les xarxes), Serrano va ex-
plicar que el fet de trobar-se a
Badalona, “a 1.000 km de casa”,
li van suposar perjudicis “d’ordre
personal, familiar i professional”.

Per aquest motiu, Serrano va
tornar a Sevilla, on viu amb la
seva família i on gestiona un
despatx d’advocats. El que no
s’esperaven molts, potser, era
que acabaria entrant com a cap
de llista dels 12 diputats del par-
tit d’extrema dreta VOX al par-
lament andalús.

UN JUTGE CONDEMNAT
Serrano va arribar a Badalona
després d’haver estat condemnat
per prevaricació culposa i inha-
bilitat com a jutge el 2011. El mo-
tiu? Quan encara era jutge de fa-
mília a Sevilla, Serrano va mo-
dificar el règim de visites d’un
nen perquè pogués passar més
temps de vacances amb el seu
pare, sense ni tan sols consultar-
ho amb la mare, que era qui te-
nia la custòdia del fill.

Serrano, finalment, va ser
rehabilitat el 2017 pel Tribunal
Suprem i el 25 d’abril d’aquest

any va prendre possessió com a
titular del jutjat de primera ins-
tància número 7 de Badalona, on
va ser-hi fins a finals de maig.

CONEGUT ANTIFEMINISTA
Serrano no només és conegut
pels seus problemes amb la jus-
tícia, sinó també per les seves opi-
nions polèmiques sobre el femi-
nisme i la immigració. “Si et diuen
masclista per defensar la igualtat,
fatxa per defensar la vida i estar
orgullós de ser espanyol, contes-
ta: Sí i a molta honra”, va publi-
car a Twitter el 2015.

Serrano al jutjat de Badalona on va ser magistrat. Foto: Twitter (@FSerranoCastro)

El líder de VOX a Andalusia 
va exercir de jutge a Badalona
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Encara no hi ha solució 
per al Punt de Nouvinguts

Han passat ja gairebé dues set-
manes i el Punt d’Informació i As-
sessorament de Persones Nou-
vingudes de Badalona continua
tancat. El passat 3 de desembre els
treballadors i treballadores d’a-
quest servei es van manifestar a les
seves portes per denunciar la si-
tuació i exigir-ne la reobertura.

Albert Parés, advocat del punt
d’informació, ha assegurat a Lí-
nia Nord que el tancament d’a-
quest servei pot posar en perill

moltes persones immigrants que
es troben en tràmits per regula-
ritzar la seva situació.

Segons ha explicat el regidor
de Serveis Socials, Jordi Subirana,
el problema s’ha degut al fet que
el contracte amb la fundació que
gestionava el servei va finalitzar el
2 de novembre i ha culpat l’ante-
rior govern de no haver-lo pro-
rrogat quan calia. Subirana ha as-
senyalat que esperen poder solu-
cionar-ho abans de Nadal i ha as-
segurat que l’Ajuntament mai no
ha donat l’ordre de tancar-lo.

Parés, però, ha subratllat que
“no és la primera vegada que fi-
nalitza el contracte i sempre hi

ha hagut solució”, pel que con-
sidera que també hi ha una res-
ponsabilitat política, no només
administrativa, pel tancament.

El Punt, situat al barri de Sant
Roc, funcionava com un servei de
mediació, acompanyament lin-
güístic i assessoria jurídica per als
migrants nouvinguts a Badalona.
“Totes les persones que ateníem i
que tenien cites per demanar el
permís de residència, ho perdran
tot. Això és molt greu”, ha mani-
festat Parés. L’exalcaldessa Dolors
Sabater va anunciar que estudia-
ran mesures legals per un possi-
ble incompliment de la Llei d’a-
collida de persones immigrades.

MIGRACIÓ4L’antiga tancada
d’immigrants de Badalona es
transforma. Avui es presenta al
Centre Cívic Can Pepus la Pla-
taforma de Migrants i Refugiats
en Lluita, que continuarà la tas-
ca reivindicativa que fins fa uns
mesos feien les conegudes com
a “tancades”.

La plataforma no només fun-
cionarà a Badalona, sinó que es
constituirà a diverses ciutats de Ca-
talunya, com Barcelona i L’Hos-
pitalet de Llobregat. Els seus ob-
jectius seran aconseguir l’accés a
la regularització sense necessitat
de contracte laboral, la derogació
de la Llei d’Estrangeria, l’empa-
dronament sense domicili fix,
l’accés a nacionalitat sense exà-
mens i altres reivindicacions.

Presenten la
Plataforma de
Migrants en Lluita

CULTURA4Aquest dimarts s’ha
celebrat a l’Espai Betúlia la ceri-
mònia de lliurament dels Premis
Literaris Ciutat de Badalona 2018.
Els guanyadors d’aquesta edició
han estat la badalonina Marta
Carreras, que ha guanyat  el 31è
Premi Països Catalans Solstici
d’Estiu per la seva obra Tot el que
no t’he dit; la barcelonina Yolan-
da Esteve, que va triomfar a la ca-
tegoria de poesia amb el poema-
ri Zero; el badaloní Lluís Gea,
que va ser guardonat amb el 20è
Premi de Narrativa Juvenil pel lli-
bre Escrivia flor a la Júlia; i, fi-
nalment, el tortosí Rafael J. Fa-
bregat, que va guanyar el premi
Teatre Breu Inicia’t amb l’obra
Cendres al llac. També s’ha reco-
negut la tasca del llibreter Isidre
Sala. La cerimònia va ser conduï-
da per la periodista de Badalona
Comunicació Bàrbara Sedó. 

Lliuren els Premis
Literaris Ciutat de
Badalona 2018

Augusto Magaña
BADALONA

Denuncien que el servei es va tancar sense avís previ. Foto: Sant Roc Som Bdn
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Santa Coloma

SEGURETAT4Santa Coloma tin-
drà una nova comissaria de Po-
licia Local. L’alcaldessa Núria
Parlon ha presentat aquest di-
marts el projecte de construcció
del nou equipament policial,
que s’ubicarà al costat de la pla-
ça de les Cultures, entre l’avin-
guda Generalitat i el passeig de
Salzareda, al barri del Raval.

“Volem fer una aposta clara
per la zona sud de la ciutat, ubi-
cant-hi aquest equipament de
referència en un punt equidistant
a la comissaria de Mossos d’Es-
quadra”, ha assenyalat l’alcal-
dessa, que també ha manifestat
que aquesta és “una forma de de-
mostrar” que volen “millorar les
condicions de treball de la Policia
Local” i que augmenti la sensació
de seguretat en la ciutadania.

La nova seu de la Policia Local
està projectada per ser una edifica-
ció de 6 plantes (dues d’elles sote-
rrades, on es traslladarà el Dipòsit de
Vehicles) i 9.800 metres quadrats.

La inversió prevista per a la re-
alització de l’obra (infraestructu-
ra i instal·lacions) és de 7 milions
i mig d’euros, que serviran també
per acabar la urbanització de la
plaça de les Cultures. L’inici de la
construcció, però, haurà d’esperar:
l’Ajuntament té previst iniciar les
obres l’octubre de 2020 i encara ha
de començar els procediments
per poder donar el tret de sortida
a tot el projecte.

“La nova comissaria permetrà
una ampliació general de l’espai i
facilitarà treballar en la possible
ampliació de la plantilla d’agents
i personal de servei de la Policia
Local”, ha avisat l’Ajuntament. A
més, també suposarà millores en
els espais d’atenció a la ciutadania,
així com de les persones detingu-
des, ja que passarà a tenir àrees de
custòdia diferenciades per a dones
i menors d’edat.

El projecte tindrà un pressupost de més de 7 milions d’euros. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament construirà una
nova comissaria de Policia Local
» La nova seu policial de Santa Coloma s’ubicarà al barri del Raval
» Les obres no començaran fins a l’octubre de 2020, previsiblement

L’Esperit Sant avisarà per SMS
de l’estat de les cirurgies

SALUT4L’Hospital de l’Esperit
Sant ha posat en marxa un sis-
tema per informar, a través de
missatges SMS, de l’estat de les
intervencions quirúrgiques  als
familiars dels pacients que estan
sent operats.

Aquest sistema d’informa-
ció telefònica consisteix en l’en-
viament de quatre missatges a la
persona que el pacient hagi de-
signat com a interlocutor. Els
missatges informen de l’inici de
la cirurgia, el final, quan el pa-
cient està a punt de pujar a
planta i, en els casos més com-

plexos, també s’envien missatges
durant la intervenció.

Des de l’hospital asseguren
que d’aquesta manera volen dis-
minuir l’habitual inquietud que
senten els familiars durant una
cirurgia, ja que l’acompanyant
coneix en tot moment on es tro-
ba el seu familiar. El sistema, a
més, permetrà alliberar espai i
reduir el flux de persones a les
sales d’espera, passadissos i
plantes d’hospitalització. 

En el primer any de funcio-
nament es preveu que aquest sis-
tema beneficiï uns 7.400 pacients.

Les entitats colomenques
s’uneixen pels drets socials

DRETS SOCIALS4La societat
colomenca s’uneix en defensa
dels drets socials. L’entitat SOS
Gent Gran ha convocat una ma-
nifestació unitària a la plaça de
la Vila per a dissabte, a la qual
s’han adherit més de trenta or-
ganitzacions, sindicats i partits
polítics de la ciutat.

Amb el lema El poble de San-
ta Coloma diu prou!, entitats
com la PAHV, les associacions de
veïns, la Fundació Esportiva Gra-
ma i tots els partits d’esquerres del
municipi (PSC, ICV-EUiA, SOM
Gramenet i ERC), entre molts al-

tres, firmen un manifest de 12
punts en el qual reclamen el dret
a un habitatge digne, a l’educació
i a la sanitat pública, així com de-
manen la derogació de les refor-
mes laborals de 2010 i 2012 i de
la Llei Mordassa, entre altres rei-
vindicacions.

Al manifest, els convocants
apunten a “l’ofensiva del neolibe-
ralisme contra l’anomenat Estat
del Benestar” com a culpable del
“desmantellament de les con-
questes i drets socials” i demanen
mecanismes de participació per
decidir sobre el “futur col·lectiu”.

Detenen el cap d’una gestoria
per falsejar dades de clients

SUCCESSOS4El passat 27 de
novembre els Mossos d’Esquadra
van detenir el cap d’una gestoria
de Santa Coloma de Gramenet
com a presumpte autor de delic-
tes d’estafa a la hisenda pública i
falsificació documental. 

El detingut hauria captat
clients als quals oferia la possibi-
litat de confeccionar les seves
declaracions tributàries de ma-
nera que en cas de rebre devolu-
cions per part de l’Agència Esta-

tal d’Administració Tributària es
repartirien els imports al 50%.

Els clients desconeixien que les
devolucions eren possibles mit-
jançant el falsejament d’algunes de
les seves dades fiscals, com l’abo-
nament de lloguers, els fills a cà-
rrec seu o la prestació conjunta de
la declaració tributària.

El nombre de persones afecta-
des podria superar les 300 i el frau
estimat seria proper als 500.000
euros, segons els investigadors.

Serveis | La ciutat podrà allotjar esportistes i estudiants
L’Ajuntament va presentar el 3 de desembre el projecte per convertir el Complex
de Les Oliveres en un allotjament temporal d’estudiants i esportistes que visitin

la ciutat. El cost previst de l’obra, que trigarà 18 mesos, és d’1.600.000 euros.
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La societat colomenca recorda
aquests dies una de les primeres
experiències de periodisme po-
pular que van tenir lloc al muni-
cipi i a Catalunya: la revista Gra-
ma, que al gener fa 50 anys de la
seva fundació. Aquesta publicació,
fundada pel sacerdot Jaume P.
Sayrach i que estava emparada per
les parròquies de Santa Coloma, va
funcionar entre el 1969 i el 1983.

La que va ser cap de redacció
i corresponsal de Grama, Agus-
tina Rico, ha explicat a Línia
Nord que la revista va reunir als
inicis gent molt jove i inquieta que
lluitava per la democràcia enmig
de la dictadura franquista. A
més, la publicació va servir tam-
bé com una eina de cohesió entre
la gent provinent de la immigra-
ció de la resta de l’estat espanyol
i les famílies originàries d’una
Santa Coloma aleshores més
semblant a un poble rural que a
la ciutat metropolitana d’avui.

“La revista va fer que hi hagués
com una mena de sentiment de

pertinença envers una població, no
només envers un barri”, diu Rico.

Sayrach, que a més de rector
de la parròquia de Fondo va ser
també el primer director de Gra-
ma, va aconseguir aplegar al seu
voltant una redacció formada per
gent que no arribava a la majoria
d’edat (molts d’ells tenien entre 15
i 7 anys, detalla Rico) i de la qual
després en sortirien noms com
l’escriptor i periodista Eugeni
Madueño, l’actual director ad-
junt de La Vanguardia Enric Ju-
liana o la redactora d’El Periódi-
co Àngels Gallardo. 

SUPERANT LA CENSURA
El naixement de la revista va ser
possible gràcies a la coneguda
com a Llei Fraga (1966), que va
permetre la creació de nous mit-
jans dins del context de la dicta-
dura franquista. Però això no els
eximia d’haver de passar per la
censura del règim. “Des dels pri-
mers números van caure san-
cions”, explica l’excap de redac-
ció de la revista.

Rico recorda que tenia 17 anys
quan un jutge de pau li va prendre
declaració arran d’un reportatge
que va publicar sobre la mort del

Che Guevara a Bolívia, perquè el
règim considerava que el text su-
perava l’àmbit local de la revista.

La publicació, però, es va sal-
var en moltes ocasions gràcies a la
feina d’advocats antifranquistes
com Agustí de Semir i perquè es-
tava emparada per les parròquies.
“L’Església era en aquella època la
que tenia més llibertat per fer
una cosa així”, afegeix Rico.

L’excorresponsal destaca que
a Grama es va reunir gent d’un
ampli ventall ideològic: des de

militants de l’esquerra fins a gent
més propera al centre catalanista.
“Com que no hi havia ni llibertat
ni democràcia, era més fàcil aglu-
tinar la gent que tenia objectius co-
muns”, puntualitza Rico.

La revista, finalment, es va dei-
xar de publicar el 1983 quan la po-
litització i la professionalització de
molts dels seus redactors, junta-
ment amb la reducció de la dis-
tribució, va fer més difícil que es
pogués tirar endavant aquest pro-
jecte de periodisme popular.

HOMENATGE I DOCUMENTAL
El 19 de desembre a les 19.30 h se
celebrarà, a la Biblioteca Salvador
Cabré-Singuerlín, un acte d’ho-
menatge pels 50 anys del naixe-
ment de Grama. A l’acte es pro-
jectarà un resum del documental
Grama 50 anys després, produït
pel realitzador audiovisual Josep
Pitarque i que es publicarà en 12
capítols a Gramenet.TV. A l’ho-
menatge hi intervindran també al-
guns dels protagonistes de Grama,
com Sayrach, Rico i Madueño.

Mig segle després
» El 19 de desembre es presenta un documental que recorda els 50 anys de la fundació de Grama

» La revista va ser un projecte de periodisme popular que va desafiar la censura franquista

Dues portades de la revista Grama, que es va publicar a Santa Coloma entre el 1969 i el 1983. Foto: Arxiu

Augusto Magaña
SANTA COLOMA
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Sant Adrià

MIGRACIÓ4El Museu  d’Histò-
ria de la Immigració de Catalun-
ya (MHIC), ubicat a Sant Adrià,
farà aquest dissabte una jornada
de reflexió sobre la situació actual
dels menors estrangers no acom-
panyats (MENA). L’activitat se
celebrarà en el marc del Dia In-
ternacional de les Persones Mi-
grades. 

Durant la jornada es realit-
zaran tres ponències en les quals
professionals de diversos sectors
tractaran tots els aspectes rela-
cionats amb la situació i la ges-
tió de l’acollida dels joves sense
referents familiars que arriben a
Catalunya. Després de cada xe-
rrada, el públic podrà fer les se-
ves aportacions al debat.

La periodista del diari Ara
Cristina Mas parlarà sobre l’en-
torn dels MENA, mentre que el
director del Servei de Protecció
S.P.E. Kirikú, Hèctor Rubies, ex-
plicarà les accions que duen a ter-
me per protegir aquests menors.

La primera ponència, però,
serà a càrrec del president de l’as-
sociació Noves Vies, Albert Parés,
que tractarà sobre la situació le-
gal d’aquests joves estrangers.

SENSE ASSESSORIA LEGAL
Parés ha explicat a Línia Nord
que els principals problemes le-
gals dels MENA els troben a
l’hora d’obtenir l’autorització de
residència i el permís de treball,
sobretot una vegada han fet els di-
vuit anys i deixen d’estar sota la

tutela de la Direcció General d’A-
tenció a la Infància i Adolescèn-
cia (DGAIA). Parés ha assegurat
que en molts casos els MENA no-
més reben l’atenció immediata de
la DGAIA, però no tenen cap as-
sessoria legal. 

“Molts menors acaben la tu-
tela i no tenen encara la residèn-
cia”, afirma Parés, el qual deixa
clar que molts d’aquests joves es
poden trobar en una situació d’i-
rregularitat sobrevinguda quan
arriben a la majoria d’edat.

L’acte es farà dissabte al Museu d’Història de la Immigració. Foto: MHIC

Jornada de reflexió sobre 
els menors no acompanyats

» Professionals de diversos sectors analitzaran el fenomen dels MENA
» La poca assessoria legal és un dels problemes dels joves estrangers

Més de 280.000 euros per a
programes per a joves en risc
AJUDES4L’Ajuntament de Sant
Adrià ha invertit 286.000 euros
aquest any per finançar progra-
mes socioeducatius per a in-
fants i joves amb risc d’exclusió
social. El consistori ha signat
convenis amb tots els centres
oberts de la ciutat per tal que pu-
guin gestionar aquest finança-
ment, que prové de recursos
municipals i de la Generalitat.

Els centres oberts tenen com
a objectiu l’atenció i formació
global d’infants i joves en risc d’ex-

clusió. Amb aquest finançament,
els centres podran desenvolupar
programes educatius, lúdics i es-
portius per garantir les necessitats
bàsiques d’aquests joves.

Els equipaments que han re-
but aquesta subvenció han estat
l’Associació Juvenil Barnabitas
(61.500 euros), els centres Preju-
Unión i 1 y 2 de Mayo (110.130
euros), Aldees Infantils SOS Sant
Adrià (36.400 euros) i el centre
propi de l’Ajuntament, que té un
cost anual de 78.000 euros.

POLICIAL4Sant Adrià va ser
un dels 10 municipis on els
Mossos d’Esquadra van dur a
terme un macrooperatiu contra
el narcotràfic dimarts al matí.
L’operatiu va tenir el seu epi-
centre a l’Hospitalet de Llobre-
gat, però va afectar també el ba-
rri de la Mina.

Com van publicar diversos
mitjans, l’actuació dels Mossos
s’ha saldat amb la detenció de
39 persones, després d’haver
registrat més de 37 pisos i lo-

cals. En tot el dispositiu hi han
participat al voltant de 600
agents i un helicòpter de la po-
licia catalana.

Segons El Periódico, s’ha
tractat d’un operatiu contra una
xarxa que distribuïa cocaïna i
marihuana a través de pisos i lo-
cals on s’emmagatzemava la
droga i de traficants que la ve-
nien directament al carrer.

El macrooperatiu també va
arribar a la ciutat veïna de Bada-
lona, on els agents van tenir
greus problemes i van tardar
molts minuts a accedir a un club
cannàbic que es trobava protegit,
com va detallar El País.

Barnabitas ha estat una de les entitats beneficiades. Foto: Barnabitas

Macrooperatiu contra la droga

Política | ERC presenta el seu pla per a l’Eix Besòs
Els candidats d’ERC a Sant Adrià i Barcelona, Rubèn Arenas i Ernest Maragall, respec-
tivament, van defensar el 2 de desembre que s’ha de construir l’espai entre les dues ciu-

tats amb “òptica republicana” per “recuperar els drets perduts de la classe treballadora”.

39
persones van ser
detingudes pels
Mossos, que també
van actuar a la Mina

El macrooperatiu va tenir un dels focus al barri de la Mina. Foto: Arxiu
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Montgat | Tiana

Avança la millora del barri 
de les Costes de Montgat

URBANISME4La urbanització
del barri de les Costes de Mont-
gat avança. L’Ajuntament ha
presentat aquest dilluns el pro-
jecte d’execució de les obres que
afectaran el carrer Alt, Alt Annex
i un tram d’escales de la fase 1B1
del barri de les Costes. A més, el
projecte urbanitzador contempla
també la reforma de la intersec-
ció entre el carrer Pere Claret i el
carrer Baix de les Costes.

El projecte està dividit en
dues fases i ha estat redactat per
la Diputació de Barcelona. El
seu objectiu, com ha explicat el

consistori, és “millorar la qua-
litat de les xarxes dels serveis
urbanístics, l’accessibilitat i la
mobilitat dels vianants i vehicles
a tot el barri”.

En els carrers afectats per
aquesta urbanització s’incorpo-
rarà una xarxa de pluvials, que
recollirà l’aigua de la pluja; s’ins-
tal·larà enllumenat públic a la to-
talitat dels vials; es renovaran to-
tes les xarxes de serveis existents
i es col·locaran canalitzacions
sota les voreres. Es preveu que
els treballs duraran aproxima-
dament quatre mesos.

El grup municipal d’ERC a Tia-
na podria quedar-se amb només
un regidor al Ple. El passat 5 de
desembre, just l’endemà del da-
rrer Ple municipal, la fins ara re-
gidora republicana, Marta Guàr-
dia, va presentar una instància a
l’Ajuntament per passar a ser re-
gidora no adscrita.

Guàrdia ha confirmat a Línia
Nord la seva decisió de deixar el
grup d’ERC i mantenir l’acta de
regidora, però no ha volgut fer de-
claracions sobre les raons d’a-
questa decisió. El regidor repu-
blicà Ricard Fabra tampoc ha vol-
gut donar detalls del cas, argu-
mentant que abans havia de par-
lar “amb la secció local”.

La fins ara regidora republi-
cana haurà d’esperar que l’A-
juntament resolgui la seva peti-
ció per integrar-se al Ple com a
regidora no adscrita i confir-
mar la renúncia a ERC.

AGERMANAMENT TIANENC
Per altra banda, al darrer Ple mu-
nicipal, celebrat el 4 de desembre,
es va aprovar per unanimitat l’a-
germanament del municipi amb
la Tiana de l’illa de Sardenya (Ità-
lia). A partir d’ara començarà el
procés per dotar de contingut l’a-
germanament, el qual serà coor-
dinat pel Comissionat d’Alcaldia,
liderat per l’exregidor socialista Fe-
rran Almeida. 

Aquest va ser l’únic punt a
aprovació del darrer Ple, a banda
dels precs i preguntes. Junts per

Tiana va presentar dos precs: un
sobre la revisió de la xarxa de cla-
vegueram (que no va ser acceptat
per la regidora d’Urbanisme) i un
altre per reclamar la mediació de
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) perquè els veïns i veï-
nes no hagin de pagar per apar-
car a l’estació de tren de Montgat.
L’alcaldessa, Ester Pujol, va ex-
plicar que l’AMB va presentar un
conveni sobre l’aparcament que
s’està negociant des de l’abril
passat. “Pregarem i apretarem”,
va manifestar Pujol.

La regidora Marta Guàrdia passarà a ser no adscrita. Foto: Twitter (@JuntsTiana)

L’Ajuntament ha presentat el projecte aquest dilluns. Foto: Twitter (@icvmontgat)

ERC es podria quedar amb
només un regidor a Tiana

Augusto Magaña
TIANA

Montgat | Nous vehicles híbrids per a la Policia Local
La policia de Montgat ha renovat dos vehicles que s’havien de retirar per deficiències

mecàniques i els ha substituït per cotxes que permetran reduir l’emissió de gasos conta-
minants. Un dels vehicles s’ha adquirit per 17.545 euros i l’altre s’ha llogat per 48 mesos.
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4L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) farà realitat, a partir de
l’1 de gener de 2019, la tarifa pla-
na de transport públic a tota la me-
tròpolis de la capital catalana, des-
prés que l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) hi hagi donat
llum verda. A partir d’aquesta data,
els 36 municipis que formen l’AMB
funcionaran com una única zona
tarifària (amb preu d'una zona),
amb el corresponent impacte eco-
nòmic positiu que això tindrà en el
preu dels bitllets i amb la reper-
cussió que tindrà en la butxaca dels
ciutadans. En altres paraules, es po-
drà viatjar per tota la metròpolis de
Barcelona amb títols d’una zona.

Aquest canvi tindrà diversos
beneficis i avantatges. En primer
lloc, per als 36 municipis suposarà
una homogeneïtzació tarifària:
tota la metròpolis esdevindrà
una única zona (a preu d’una
zona). La majoria de títols se’n be-
neficiaran: el bitllet senzill, la T-10,
la T-50/30, la T-70/30, la T-Mes, la
T-Trimestre, la T-Jove i la T-Dia, en-
tre altres, estaran inclosos en
aquesta unificació tarifària.

En segon lloc, la reducció del
preu de cada títol als municipis
metropolitans de la Zona 2 serà
considerable. De fet, en alguns ca-
sos pot arribar fins a un 50%: un
estalvi directe del bitllet que re-
percutirà de manera important en
la butxaca del ciutadà.

Per tant, i tenint en compte
aquest factor, amb aquesta re-
ducció dels preus es preveu un
augment de la demanda de trans-
port públic, amb un increment de
nous usuaris, que fins ara els fre-
nava escollir el transport públic
per una qüestió econòmica.
L’AMB parla d’un previsible aug-

ment de la demanda de transport
públic de 4,6 milions de viatges.

“Amb aquesta tarifa plana me-
tropolitana, amb preu d’una zona,
iniciem un recorregut per fer més
accessible el transport públic”,
afirma el vicepresident de Mobi-
litat i Transport de l'AMB, Antoni
Poveda, recordant que era una
llarga reivindicació dels veïns i
alcaldes dels municipis metropo-
litans de la segona corona.

Amb mesures com aquesta,
que afavoreixen i faciliten el canvi
d'hàbits cap a una mobilitat més

sostenible, Poveda recorda que
l'AMB busca traspassar usuaris del
vehicle privat al transport públic.
“Volem reduir les congestions de
les principals vies i, sobretot, la con-
taminació atmosfèrica que això
comporta”, diu, afegint que en una
segona etapa també es contempla
un pla amb millores del servei de
transport públic i les infraestruc-
tures als 18 municipis metropoli-
tans de la segona corona.

Per tant, a partir de l’any vi-
nent, a totes les relacions entre els
36 municipis metropolitans (18 de
la primera corona i 18 de la sego-
na corona) se’ls aplicarà la tarifa
equivalent a una zona tarifària. Per
a la resta de desplaçaments entre
qualsevol municipi de l’AMB i un
municipi del sistema tarifari extern
a l’àmbit metropolità es mantin-
drà la zonificació actual del siste-
ma. Així doncs, cap viatge dins
l’àmbit de l’ATM es veu perjudicat
per la mesura.

CASOS PRÀCTICS
Amb tot, l’estalvi d’una persona
que comprava, per exemple, una
T-10 de dues zones cada setma-
na i que ara passarà a comprar-ne
una d’una zona serà d’un 49%. Si
el supòsit d’utilització és de 4
targetes al mes, l’estalvi anual
pot arribar als 500 euros. 

En el cas d’una persona que
comprava la T-Trimestre de dues zo-
nes i que ara passarà a comprar-ne
una d’una zona, l’estalvi serà d’un
26%: uns 200 euros l’any. El mateix
percentatge d’estalvi que el d’un es-
tudiant universitari que, per exem-

ple, va a la UAB amb la T-Jove de
dues zones i que ara passarà a
comprar-ne una d’una zona.

TRIBUT METROPOLITÀ
Tot plegat suposarà que els muni-
cipis metropolitans de la Zona 2 s’i-
gualin als de la Zona 1, en drets i
també en deures. Per tant, els pri-
mers passaran a pagar el Tribut Me-
tropolità, com ja estan fent els mu-
nicipis metropolitans de la Zona 1. 

Aquest tribut constitueix un re-
curs amb el qual ha estat dotada
l’AMB amb l’objectiu de finançar els

serveis prestats en l’àmbit de l’à-
rea metropolitana de Barcelona. A
la pràctica, el cobra l’AMB en for-
ma de recàrrec sobre l’Impost de
Béns Immobles (IBI) i es calcula ba-
sant-se en un percentatge d’a-
quest tribut de cada bé immoble.

El Tribut Metropolità finança
les actuacions necessàries per
aconseguir un territori metropo-
lità més ordenat i vertebrat en
matèria d’espai públic i d’in-
fraestructures necessàries per a
l’articulació, connectivitat, mo-
bilitat i funcionalitat del territori.

Una tarifa plana metropolitana
» A partir de l’any que ve es podrà viatjar amb transport públic entre els 36 municipis 
de la metròpolis de Barcelona amb títols d’una zona, cosa que implicarà grans estalvis

L’AMB preveu que
es faran 4,6 milions

de viatges més

Moure’s en transport públic, com ara en bus, pels 36 municipis de la metròpolis de Barcelona serà més barat a partir del gener. Foto: AMB

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

L’estalvi d’algú que
comprava una T-10
de dues zones cada

setmana i que ara en
comprarà una d’una
zona serà d’un 49%
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La Salobreja dictarà sentència.
L’Industrias Santa Coloma es ju-
garà l’accés a la Copa d’Espanya
demà passat a les sis de la tarda
a la pista del Jaén (virtualment
classificat per a la cita), però els
d’Óscar Redondo no en tenen
prou amb una hipotètica victòria.
De fet, la de dissabte serà una tar-
da de ràdios (o de mòbils, com es
prefereixi), ja que l’equip estarà
jugant sobre el parquet però tam-
bé en dues pistes més: la del Pe-
ñíscola i la del Ribera Navarra.

I és que després de perdre
precisament contra el conjunt de
la província de Castelló dissabte
passat (1-3, en un partit en el qual
l’equip va trobar a faltar Pol Pa-
checo, absent per una sanció) les
opcions colomenques de jugar la
Copa han baixat; l’equip és desè

amb 19 punts (els mateixos que
els navarresos i dos menys que el
Peñíscola), de manera que l’úni-
ca combinació de resultats que
els garanteix la classificació és
una victòria a la pista del Jaén i
que els castellonencs perdin a
casa contra l’Antequera (l’avant
penúltim) i que els de Tudela ob-
tinguin un resultat pitjor que
l’Industrias contra el Sala10 Za-

ragoza (que no té cap opció d’en-
trar a la Copa).

VUITENS DE COPA DEL REI
Per altra banda, en el moment
del tancament d’aquesta edició
de Línia Nord, els colomencs
estaven jugant el partit de la
ronda de vuitens de final de la
Copa del Rei al Pavelló Nou
contra el Palma Futsal.

L’equip necessita una carambola de resultats per classificar-se. Foto: FSG

L’Industrias no depèn 
de si mateix per entrar a la Copa
» Els colomencs visiten el Jaén, virtualment classificat, però han de
guanyar i esperar les ensopegades del Peñíscola i el Ribera Navarra

L’Snatt’s vol començar a
reaccionar contra l’Araski

Les setmanes seguei-
xen passant i la bona
ratxa de resultats no
comença. L’Snatt’s

Sant Adrià de Glòria Estopà vol
començar a obtenir bons resultats
a casa, on encara no ha guanyat,
i la pròxima ocasió que tindrà per
fer-ho serà diumenge a les 12 del
migdia contra l’Araski.

L’únic precedent al Marina
Besòs coincideix amb una de les
nits més màgiques de la història
recent del club: va ser el 23 de
desembre de l’any passat, quan
les de Fabián Téllez van guanyar
(78-47) i van segellar la classifi-
cació per a la Copa de la Reina.
Enguany, però, la situació és

molt diferent, i les liles necessiten
el triomf per començar a escalar
posicions en la classificació.

L’Araski de Madelen Urieta,
per la seva banda, ocupa la sete-
na posició amb un balanç de
cinc victòries i quatre derrotes.

MÉS ÈXITS A LA BASE
Paral·lelament, dos dels equips de
la base del club van aconseguir
bons resultats durant el cap de
setmana. L’infantil B va tornar a
guanyar el Torneig Vila de Parets
derrotant el Barça (51-49), men-
tre que el mini A va fregar la vic-
tòria al TopBàsquet de Sabadell,
però va perdre la final contra el
Basket Almeda (32-57).

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

Retrobar-se amb la vic-
tòria serà un repte exi-
gent. Un CF Badalona
immers en una mala

dinàmica de resultats (tres empats
i dues derrotes) visitarà, aquest
diumenge al migdia, Son Malfe-
rit, el camp de l’Atlètic Balears, en
el penúltim partit de l’any.

Els de Ramon Maria Calderé
volen els tres punts per deixar en-
rere aquesta inèrcia negativa de
resultats (el joc no ha estat do-
lent, i de vegades la mala fortu-

na i d’altres les decisions arbitrals
han evitat que el Bada sumés de
tres en tres) contra un equip
que, de nou, aquesta temporada
torna a ocupar la zona noble de
la classificació.

De fet, després que s’hagin ju-
gat les primeres 16 jornades, els
balearicos són quarts amb 28
punts (tres més que el Cornellà i
el Sabadell) i a casa són l’equip
més fort de la competició; els de
Javier Mandiola (que té a les se-
ves ordres el defensa exescapulat

Álvaro Vega) han sumat 21 punts
de 24 a Son Malferit, on només ha
pogut guanyar el Sabadell.

BONA IMATGE I DERROTA
El conjunt de Calderé afrontarà el
viatge a Mallorca després de mos-
trar una bona versió i perdre
contra el Barça B (1-2) diumenge
passat. Samu Araujo i Ballou Ta-
bla van donar avantatge als bar-
celonistes al primer temps; Robert
Simón va donar esperances al
Bada amb un gol al minut 71.

Visita exigent a Son Malferit

Els escapulats no guanyen des de principis del mes passat. Foto: Eloy Molina

Badalona | Sergio Gómez debuta a la Champions amb el Borussia
El mitjapunta Sergio Gómez va complir, abans-d’ahir, el somni de qualsevol futbolista. El badaloní va

debutar a la Champions amb el seu equip, el Borussia, que va derrotar el Monaco per 0-2. El jove 
jugador, format al Badalona i al Barça, va disputar els darrers dos minuts del partit a l’estadi Louis II. 
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Donar-li continuïtat a la
bona actuació contra l’U-
nicaja en la visita a un ri-
val que no viu el seu mi-
llor moment. El Divina
Joventut de Carles Du-

ran, que va retrobar la seva millor
versió en la victòria de dissabte
passat contra els malaguenys,
voldrà repetir triomf aquest diu-
menge a dos quarts de vuit de la
tarda al Gran Canaria Arena con-
tra un Herbalife en hores baixes. 

De fet, buscant una reacció
(els canaris són avant penúltims
i només han guanyat tres partits
dels primers 11) el conjunt insu-
lar va fer fora Salva Maldonado
el passat dimarts 4 i Víctor Gar-
cía, fins aleshores tècnic del filial,
va assumir la banqueta groga en
la derrota contra el Madrid i
també serà l’encarregat de diri-
gir els grancanaris en l’enfron-
tament contra el Joventut. 

Malgrat el seu mal moment
actual, el Granca compta amb ju-

gadors de nivell com Kim Tillie,
Marcus Eriksson o Eulis Báez i
una nodrida representació ex-
verd-i-negra (Clevin Hannah i Al-
bert Oliver) i catalana (Oriol
Paulí i Xavi Rabaseda.)

Cal veure si Dakota Mathias,
que ja va estar a la banqueta con-
tra l’Unicaja, tindrà minuts, men-
tre que Duran ja sap que el capità
Albert Ventura estarà fora de
les pistes unes tres setmanes.

REACCIÓ QUAN TOCA
I és que després de dos partits
fluixos i una inoportuna aturada
per les finestres FIBA, la Penya va
recuperar la seva millor versió
dissabte passat contra l’Unicaja
(93-86). Nico Laprovittola va
tornar a ser el director de l’ofen-
siva badalonina (28 punts i 9 as-
sistències) en una tarda en la
qual també van brillar Shawn
Dawson i Luke Harangody.

Ventura es va lesionar en la victòria contra l’Unicaja. Foto: CJB

El Divina Joventut visita un
Gran Canaria en hores baixes

Els Dracs es juguen el primer
títol de la temporada

El primer equip
dels Dracs vol que
el curs 2018-19

arrenqui de la millor forma pos-
sible: alçant un títol; i el conjunt
badaloní té l’oportunitat de fer-ho
demà passat a Guadalajara, a
l’Estadio Pedro Escartín, on es ju-
garà la final de la Copa d’Espan-
ya contra els Black Demons.

Aquesta gran final contra els
madrilenys es jugarà a partir de
dos quarts de sis de la tarda i ser-
virà per fer el kick-off de la tem-
porada de futbol americà estatal
amb un títol que va tornar a jugar-
se el 2017 després de dos anys en
els quals no s’havia disputat. 

El conjunt madrileny es va
convertir en el primer finalista de

la Copa el passat dissabte 1, su-
perant de forma clara els Ca-
mioneros de Coslada (21-7).
L’endemà, els Dracs es guanya-
rien també el bitllet per la lluita
pel títol amb una victòria, molt
més contundent, a casa contra els
Gijón Mariners (47-10).

En l’edició del 2017, els Dracs
van alçar la Copa contra el seu ri-
val de demà passat; els d’Óscar
Calatayud van guanyar per un
clar 26-7 al Baptiste Subies de la
Pobla de Farnals.

LA LLIGA, EL 20-G
La Copa serà el darrer gran test
abans que es posi en marxa la lli-
ga, el 20 de gener amb la visita als
València Firebats.

Victòria de prestigi del
Seagull al camp del Barça B

FUTBOL4La desena victòria del
Seagull va ser un triomf de pres-
tigi. Les badalonines es mantenen
al capdavant del grup 3 de Sego-
na Divisió amb tres punts de
marge sobre el Zaragoza Club de
Fútbol Femenino després de
guanyar diumenge passat a la
Ciutat Esportiva Joan Gamper
contra el Barça B (0-2). Alba
Gordo i Nuria Garrote, al primer
tram de cadascuna de les dues
parts del partit, van fer els gols de
les gavines, que van tornar a ex-
hibir una versió solidíssima al
camp d’un dels seus principals ri-
vals de les darreres temporades.

La lliga s’atura aquest cap de
setmana, i les de Jordi Ferrón

tancaran el 2018 el diumenge 23
al municipal de Badalona contra
el Collerense.

PUNT DEL SANGRA A LLEIDA
Per la seva banda, el Sant Gabriel
va retallar un punt sobre el cin-
què (precisament el Barça B)
gràcies al seu empat de diumen-
ge passat al municipal de Par-
dinyes (2-2). Les adrianenques
van veure com les locals reaccio-
naven als gols d’Adriana Manau
i de Vane Obis pocs minuts des-
prés que aquestes aconseguissin
marcar. El Sangra, que ja enlla-
ça quatre jornades sense per-
dre, tancarà l’any el dia 22 rebent
el segon, el Zaragoza.

» La lluita per acabar la primera volta entre els vuit primers és més
intensa que mai, amb set equips separats per només una victòria

Martí Pèlachs guanya el
Torneig Classificatori Estatal

El pont del passat
cap de setmana va
servir perquè es ju-
gués el Torneig

Classificatori Estatal per als ju-
gadors que no havien obtingut
plaça en l’anterior Zonal. El cam-
pionat, que es va disputar a Ute-
bo (Saragossa) va tenir un nom
propi per al CTT Badalona: el de
Martí Pèlachs, que va ser el ven-
cedor en la categoria juvenil.

El palista només va patir en
la ronda de vuitens de final, i va
superar la resta d’eliminatòries
amb solvència. Pèlachs, però,

no va ser l’únic jugador del CTTB
que va guanyar-se l’accés a l’Es-
tatal: Sergi Bocanegra també va
aconseguir el seu bitllet. En can-
vi, Iván Rojo i David Ruescas no
van tenir la mateixa sort.

D’aquesta manera, amb
aquestes dues bones notícies, el
club tindrà vuit representants en
el campionat d’Espanya. Seran
Adrià Fernàndez, Pau Lloret,
Marina Bueno, Alba Delgado i
Lis Pardo, mentre que Jordi Llo-
ret, Mario Rojo i Àlex Bocanegra
ocuparan places de suplent a la
cita de Valladolid.
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Jaume Plensa, al MACBA
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona acull fins a fi-

nals d’abril una gran exposició de l’artista Jaume Plensa. La
mostra, tal com ha explicat Ferran Barenblit, director del
MACBA, permet veure el Plensa “més íntim i conceptual”.

L’exposició és tot un esdeveniment, ja que repassa 40 anys
de trajectòria d’aquest gran artista internacional i trenca

una xifra que costa d’entendre: feia 22 anys que Barcelona
no dedicava una exposició a Plensa. Durant la presentació
de la mostra, Barenblit i Plensa van explicar que l’exposició 

és el més semblant a fer una vista a l’estudi de l’artista.   

Viu en línia

Llibres

L'emissora osonenca Ona Digital ens
porta aquest any una nova edició de
cançons de Nadal: Petits regals d'elles.
En aquesta segona entrega, però, tots
els temes han estat interpretats única-
ment per veus femenines. Núria Gra-
ham, Roser Cruells (Els Catarres), The
Sey Sisters i Gemma Humet són al-
guns dels noms propis del disc.

Música

Nova adaptació de la història d’aquest
carismàtic personatge que, juntament
amb un grup de companys (els Merry
Men), es revolta contra la corrupta co-
rona d’Anglaterra. Taron Egerton en-
carna l’arquer, mentre que Jamie Foxx
és el seu inseparable Little John. La
pel·lícula també té el segell de Leonar-
do DiCaprio, que és un dels productors.

Pelis i sèries

Robin Hood
Otto Bathurst

Petits regals d'elles
Diverses artistes

Joel Joan s’alia amb el guionista de la
sèrie ‘El Crac’, Hèctor Claramunt, per es-
criure aquesta obra sobre dues pare-
lles d’amics de tota la vida que es tro-
ben per passar una estona en un esca-
pe room. Un joc que s’acabarà conver-
tint en un infern i que posarà a prova la
seva amistat fins a límits insospitats. 

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

Una petita enciclopèdia dels arbres
més curiosos de Barcelona. Més de 700
imatges a color i plenes de detalls de la
fauna vegetal que es pot trobar als ce-
mentiris, parcs i jardins de la ciutat i
fins i tot a Collserola i al zoològic. El lli-
bre inclou, a més, un diccionari de bo-
tànica, rutes, models de plaques, els
146 arbres d’interès local i molt més.

100 arbres singulars de Barcelona
Ricard Llerins Bonet

Encara no ha sortit a la venda el nou disc d’Alejan-
dro Sanz i ja s’han esgotat les entrades per veure
en directe el madrileny en dues de les quatre ciu-
tats que visitarà al juny. Aquest és el cas de les ac-
tuacions que l’artista té previstes a Madrid i Sevi-
lla, les quals van penjar el cartell de sold outen 48
hores. Dins de la seva nova gira, Sanz també ac-
tuarà a Cornellà, concretament al RCDE Stadium
el pròxim 8 de juny. Per a aquest concert encara

estan a la venda les últimes entrades, com també
passa amb l’actuació que el cantant de Corazón
Partío farà a Elche (Alacant) el pròxim 21 de juny.
L’artista s’ha mostrat molt agraït  a través de les
xarxes socials després de veure la bona rebuda

que ha tingut entre els seus seguidors i seguido-
res l’anunci de la seva gira. A més, Sanz ha animat
els seus fans a enviar un vídeo interpretant el seu
single No tengo nadamostrant la versió al piano
d’aquest tema que fa el seu fill Dylan de set anys. 

A L E J A N D R O  S A N Z

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit internacional 
‘Corazón partío’ és la seva cançó més coneguda

Famosos

La seva gira arribarà a Cornellà 
El madrileny oferirà un concert el pròxim 8 de juny   

El seu fill versiona el seu nou ‘single’
El nen de 7 anys interpreta ‘No tengo nada’ al piano

QUÈ HA FET?

| SNK Neo Geo Christmas
La mítica consola Neo Geo torna al mercat amb un format de

Nadal i amb 48 jocs instal·lats per poder gaudir durant les festes.

No t’ho perdis
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DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
11:00 i 18:00 Adaptació dels Pastorets, una obra

de Josep Maria Folch i Torres, un dels clàssics
del Nadal, en dues versions: reduïda i com-
pleta. / Sala d’espectacles del Círcol.

DEMÀ 14 DE DESEMBRE
18:00 En el marc de les projeccions del cicle Ci-

nema en català, el títol seleccionat per a la
projecció d’aquesta tarda serà Pan (viatge al
País de Mai Més), dirigida per Joe Wright. / Bi-
blioteca Can Peixauet.

DEMÀ 14 DE DESEMBRE
20:00 La política en la història concreta a la nos-

tra ciutat serà el nom de la conferència que
pronunciarà l’historiador colomenc Che-
ma Corral. L’entrada serà gratuïta. / Àrea Cul-
tural Oriol.

AVUI 13 DE DESEMBRE
17:00 - 21:00Nova crida a la solidaritat adria-

nenca. Entre les cinc de la tarda i les nou de
la nit, el Banc de Sang i Teixits instal·larà una
unitat mòbil per recollir donacions. / Plaça de
la Vila.

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
12:00 L’Snatt’s torna a necessitar la seva gent.

Partit de bàsquet corresponent a la desena
jornada de la Liga Dia entre l’Snatt’s Feme-
ní Sant Adrià i l’RPK Araski. / Pavelló muni-
cipal Marina Besòs.

AVUI 13 DE DESEMBRE
17:00 Olga Safont, tècnica OCIC del Maresme,

serà l’encarregada de coordinar la xerrada ano-
menada La música en consum. / Casal de Gent
Gran Joan Maragall.

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
Tot el dia No podia faltar. Aquest diumenge, el

parc del Tramvia serà l’escenari d’una nova edi-
ció de la Fira de Nadal, amb parades d’arte-
sania, fires d’entitats i activitats per als més
menuts. / Parc del Tramvia.

AVUI 13 DE DESEMBRE
17:00 Qui ets, Nefertiti? és el nom de la confe-

rència a càrrec d’Irine Cordóndoctora en Ar-
queologia, Història Antiga i Medieval sobre
la figura dela reina d’Egipte. / Sala Albéniz.

Anything is possible, d’Elizabeth Strout,
serà el llibre sobre el qual girarà la prò-
xima sessió del Book club. / Bibliote-
ca Tirant lo Blanc.

Tot a punt per a una nova 
sessió del ‘Book club’

Divendres 14 de desembre a les 19:00

Barnacas II és el títol de la mostra d’Os-
car Dhooge que intenta visualitzar i re-
flexionar entorn de Barcelona. Es po-
drà visitar fins al 25 de gener. / Bi-
blioteca Central.

Continua en marxa la mostra
anomenada ‘Barnacas II’

Tota la setmana

Aquesta tarda es farà l’acte de pre-
sentació del llibre Vértigo. Vivir con sín-
drome de Ménière per part de l’Aso-
ciación Síndrome de Ménière España.
/ Espai Betúlia.

L’Espai Betúlia acull la 
presentació d’un llibre

Avui 13 de desembre a les 19:00

Partit de bàsquet corresponent a l’on-
zena jornada de la Tercera Categoria fe-
menina entre el CB Tiana i la UB Lle-
fià. / Poliesportiu Jordi Marí.

El Sant Cebrià - Tiana 
rep la visita de la UB Llefià

Diumenge 16 de desembre a les 17:45

agenda@comunicacio21.com

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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