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El Black Friday ha arribat per quedar-se. Foto: Kippelboy

COMERÇ4La venda per internet
està canviant la temporada na-
dalenca del comerç local. Entre al-
tres motius, el comerç digital ha
permès la implantació a Cata-
lunya d’una nova tradició: el
Black Friday. Segons dades de
RETAILcat, entitat que agrupa
prop d’un 30% del comerç local
català, 3 de cada 4 persones ha
comprat durant les promocions
del “divendres negre”.

Com ha explicat a aquesta pu-
blicació el president de RETAILcat,
Joan Carles Calbet, tot i que el co-
merç de proximitat ha registrat
bons dies de venda, es tracta d’u-
na  campanya que promou “certs
desequilibris”, perquè “es concen-
tra la venda en uns dies concrets”.
El fet és que el 50% de les compres
fetes el cap de setmana del Black
Fridayhan estat un “avançament”
de les compres de Nadal.

Segons Calbet, a més, aques-
ta nova campanya prenadalenca
provoca una certa “disparitat” en-
tre els comerciants, ja que mol-
tes botigues estenen les seves
promocions més enllà del di-
vendres i moltes fins i tot les
mantenen durant una setmana o
més. “L’únic que aconseguim és
despistar el consumidor”, alerta
Calbet.

Des de RETAILcat proposen
contrarestar aquest fenomen amb
la creació d’un “dia de la compra
local”, com es fa també als Estats
Units el dissabte després del Black
Friday, però en una altra data.

L’EFECTE INTERNET
Tot i aquests factors que podrien
ser negatius, el comerç local espera
que aquesta campanya nadalen-
ca sigui igual o fins i tot millor que
la de l’any passat. “No hi ha cap

factor que ens faci pensar que pu-
gui ser una mala campanya”, as-
segura Calbet.

Segons les dades de RE-
TAILcat, però, un 80% dels con-
sumidors catalans tenen inten-
cions de combinar la compra en
botigues amb la compra en línia.
“La compra per internet és una
cosa contra la qual no podem
anar, perquè ha vingut per que-
dar-se”, manifesta Calbet.

El president de l’entitat de-
mana que es reguli la venda per
internet per equiparar-la fiscal-
ment a la de “la venda física” i evi-
tar l’evasió d’impostos en el mer-
cat d’internet. Des de RETAILcat
destaquen que, a més, s’ha de
conscienciar el client que la com-
pra de proximitat té un retorn di-
recte cap a la societat (en impos-
tos que van cap a serveis socials)
i també és més sostenible.

Canvi de paradigma
» El creixement de la venda per internet obliga el petit comerç a repensar la seva campanya de Nadal

» Tres de cada quatre catalans han fet compres durant el cap de setmana del ‘Black Friday’

DENÚNCIA4A Amazon, “les
condicions laborals, sobretot
pel que fa a la salut, són molt
precàries, gairebé inexistents”.
Així de contundent s’expres-
sa José Luis Arias, represen-
tant de Comissions Obreres al
Comitè d’Empresa d’un dels
magatzems que la multina-
cional nord-americana té a
Catalunya.

Arias explica que el ritme
de treball a l’empresa és molt
elevat i el volum de feina s’in-
crementa en campanyes com
el Black Friday o durant les
festes de Nadal. A més, l’em-
presa va augmentant la cà-

rrega de feina als treballa-
dors i, si veu que poden pro-
duir més, va consolidant
aquests nous ritmes i volums
de treball.

Tots els magatzems que
Amazon té per tot Europa
treballen en aquestes condi-
cions i, de fet, alguns centres
van fer vaga durant el Black
Friday per denunciar-ho.

A banda, els sindicats van
organitzar una trobada a Lon-
dres sota el lema “som hu-
mans, no som robots” per
unir-se davant la situació que
pateixen a l’empresa de l’ho-
me més ric del món.

Condicions laborals: l’altra
cara del comerç electrònic

Reportatge
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La lupa

per Francesc Reina

Geologia de la resistència

Els paisatges existeixen segons la per-
cepció subjectiva de qui els observa. Tota
la seva raó és variable. Per això es trac-
ta d'un concepte que es deu transmetre
perquè aprenguem a valorar les conse-
què̈ncies de l'acció humana.

Tots els camins tenen una història per
explicar, una reflexió íntima sobre les es-
sències dels éssers en temps de depen-
dència i ofecs. Són poesies, com roques
que giren i s'emboliquen per
protegir uns versos que vol-
guessin ser un aixopluc des
d'on combatre les pors que
ens assetgen. Per aquest mo-
tiu, els ecos del present res-
sonen en el nostre passat
més proper i enmig del tu-
mult sorgeix, per retratar l'actualitat, la
resistència, que mira la vida profunda per
exigir vells drets civils que tornen a veu-
re’s seriosament amenaçats.

Els tirans del món en el seu poder de
vigilància pateixen la síndrome de de-
bilitat propera, no tenen cap coneixe-
ment de la gent que viu a la terra que els
envolta. En el terreny són cecs, no saben
escoltar, menyspreen aquest valor per
considerar-ho superficial. Abans eren

dèspotes malvats, però també veïns, gent
subjecta al dolor. Aquest ja no és el cas
i, a la llarga, ens anirà molt malament.

Tot i que és molt difícil fer justícia i
arribar a certa democràcia amb classes
tan benestants i que van obtenint més
poder i riquesa a partir de la seva guer-
ra freda particular i divisòria, resulta sor-
prenent que altres veus vagin inventant
noves maneres de defensar que el pres-

supost ha de repartir-se entre totes les
parts, invocant a més, a la memòria,
aquest acte biològic que s'incrusta en el
més profund i ens ofereix el coratge ne-
cessari per explicar històries que ens par-
lin de tot el que s'ha aconseguit i de tot
el que encara queda per fer.

Les històries oficials han silenciat tot
el que han pogut els moviments rebels,
aquelles petites grans revolucions que
encara romanen a prop de pensaments

inquiets. Per molt humils que hagin es-
tat, han honorat, així, les inicials de la
seva classe. La filantropia va complir a
la perfecció la seva particular retòrica de
la disciplina, aquella arma de doble fil
que ha estat la condició del pensament
liberal: parlar de llibertat perseguint amb
gàbies tot allò que naixia.

El filòsof de l'art, John Berger,
confessa els seus dubtes que una bona

obra pugui canviar la so-
cietat, però admet que pot
oferir-nos esperança. Re-
sistir és aquest exercici de
vergonya que col·loca a la
consciència en el centre de
la sorpresa. Amb l'espe-
rança i el coratge, formen el

component geològic per lluitar per
una vida millor, i al costat de la com-
passió, assoleixen el grau més extrem,
com és trencar cadenes invisibles ple-
nes de cicatrius. També ho és tornar a
sentir Bella Ciao cantada pel magnífic
Tom Waits, acompanyat per Marc Ri-
bot. O aquelles cançons resilients de
Pete Seeger, Violeta, Chico Buarque, Zi-
tarrosa, Piaf, Atahualpa, Paco Ibáñez,
Lennon, de André o Falsterbo.

És molt difícil fer justícia i arribar a certa
democràcia amb classes tan benestants 
i que van obtenint més poder i riquesa

La bossa de vots que
pot fer créixer el @PSOE

no és a @vox_es sinó a
l’abstenció, però actuaran com si fos
així. Per què, si no els convé electoral-
ment, faran això? Perquè qualsevol
suïcidi és bo si és per la unitat d’Es-
panya. Allò que en diuen no-naciona-
lisme.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

“Vengan con una ofer-
ta del 75% de la socie-

dad catalana y el Go-
bierno de España ayudará a resolver la
cuestión catalana”, promete Pedro Sán-
chez (PSOE). Estatuto en 2005: 89%. De-
recho a decidir en 2013: 77%. Demos-
copia a favor del referéndum pactado:
82% (Metroscopia) o 76,6% (GAD3).

@KasperJuul_0

En España no nacían
tan pocos niños desde

la posguerra. Este es el
año en que se han producido más
desahucios de toda nuestra historia. Si
te dicen que hemos salido de la crisis,
pregúntate por qué tener hijos y vi-
vienda es un lujo que muchas familias
ya no se pueden permitir.

És el pitjor error de la
tardor passada: posar

l’amenaça de l’Estat com
a argument polític legítim al cap de la
gent. És on conflueixen tots: Estat, La
Vanguardia, Cs, Ada Colau i partits in-
dependentistes. Fer-nos pensar des
de la por té conseqüències durant dè-
cades. Miserables.

@JordiGraupera@RubenSanchezTW@pilarcarracelas

Els semàfors

SOS Gent Gran
L’entitat colomenca que defensa els drets
de les persones grans va aconseguir reu-

nir prop de 700 persones de més de tren-
ta entitats i partits d’idiologies diverses

per manifestar-se el passat cap de setma-
na en defensa dels drets socials. 

pàgina 22

Creu Roja
L’entitat està duent a terme una cam-
panya de recollida de joguines a Sant
Adrià perquè els nens i nenes atesos

pels serveis socials del municipi puguin
tenir un regal per Nadal. Se’n beneficia-

ran més de 90 famílies de Sant Adrià.
pàgina 26

Industrias Sta. Coloma
Entrar a la Copa no era, ni de bon tros,

una obligació per als colomencs, però
haver-ho tingut a prop i que al final no

ho hagin aconseguit és una petita de-
cepció. Ara, doncs, podran centrar-se

únicament en la segona volta de la lliga. 
pàgina 34
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Les millors
perles

La televisió estatal russa va presentar fa uns dies en un informa-
tiu un robot d’alta tecnologia que havia estat l’estrella en una
trobada juvenil de robòtica celebrada a la ciutat de Yaroslavl.

Alguns dels moviments del suposat robot van començar a desper-
tar sospites i finalment es va descobrir que era un home disfressat. 

Mauro Morandi és un italià de 79 anys que és l’únic habi-
tant de Budelli, una petita illa del nord de Sardenya. Fa
30 anys que hi viu, instal·lat en una barraca. Ara, però,

les autoritats li han anunciat que ha de marxar i que la barraca
serà enderrocada, ja que es vol augmentar la protecció de l’illa.

La família de l’arquitecte català José Antonio Coderch de Sent-
menat ha donat al Museu Reina Sofia de Madrid el seu extens
arxiu, format per 9.800 documents. Coderch va ser un dels

grans arquitectes de la postguerra gràcies a les seves construccions
modernes i totalment allunyades dels cànons de l’època. 

El futbolista del Barça Gerard Piqué té gairebé tancada la
compra del FC Andorra. Piqué té com a objectiu portar el
club fins al futbol professional. L’equip andorrà, fundat el

1942, forma part del futbol català i actualment juga a la Primera
Catalana. El jugador del Barça també assumirà el deute del club.

El Congrés dels Diputats va viure fa pocs dies una imatge gaire-
bé insòlita. La del parlamentari de Podemos Alberto Rodrígu-
ez elogiant el diputat del PP Alfonso Candón, que vivia l’últi-

ma sessió a l’hemicicle. Rodríguez va dir a Candón les següents 
paraules: “Vostè és una bona persona i el trobarem a faltar”.

Vist a les xarxes

@bcn_hg: Coneixes #Umbral? És un pro-
jecte artístic que vol reflexionar sobre la
crisi dels #refugiats amb instal·lacions al
metro. 

@QuicoSalles: Els Mossos d’Esquadra
amenacen amb una “grip blava” el 21 de
desembre si no hi ha acord abans amb el
Govern.

#ProtestaMossos

@HiginiaRoig: Aquells dies on el marge
de dubte és zero. Tota la solidaritat amb
@Pablo_Iglesias_ i @EnricJuliana. Barcelona,
ciutat oberta.

#NoPassaran #Refugiats

Safata d’entrada

Enfortir el republicanisme1

2 El Turó de l’Enric, entre el 
tanatori o ser un gran parc

ERC es podria quedar amb 
només un regidor a Tiana

Una tarifa plana metropolitana 
per al transport públic

Un incendi crema l’antiga 
fàbrica de la Piher a Badalona

El + llegit línianord.cat

3

4

5

per Pedro Jesús Fernández  

A Badalona, a més de l’interes-
santíssim patrimoni arqueològic
romà, també hi ha molts altres edi-
ficis i espais protegits i declarats
d’interès historicoartístic que cal
evitar no només la seva desapari-
ció, sinó també la seva degradació.

Malauradament ja són molts
els referents patrimonials de la
nostra ciutat que s’han perdut
com a conseqüència de l’especu-
lació i depredació urbanística.

Tanmateix, encara hi ha molts
testimonis del nostre passat no
molt llunyà que ens expliquen
com va evolucionar Badalona i qui-
nes eren les activitats econòmiques
i culturals més importants de la
nostra ciutat.

Per això, des de diferents en-
titats i col·lectius hem expressat en
reiterades ocasions als responsa-
bles municipals la necessitat d’ac-
tualitzar el cens del nostre patri-
moni, amb el corresponent acla-
riment sobre la seva situació jurí-
dica i l’estat dels edificis, els solars,
l’espai natural i la propietat de tot
allò que cal preservar.

Volem conèixer quines són
les polítiques i els recursos que el
nostre govern destina específica-
ment i de manera continuada a la
gestió i el manteniment del nostre
patrimoni.

Som conscients que de cop no
es podran resoldre tots els pro-
blemes que comporta una actua-
ció que ens permetria gaudir d’a-
questa enorme riquesa que supo-
sa el nostre patrimoni, però tam-
bé som conscients que si no hi ha
interès i voluntat per part de l’A-
juntament -no només del govern
de torn- d’evitar la seva desapari-
ció, tard o d’hora haurem de la-
mentar la pèrdua d’espais i edifi-

cis singulars i únics que són testi-
moni del nostre passat. I, com can-
tava Raimon, qui perd els orígens,
perd la seva identitat.

Tot això ve a compte del la-
mentable succés que va ocórrer la
nit de l’onze de desembre.

Un dels edificis més singulars
i característics del nostre passat in-
dustrial de mitjans del segle XX va
ser devorat per les flames. Ens re-
ferim a la fàbrica PIHER.

Aquesta fàbrica, dissenyada
pels prestigiosos arquitectes Oriol
Bohigas i Josep Ma Martorell, te-
nia com una de les característiques
principals les petites finestres es-
quinçades que imitaven les targe-
tes perforades que feien servir els
antics ordinadors.

Afortunadament no vam ha-
ver de lamentar la pèrdua de vides
humanes, ja que eren moltes les
persones sense sostre que l’utilit-
zaven com habitatge.

Les reaccions de tots els que te-
nen o han tingut responsabilitat en
el govern del nostre Ajuntament ha
sigut ràpida i contundent, tots
ells lamenten la pèrdua d’aquest
edifici únic i singular.

El diari El Punt va publicar el
2004 que Badalona transforma-
ria la fàbrica dissenyada per Bo-
higas en locals d’assaig per als mú-
sics locals. Aquest edifici, situat al
costat de l’autopista, tindria, a
més, una sala de concerts amb ca-
pacitat per a dues-centes persones.

Evident que hi ha responsables
d’aquesta pèrdua, però ara el més

important no és buscar-los sinó re-
accionar per actuar preventiva-
ment i evitar que altres edificis  o
espais abandonats de la ciutat
pateixin el mateix que ha passat
amb la fàbrica PIHER. Sense anar
més lluny, tenim l’edifici de l’escola
Lola Anglada i les cases de ca
l’Arnús, entre altres.

Hi ha també solucions que
ens demostren que, si es vol, es pot
evitar la desaparició del nostre pa-
trimoni. La masia de can Canya-
dó, la Torre Mena i can Gusi (Asil
Roca i Pi) són uns bons exemples.
El que no s’ha de fer és deixar en
l’oblit aquest patrimoni, sigui pú-
blic o privat, i no donar-li un ús.
Tots sabem que quan una cosa dei-
xa de ser utilitzada, amb el temps,
ens oblidem d’ella i acaba fent-se
malbé o desapareixent.

També és cert que no sempre
hi ha recursos per comprar tots els
edificis catalogats o reparar les de-
ficiències existents en alguns d’ells.
Ara bé, no cal ser molt imaginati-
us si es vol solucionar el problema.
Hi ha alternatives i experiències
que ens demostren com abordar
aquest problema.

Es poden transformar i donar
un ús d’habitatge social, fer una
cessió d’ús a entitats sense ànim de
lucre, vendre-ho si és propietat
municipal i el seu valor patrimo-
nial no és rellevant... I moltes al-
tres mesures que evitarien la de-
gradació o la desaparició d’aquest
tresor que forma part de la nostra
història.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Què fer amb el nostre patrimoni
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Badalona

La vida et dona sorpreses, com di-
ria Rubén Blades. I si no, que ho
preguntin a Álex Pastor (PSC), al-
calde de Badalona. L’última ve-
gada que el Ple municipal va apro-
var uns pressupostos va ser l’abril
de 2017, quan al seu lloc hi havia
Dolors Sabater (Guanyem Bada-
lona en Comú), i amb els socia-
listes votant-hi a favor. Aquest di-
marts, però, els papers es van
capgirar: Pastor, assegut a la ca-
dira d’alcalde, va poder tirar en-
davant, inicialment, els seus comp-
tes per al 2019 amb els vots de dos
dels partits de l’anterior govern,
Guanyem i ERC, als quals el PSC
va fer fora de l’alcaldia.

Enmig han passat un any i
moltes coses: uns pressupostos de
2018 rebutjats amb els vots de PP,
Cs i PSC, una moció de censura
que va donar l’alcaldia als socia-
listes i la prorrogació d’aquells
pressupostos que el PSC va nego-
ciar amb l’anterior govern. I di-
marts tot apuntava que s’hau-
rien de tornar a prorrogar. Però la
política local va tornar a sorpren-
dre’ns amb un nou gir de guió.

UN ALBIOL AÏLLAT
El partit que va donar els seus vots
perquè Pastor pogués ser alcalde,
el PP de Xavier García Albiol, va
ser l’únic grup municipal que va
votar en contra de la proposta del
govern municipal. Fins i tot l’e-
xalcalde es va sorprendre i va re-
treure a l’únic regidor de Ciuta-
dans (Cs), Juan Miguel López, que
no hi votés en contra i s’abstingués.

Albiol, estupefacte després de
veure com el grup d’ERC anun-
ciava el seu vot a favor del pres-
supost, va ensenyar als presents
una fotografia de la presa de pos-
sessió de Sabater el 2015, mentre
afirmava que en cap cas podrien
compartir “projecte polític” amb
els partits de l’anterior govern. 

Però només amb els vots
d’ERC els socialistes no aconse-
guien res. Necessitaven un nou
miracle i Guanyem els hi va donar.
Després que Sabater demanés al
govern, diverses vegades, que re-
tirés el punt del Ple per poder ne-
gociar els pressupostos al gener, fi-
nalment va acabar votant-hi a fa-
vor. “Nosaltres sí que prioritzem
la ciutat”, va assegurar Sabater.

ACORD AMB RETRETS
Pastor va agrair “l’exercici de res-
ponsabilitat” de Guanyem i d’ERC
i va afirmar que es reuniran amb
tots per millorar i aprovar els
comptes de forma definitiva, ja
que els dos partits ja van avisar que
el seu “sí” és momentani.

“Tenim feina a fer i encara no
podem garantir que el nostre vot
a l’aprovació definitiva sigui posi-
tiu”, va deixar clar el regidor

d’ERC, Oriol Lladó. De fet, els re-
publicans ja van anunciar dilluns
que presentaran una vintena
d’al·legacions al pressupost.

Els regidors de Guanyem, en
canvi, no van ser tan amables
amb el govern municipal. “Són
vostès una colla d’irresponsables”,
va criticar el regidor Jose Téllez,
que també va retreure al PSC que
les principals accions del pressu-
post de 2019 són molt semblants
a les del que van tombar els so-
cialistes fa mesos.

Però, tot i els retrets, el que és
cert és que els socialistes van
aconseguir el que el govern de Sa-
bater va ser incapaç de fer fa més
d’un any: aprovar el pressupost.
Com va destacar l’alcalde Pastor,
“el pressupost no beneficia el go-
vern, beneficia la ciutat”.

La contractació de 109 pro-
fessionals, 24 d’aquests per a uns
Serveis Socials molt minvats per
la  falta de personal; l’augment en
200.000 euros del pressupost
del Consorci Badalona Sud i els 7
milions per a inversions són bones
notícies per a la ciutat. Com a
mínim, ara Badalona no haurà de
passar més d’un any sense pres-
supost. Veurem quant dura.

Els pressupostos es van aprovar inicialment aquest dimarts. Foto: Línia Nord

Un gir de guió inesperat permet
aprovar els pressupostos

» PSC, Units, Guanyem i ERC donen llum verda als comptes de 2019
» El PP, que va fer possible la investidura de Pastor, hi vota en contra

Ja es pot aparcar al passeig
Marítim durant la nit

MOBILITAT4Els vehicles tor-
nen a aparcar al passeig Marítim
durant les nits des de fa una set-
mana. Des del passat divendres
14, torna a estar permès l’esta-
cionament en el tram del passeig
comprès entre el pont del carrer
del Torrent de Vallmajor i la plat-
ja dels Pescadors.

Aquesta mesura restringeix
l’aparcament a l’horari nocturn,
és a dir, de vuit del vespre a vuit
del matí. Els vehicles es poden
estacionar al cantó de la vorera
de mar, deixant un únic carril de
circulació de doble sentit. A més,

es manté un carril bici, les pla-
ces reservades per a persones
amb mobilitat reduïda i espais
per facilitar les maniobres.

L’acord és una mesura pro-
visional que es va prendre al
Consell de la Mobilitat Sosteni-
ble el passat mes d’octubre men-
tre no es construeixi el nou pas-
seig Marítim, un projecte que el
govern municipal ja està treba-
llant amb els tècnics de l’em-
presa Engestur. L’obra compta-
rà amb un pressupost estimat de
2,5 milions d’euros i està prevista
per a mitjans del 2020.

Polèmica | Pintades a les seus del PP i del PSC
Els locals del PP i del PSC a Badalona van aparèixer aquest dimarts amb llaços

grocs i més pintades a favor de la independència. El secretari d’organització del
PSC, Salvador Illa, va denunciar pintades a 13 seus més dels socialistes catalans.

Els partits de l’anterior govern podrien anar junts a les municipals. Foto: Guanyem

ERC obre ara la porta a una
llista unitària d’esquerres

ÚLTIMA HORA4El grup muni-
cipal d’ERC ha anunciat aquest
dimecres que obrirà negocia-
cions amb la resta de formacions
“progressistes i d’esquerres” de
Badalona per anar junts a les
eleccions municipals del maig.

El regidor Oriol Lladó ha
explicat a Línia Nord que
aquest canvi de decisió (ERC ja
havia anunciat que Lladó seria
el cap de la seva llista a les mu-
nicipals) és “fruit de l’anàlisi de
la situació actual, de la conjun-
tura en l’àmbit local i en l’àm-
bit nacional”.

Guanyem Badalona en Comú
ràpidament ha celebrat el canvi
de postura dels republicans i
ha animat també Catalunya en
Comú a incorporar-se a les ne-
gociacions per fer una candida-
tura conjunta, tot i que El Comú
de Badalona ja va deixar clar que
en cas d’haver-hi negociacions es
farien després que finalitzessin
les seves primàries, al gener.

Lladó, però, ha recordat que
“encara no hi ha acord i, en cas
de produir-se aquest acord pre-
vi a les eleccions, hauria de tor-
nar a passar per l’assemblea”. 

Augusto Magaña
BADALONA
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Pisos a Nova Lloreda a canvi
de retirar una demanda

PLE4Un dels punts que més dis-
cussió va provocar al Ple de di-
marts passat va ser una modifi-
cació puntual del Pla General Me-
tropolità (PGM) al barri de Nova
Lloreda. La mesura permetrà l’e-
dificabilitat de 8.858 m2 de sostre
residencial, un fet que ha estat du-
rament criticat pels regidors del
PP, que consideren que l’edifica-
bilitat s’hauria d’haver traslladat a
un altre barri menys saturat. 

Però no es tracta només d’una
decisió urbanística. Amb aquesta
mesura s’acompleix una sentèn-
cia del 2009 del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC)
arran de la denúncia del propie-
tari del terreny, que va reclamar el
seu dret d’edificar el sostre que se
li va adjudicar.

La història ve de lluny. Con-
cretament del 1989, quan la Co-

missió d’Urbanisme va deixar
pendent l’ordenació d’aquests
terrenys, propietat de Lloreda
SL. El propietari va interposar
un recurs contenciós adminis-
tratiu, ja que considerava que te-
nia dret a edificar el sostre que
se li va adjudicar. El TSJC li va
donar la raó el 2009.

Però van passar set anys i la
sentència encara no s’havia exe-
cutat. Per tant, el propietari va
decidir interposar una demanda
per danys patrimonials, pels
quals reclama 14 milions d’euros.

L’Ajuntament, que vol desti-
nar part de l’espai a equipaments
per al barri, espera que amb el re-
torn de l’edificabilitat als sòls de
davant de la rambla de Sant Joan
i l’avinguda de Lloreda pugui fer
rebaixar o fins i tot retirar la de-
manda del propietari.

La tancada d’immigrants de Ba-
dalona va acabar ja fa més d’un
mes, però les seves reivindica-
cions continuen més vives que
mai. Dijous passat es va consti-
tuir oficialment, en un acte a Can
Pepus, la Plataforma de Mi-
grants i Refugiats en Lluita de
Badalona, la qual vol funcionar
com una xarxa que reuneixi les
diverses entitats de la ciutat que
treballen en l’acollida de perso-
nes estrangeres.

Com va explicar a Línia Nord
un dels portaveus de la platafor-
ma, Ferran Moreno, l’objectiu és
fer seguiment dels acords als quals
van arribar tant amb la Generali-
tat com amb l’Ajuntament, rei-
vindicar els onze punts que resu-
mien les demandes de les tanca-
des (entre els quals destaquen la
derogació de la Llei d’Estrangeria,
els papers sense contracte laboral
i la nacionalitat sense exàmens) i
coordinar els diversos serveis que
ofereixen les entitats badalonines
als immigrants, com l’assessoria
jurídica i les classes d’idiomes.

De moment, la plataforma ha
aconseguit reunir una trentena

d’organitzacions socials de la ciu-
tat, com la Federació d’Associa-
cions de Veïns (FAVB), les orga-
nitzacions de migrants de la ciu-
tat, la PAC, el Bloc Violeta, Pro-
activa Open Arms, Stop Mare
Mortum, Papers per a Tothom,
CCOO i UGT, entre altres. La
idea, però, és créixer encara més.

A L’ESPERA DE L’ESTAT
Una de les primeres accions que
faran com a plataforma serà reu-
nir-se al gener amb el regidor  de
Serveis Socials, Jordi Subirana,
per exigir la reobertura del Punt
d’Informació a Nouvinguts de
Sant Roc i demanar la reducció
del període de resolució de les
sol·licituds d’empadronament,
que ara és de tres mesos i que des

de la plataforma volen que sigui
només d’un mes.

Moreno també va assenyalar
que elaboraran un directori amb
tots els serveis que presten les en-
titats que formen part de la pla-
taforma per tal que sigui públic i
accessible a tota la població.

Pel que fa a les negociacions
amb la resta d’administracions,
Moreno va assegurar que la Ge-
neralitat s’ha compromès a ne-
gociar davant l’Estat l’eliminació
del requisit d’un contracte labo-
ral d’un any per tal d’accedir a la
residència. 

De moment, però, continuen
esperant una resposta per part
del govern espanyol, que és qui
té les competències en bona part
de les seves demandes.

30 persones van assistir a la presentació de la plataforma. Foto: Línia Nord

Una xarxa per continuar la lluita
de la tancada d’immigrants

Augusto Magaña
BADALONA
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Èpica, el laboratori badaloní
de la Fura dels Baus

CULTURA4La mítica companyia
de teatre Fura dels Baus instal·la
a Badalona un dels seus projec-
tes més ambiciosos: la Fundació
Èpica. Es tracta d’un laboratori
d’aprenentatge multidisciplina-
ri entorn de les arts escèniques
amb el qual vol estendre la seva
particular metodologia de treball
a altres projectes creatius.

La iniciativa es va presentar
aquest dimarts a l’antiga fàbri-
ca de Muebles Rojas, al barri ba-
daloní de Manresà, on estarà si-
tuada la seu de la fundació. L’es-
pai, de 4.000 metres d’amplada,
conté una zona d’oficines i de di-
versos espais equipats per des-
envolupar tallers creatius, fer
espectacles o assaigs.

La seu de la fundació es va in-
augurar amb la presentació de la
performance Infomemory,un es-

pectacle on van exemplificar la
magnitud dels escenaris, l’ús de la
tecnologia i els vincles amb la
ciència que caracteritzen els seus
muntatges.

EL MÈTODE FURA DELS BAUS
El funcionament d’Èpica s’arti-
cularà a través de projectes que
tindran una durada aproximada
de quatre mesos i tindran sempre
l’objectiu d’exhibir-se pública-
ment. El centre està obert tant a
professionals artístics com a aca-
dèmics, que seran els que super-
visaran els projectes; alumnes de
postgrau i doctorat, que coordi-
naran els equips; i alumnes de
grau i formació professional, que
s’encarregaran d’experimentar
amb diverses disciplines. La base
del mètode se centra en l’inter-
canvi de coneixements.

CULTURA4Comèdia, màgia,
blues, flamenc i el millor de l’art
dramàtic català seran els ingre-
dients de la nova temporada dels
teatres municipals de Badalona,
que arrenca el 26 de gener. Els te-
atres Zorrilla, Principal i Blas
Infante ja han presentat la seva
programació fins al maig de 2019,
amb noms destacats com el bai-
laor sevillà Israel Galván o el
guanyador del Goya a millor in-
terpretació masculina del 2018,
David Verdaguer.

El amor brujo, del composi-
tor Manuel de Falla, serà l’obra
que portarà Galván al Teatre Zo-
rrilla el 16 de març, en el marc del
festival metropolità Quinzena de
la dansa. L’obra és un clàssic de
la música espanyola i serà inter-
pretada en solitari (sense or-
questració ni escenografia) pel
bailaor sevillà, un dels referents
actuals del flamenc.

Per altra banda, l’actor David
Verdaguer estarà acompanyat
pels intèrprets Miki Esparbé,
Laura Conejero, Paula Malia,
Paula Jornet, Mia Esteva i Nor-
bert Martínez en l’obra La im-
portància de ser Frank, una
“reinterpretació pop” del clàssic
d’Òscar Wilde, que portaran als
escenaris del Zorrilla el 8 de març
sota la direcció de David Selvas.

MÀGIA I MÚSICA
La temporada, però, arrencarà el
26 de gener amb l’obra Mare-
mar, de la companyia Dagoll
Dagom, un musical poètic ins-
pirat en el treball de Lluís Llach.

El primer gran esdeveniment
que tindrà lloc a Badalona serà la
19a edició del Festival Interna-
cional de Màgia Memorial Li-
Chang, que des del 9 de febrer i
fins al 3 de març omplirà la ciutat
de màgia i humor, i tancarà la seva
programació amb una gala soli-
dària per recaptar fons per a les re-
gions més pobres del Senegal.

A més, del 22 al 31 de març, els
teatres Principal i Zorrilla seran
l’escenari del festival Blues & Rit-
mes, que aquest any arriba al seu
30è aniversari. Les bandes i ar-
tistes convidades a aquesta edició
són el cantant Eric Bibb, la banda
I’m With Her, la cantant Kim
Lenz, Los Mambo Jambo, Les
Filles de Illighadad i els britànics
Danny & The Champions of The
World, que tancaran el festival.

Els teatres badalonins tanca-
ran la seva programació el 18 de
maig amb l’obra La Zanja, de la
companyia Titzina Teatre.

El bailaor presentarà a Badalona l’obra El amor brujo. Foto: Arxiu

Israel Galván, convidat de luxe
a la temporada teatral 2019
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4Ser una metròpolis sostenible
passa, entre altres mesures, per
millorar la gestió de l’aigua. Així ho
defensa l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), que aposta per
l’aigua regenerada per incre-
mentar l’autosuficiència hídrica
del territori.

En aquest sentit, s’està estu-
diant la incorporació d’aigua re-
generada fora dels períodes de se-
quera com a complement de les
fonts d’abastament actuals amb
l’objectiu d’incrementar la garan-
tia i la ja citada autosuficiència hí-
drica de l’àrea metropolitana de
Barcelona, en el marc del conve-
ni firmat entre l’AMB i l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) a principis
del 2018.

I és que el passat mes d’abril va
entrar en funcionament la planta
de tractament terciari de la de-
puradora del Llobregat, l’Estació
de Regeneració d’Aigües (ERA),
que tracta l’aigua depurada per a
usos diferents dels relacionats
amb l'aigua de consum humà,
com ara el reg agrícola, la neteja
urbana i els usos industrials i am-
bientals, entre altres. És el que es
coneix com a aigua regenerada,
gràcies a la qual, a més, l'aigua po-

tabilitzada es pot reservar exclu-
sivament per al consum de boca.

“Històricament sempre hem
tingut molta dependència hídrica
del Ter, generant un impacte medi
ambiental que hem de revertir”,
apunta Eloi Badia, vicepresident de
Medi Ambient de l’AMB. “Fins ara
l’aigua residual arriba al Prat i s’a-
boca al mar un cop ha passat els fil-
tres de l’estació depuradora”, afe-
geix Àlex Prada, responsable de sa-

nejament de l’AMB. L’ERA permet
anar més enllà del primer tracta-
ment i, “amb l’ajuda d’un compo-
nent químic”, s’extreu de l’aigua
tota la matèria orgànica perquè pu-
gui ser utilitzada per als usos an-
teriorment apuntats.

Amb tot, Badia defensa la im-
portància de l’aigua regenerada i
l’impuls de la reutilització com un
eix estratègic del model de gestió

de l’aigua sostenible i en línia amb
l’economia circular. 

És per això que un grup d’ex-
perts ja està estudiant la possibili-
tat d’abocar aigua regenerada al
tram final del riu Llobregat de for-
ma contínua per incrementar el seu
cabal i disposar de més aigua per
ser potabilitzada, més enllà del
que ja es fa en episodis de seque-
ra. “Hem d’aprofitar al màxim els re-
cursos propis per no dependre de
conques externes: buscar solu-
cions pròpies”, conclou Badia.

REFERÈNCIA EUROPEA
Per fer-ho es necessitava tenir to-
talment operativa l’ERA del Llo-
bregat, que principalment es va
construir per poder augmentar el
cabal que circula pel riu i recarre-
gar els aqüífers. Aquestes instal·la-
cions són gestionades per l’AMB i
poden arribar a produir fins a tres
metres cúbics per segon, que és el
consum equivalent d’aigua per a
una població de més d’un milió
d’habitants o, en altres paraules, un
25% de la demanda de l'àrea me-
tropolitana de Barcelona. Unes
prestacions que converteixen
aquesta estació de regeneració
d’aigua en referència europea.

Una segona vida per a l’aigua
» L’AMB promou l’ús d’aigua regenerada per incrementar l’autosuficiència hídrica del territori

» Ja s’estudia la implantació contínua d’aquesta aigua per millorar el cabal del riu Llobregat

4Un altre dels objectius de l’AMB
és garantir l’accés de tots els ciu-
tadans de la metròpolis de Barce-
lona a l’aigua. I per aconseguir-ho,
el primer que cal fer possible és un
preu just de les tarifes.

Badia remarca que, “gràcies a les
polítiques tarifaries de l’AMB, en els
últims dos anys el rebut de l’aigua
s’ha reduït un 4%, cosa que suposa
un estalvi de 13 milions d’euros per
a la ciutadania”. “En aquest mandat
només hem tocat la tarifa de l’aigua
per abaixar-la”, diu, recordant que du-
rant els 10 anys anteriors havia cres-
cut de forma sostinguda.

Més recentment, el ple del
Consell Metropolità de l’AMB ha
aprovat el decret de la vicepresi-
dència de Medi Ambient que de-
manava frenar l’increment del
4,1% per a les tarifes d’aigua po-
table de l’entorn metropolità, pro-
posat per Aigües de Barcelona,
Empresa Metropolitana del Cicle
Integral de l'Aigua (ABEMCIA).

Amb tot, i a banda de la soste-
nibilitat, aquest és l’altre cavall de
batalla de l’AMB. En paraules de Ba-
dia, l’objectiu últim és “que la ciu-
tadania pagui un preu just per
l’aigua” que consumeix.

Per un preu just

L’aigua regenerada té
diversos usos, com el
reg o la neteja urbana

L’Estació de Regeneració d’Aigües (ERA) del Llobregat és una referència europea. Fotos: AMB

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB
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Santa Coloma

MANIFESTACIÓ4SOS Gent Gran
va aconseguir reunir 32 entitats de
Santa Coloma de Gramenet al
voltant de la defensa dels drets so-
cials. Dissabte passat, prop de
700 persones es van manifestar als
carrers del municipi per exigir la
recuperació d’uns drets, com els de
l’accés a l’habitatge, l’educació i la
sanitat pública, que consideren
que s’han “desmantellat” per “l’o-
fensiva del neoliberalisme”.

La mobilització va arrencar
al migdia a la plaça de la Vila, va
passar per diversos carrers i va
acabar una altra vegada davant de
l’Ajuntament, on es va llegir el ma-
nifest de 14 punts que va ser firmat
per bona part de les entitats socials
del municipi i per tots els grups
municipals d’esquerres del Ple, in-
clòs el partit de govern, el PSC.

El portaveu de SOS Gent Gran,
Miguel Ordoñez, ha assegurat que
l’aspecte més positiu d’aquesta
convocatòria ha estat el fet que
s’hagin pogut posar d’acord més de

trenta entitats de la ciutat amb po-
sicions polítiques diverses. “Això,
que jo recordi, mai no s’havia fet.
Ha estat positiu, no només per la
manifestació sinó també pel futur
de la ciutat”, ha manifestat el por-
taveu de SOS Gent Gran.

Ordoñez ha destacat també la
participació de partits com el PSC
i ERC, ja que “tenen el poder” (lo-
cal i autonòmic, respectivament)
i, per tant, “hauran de donar la
cara” si no treballen a favor de les
reivindicacions del manifest.

CONTRA EL “NEOFEIXISME”
El portaveu de SOS Gent Gran ha
subratllat que les entitats i partits
del municipi tenen “el dret i l’o-
bligació de parlar per frenar el que
se’ns ve a sobre”, ja que “el neo-
feixisme està arribant a les nostres
ciutats”. De fet, el mateix dia de la
manifestació, un grup de militants
de VOX va intentar instal·lar una
taula informativa a una plaça de la
ciutat, però unes seixanta perso-
nes de la Comissió Antifeixista 27G
van impedir que ho fessin.

Més de 30 entitats van firmar el manifest. Foto: Twitter (@SantakoDiuProu)

Prop de 700 persones surten 
a defensar els drets socials

» La convocatòria de SOS Gent Gran va reunir 32 entitats i partits
» Els organitzadors destaquen la pluralitat política dels participants

Red Eléctrica atura la MAT 
de forma temporal

INFRAESTRUCTURES4Red Eléc-
trica (REE) atura temporalment
la construcció de la línia de molt
alta tensió (MAT) a Santa Colo-
ma de Gramenet. Així ho va
avançar divendres passat El Pe-
riódico, explicant que REE es-
perarà a tenir enllestida la seva
planificació per al període 2020-
2025 per poder redefinir el futur
de la MAT.

L’alcaldessa Núria Parlon va
celebrar la decisió en un mis-
satge al seu compte de Facebo-
ok. “La propera planificació ha
de tenir en compte un nou mo-
del de transport de l’energia,

menys agressiu amb el territori,
menys costós econòmicament i
sostenible mediambientalment”,
va escriure Parlon. Tot i això, des
de l’Ajuntament han assegurat
que no han rebut cap comuni-
cació oficial per part d’REE.

El portaveu de la Plataforma
per la Defensa de la Serra de Ma-
rina, Pep Palacio, ha recordat que
“la qüestió clau” és que encara no
s’ha fet l’estudi d’impacte am-
biental que van demanar tant en-
titats com Ajuntament i ha deixat
clar que el que volen és “que la
MAT no es faci mai” per l’impac-
te que podria tenir a la zona.

Els pressupostos per al 2019,
aprovats definitivament

PLE4Tal com estava previst, el
Ple municipal de Santa Coloma
va aprovar de manera definitiva
aquest dilluns els pressupostos,
ordenances fiscals i preus públics
per a l’any vinent. Els comptes
van tirar endavant amb els vots
del partit del govern (PSC) i en
contra de la negativa de la resta
de partits del Ple (SOM Grame-
net, Cs, GE-ICV-EUiA i PP).

“En termes generals no su-
posaran canvis importants res-
pecte de l’actual exercici”, van
apuntar des de l’Ajuntament en
relació amb aquest pressupost,

que tindrà un import total de
131.246.030 euros. El govern
municipal va rebutjar totes les
al·legacions als comptes presen-
tades per SOM Gramenet, Cs i
GE-ICV-EUiA.

LA CIUTAT TÈRMICA, MÉS A PROP
El Ple també va acordar crear
una Comissió d’Estudi per l’a-
profitament del potencial geo-
tèrmic del subsòl de la ciutat, que
permetrà la creació d’una xarxa
pública de climatització per als
equipaments públics del muni-
cipi, així com altres projectes.

Parlon va visitar Jordi Cuixart
a la presó de Lledoners

POLÍTICA4L’alcaldessa de San-
ta Coloma se suma al grup de di-
rigents socialistes que han visi-
tat els presos independentistes.
Com va avançar eldiario.es, Nú-
ria Parlon va visitar el president
d’Òmnium Cultural, Jordi Cui-
xart, a la presó de Lledoners a
principis de novembre. 

Segons aquest mitjà, hauria
estat el mateix Cuixart el qual
hauria demanat a l’alcaldessa
que l’anés a visitar a la presó, on

està tancat des del 16 d’octubre
de l’any passat.

D’aquesta manera, Parlon se-
gueix l’exemple d’alguns dels seus
companys del PSC, com el can-
didat per Barcelona Jaume Coll-
boni i l’expresident de la Gene-
ralitat José Montilla, que també
han visitat els presos indepen-
dentistes. Tot i això, l’alcaldessa és
l’única política socialista que ha vi-
sitat Cuixart (els altres han visitat
els polítics d’ERC i del PDeCAT).

Mobilitat | Demanen pacificar alguns carrers del centre
La Plataforma Salvem la Ciutat Vella ha demanat a l’Ajuntament que els carrers
Vistalegre, Pedró i Sant Pere passin a ser només per a vianants o semipeatonals. 
La idea és construir una espècie de “barri vell”, com hi ha a altres ciutats veïnes.
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Sant Adrià

Adif tancarà les vies del tren
per millorar la seguretat

INFRAESTRUCTURES4Adif ha
anunciat que posarà en marxa
les obres per millorar els tanca-
ments a la zona de La Mina i a
tocar del Parc del Besòs. El ges-
tor d’infraestructures de Roda-
lies ha licitat les obres que per-
metran construir 840 metres
de tancament, amb l’objectiu
d’evitar actes vandàlics i l’atro-
pellament de persones que pas-
sen per zones no autoritzades, el
que l’empresa coneix com a ‘pas-
sos viciosos’.

El tancament, que també
servirà per evitar robatoris i

abocaments d’escombraries, su-
posarà la construcció d’una tan-
ca de dos metres i mig d’alçada
en una zona on sovint es pro-
dueixen actes vandàlics que fan
encarir els costos de manteni-
ment.

La previsió d’Adif, que hi
destinarà un pressupost de més
de 240.000 euros, és que les
obres durin uns tres mesos, ja
que primer s’ha de fer una base
de formigó. Per al gestor, aquest
tram és molt important per l’e-
levada freqüència de trens que hi
passen, sobretot en hora punta.

CAMPANYA4La Creu Roja no
vol que cap nen de Sant Adrià
passi aquest Nadal sense jogui-
nes. Com cada any, l’entitat ha
posat en marxa la campanya
Els seus drets en joc, que con-
sistirà en la recaptació de fons i
la recollida de joguines per als
nens i nenes que atenen els ser-
veis socials del municipi.

Fins al 13 de desembre hi ha-
via 99 famílies inscrites per veu-
re’s beneficiades per la cam-
panya, 180 lots de joguines pre-
parades per ser repartides el
pròxim 2 de gener i 25 volunta-
ris apuntats. Segons la Creu
Roja, la previsió per a aquest any
és augmentar el nombre de nens
i nenes beneficiades, ja que ja
s’han superat les xifres de l’any
passat (el 2017 se’n van benefi-
ciar 177 infants de 88 famílies,
per als quals 23 voluntaris van
repartir més de 700 joguines).

La tècnica d’intervenció so-
cial de la Creu Roja Barcelonès
Nord, Laura Muñoz, ha explicat
a Línia Nord que per recollir els
fons no només estan col·laborant

amb l’Ajuntament, sinó també
amb els comerços i entitats del
municipi. 

Muñoz també ha recordat
que les persones que vulguin
col·laborar-hi poden adreçar-se
a les oficines de la Creu Roja o
als diversos establiments que
col·laboren amb la campanya,
sempre que les joguines siguin
noves, no sexistes i no bèl·liques.

“La idea no és només recollir
joguines, sinó també sensibilit-
zar”, ha manifestat la tècnica de
la Creu Roja. Per aquest motiu,

també estan realitzant tallers
per crear joguines amb material
reciclat, així com una xerrada
amb els pares dels nens atesos
pels serveis socials per tal de re-
cordar-los la importància que té
per al desenvolupament dels
nens el fet de compartir temps
de joc amb els seus fills.

Tots els nens i nenes que
rebran joguines han estat selec-
cionats pels educadors i treba-
lladors dels serveis socials de l’A-
juntament, que són els que ate-
nen aquestes famílies.

Més de 25 voluntaris col·laboren amb la campanya. Foto: Ajuntament

Objectiu: cap nen de Sant Adrià
sense joguines aquest Nadal

Successos | Detenen 45 persones per tràfic de drogues
Els Mossos d’Esquadra van detenir l’11 de desembre 45 persones d’un entramat de grups

criminals que venien drogues a peu de carrer i als seus domicilis als barris del Besòs de
Barcelona i a La Mina. Es van intervenir 25 kg de cocaïna i 500 plantes de marihuana.
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El veïnat descontent amb el Pla
de Desenvolupament Urbanístic
(PDU) de les Tres Xemeneies
s’ha organitzat per buscar alter-
natives. El passat 14 de desem-
bre, una vintena de veïns i veïnes
de Sant Adrià i Badalona van pre-
sentar les conclusions d’un pro-
cés participatiu alternatiu a l’o-
ficial, el qual preparaven des de
finals del novembre sota el nom
Des del Besòs per al Besòs.

El portaveu d’aquesta inicia-
tiva, Fausto Ramírez, ha explicat
a Línia Nordque van decidir im-
pulsar aquest procés arran de “la
frustració i la incomoditat” que
els va provocar el procés partici-
patiu oficial, organitzat pel Con-
sorci del Besòs i que va finalitzar
fa més d’un mes.

Tot i que, segons Ramírez, “el
PDU s’ha fet bé pel que fa a com
s’ha presentat i portat a terme”, ha
deixat clar que no va ser gaire par-
ticipatiu. “L’administració el que
va fer va ser explicar i justificar la
seva decisió”, ha assenyalat.

Per aquest motiu, juntament
amb uns joves estudiants de l’es-
cola superior Kaospilot, de Dina-
marca, van idear una metodolo-
gia per “buscar fórmules alterna-
tives per finançar una transfor-
mació econòmica i social sense
haver de fer promoció d’habitat-
ges a preu de mercat”, ha afirmat
Ramírez en referència al PDU,
que contempla la promoció
d’habitatges com a via per finan-
çar la transformació de la zona.

“El plantejament econòmic
que fa l’administració suposa
comprar el sòl, amb el qual s’ha de
construir molt habitatge d’alt po-
der adquisitiu per poder pagar-ho.
Es transformaria en un barri amb
uns 1.800 habitatges d’alt poder
adquisitiu i res més. Nosaltres
considerem que no és el que es ne-
cessita”, ha assegurat Ramírez.

ACORD PÚBLIC-PRIVAT
Per elaborar les seves propostes,
els vint participants estables del
projecte es van dividir en grups
de treball, un per cadascuna de
les zones que s’haurien de trans-
formar: la sala de turbines, l’es-
pai natural que envolta l’entorn
i les Tres Xemeneies com a tal. 

En concret, el que proposen
és la creació d’un parc natural
metropolità amb equipaments
esportius i d’esbarjo, convertir les
Tres Xemeneies en un espai per
a activitats culturals i de recerca,
desenvolupament i innovació; i
la creació d’una fundació públi-
ca/privada que funcioni com a
viver d’empreses.

Per finançar-ho i no haver de
recórrer a la promoció d’habi-
tatges, Ramírez ha assegurat que
el que s’hauria de fer és un con-
veni entre els propietaris del sòl
(Endesa i Banc Santander) i l’ad-

ministració, per tal que siguin so-
cis de la fundació que proposen
crear per dinamitzar econòmi-
cament i socialment l’entorn. “Si
són socis, no fa falta comprar el
sòl”, ha manifestat Ramírez.

TRANSFORMACIÓ INTEGRAL
Tot i que el procés “encara no ha
arribat a un punt final”, com ha su-
bratllat Ramírez, el col·lectiu trans-
metrà les seves conclusions al
Consorci del Besòs, per tal que pu-
gui transmetre-les també a la Ge-
neralitat. A més, també ha asse-
gurat el portaveu del projecte que

demanaran una reunió amb els re-
gidors dels ajuntaments de Ba-
dalona i Sant Adrià, per exposar
els resultats del procés.

Ramírez ha assenyalat que no
els importa que això pugui enda-
rrerir encara més la transforma-
ció de l’espai. “Quina és la pressa
per construir habitatges on això no
es necessita especialment? Es ne-
cessita desenvolupament urba-
nístic global per a tothom, no ha-
bitatges d’ús privat. Volem una
transformació i no només urba-
nitzar 32 hectàrees”, conclou el
portaveu del projecte.

Pensant les Tres Xemeneies
» Un grup de veïns ha impulsat un procés participatiu alternatiu per redefinir l’antic entorn industrial

» El projecte, ‘Des del Besòs per al Besòs’, va presentar les seves conclusions divendres passat

Una de les maquetes que es van presentar al procés participatiu. Foto: Des del Besòs per al Besòs

Augusto Magaña
SANT ADRIÀ

Sant Adrià
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Montgat | Tiana

Montgat renova el seu
conveni amb Projecte Home
MONTGAT4L’ONG Projecte
Home ha revalidat el seu conveni
amb l’Ajuntament de Montgat.
Divendres passat, l’alcaldessa
Rosa Funtané va firmar el con-
veni amb l’entitat per tal de po-
der continuar fent activitats de
prevenció de les addiccions.

Funtané ha explicat a Línia
Nordque l’acord es materialitzarà
en una sèrie de tallers a l’institut
del municipi per tal de fer pre-
venció en drogodependències. A
aquests tallers, a més dels estu-
diants, podran assistir-hi també
professionals diversos.

A més, el conveni també con-
templa una dotació econòmica
de 4.500 euros l’any que per-
metrà que l’ONG pugui conti-
nuar fent l’atenció a particulars
que fins ara fa a la seva seu a
Montgat.

“El conveni el que fa és donar
un servei en el poble per a les
persones que tenen aquesta di-
ficultat”, diu Funtané. L’alcal-
dessa ha recordat que Projecte
Home col·labora amb l’Ajunta-
ment des de fa molts anys i ha
destacat la importància de la
seva tasca de prevenció.

TIANA4Els veïns i veïnes dels
Vessants, Les Costes i La Vi-
rreina demanen més agents po-
licials per garantir la seva segu-
retat. Les associacions de veïns
d’aquests barris es van reunir fa
una setmana amb l’alcaldessa de
Tiana, Ester Pujol, el cap de
Mossos d’Esquadra de Premià
de Mar i el cap de la Policia Lo-
cal per transmetre la seva de-
manda de més efectius.

Com ha explicat a Línia Nord
el portaveu de l’AV dels Ves-
sants, Carles Campos, l’objectiu
principal de la reunió era de-
manar informació sobre certs as-
pectes de seguretat (com la ins-
tal·lació de càmeres de control i
els patrullatges especials du-
rant les festes), ja que “la man-
ca d’informació és el que fa que
hi hagi neguit entre els veïns”.

Campos ha assegurat que
veuen predisposició per part del
govern municipal per tenir en
compte les seves demandes i
ha assenyalat que l’alcaldessa els
ha recordat que el pressupost de
seguretat augmentarà un 10% en

els pressupostos de 2019 i que
abans del febrer s’instal·laran 14
càmeres de trànsit més.

El portaveu de l’AV ha mani-
festat que la seva petició principal
és que l’Ajuntament traslladi a la
Generalitat la necessitat de tenir
més efectius de Mossos i ha asse-
gurat que el cap de la policia ca-
talana compartia la sensació dels
veïns que fan falta més agents. Tot
i això, Campos ha subratllat que
als Vessants fa més d’un any que
no pateixen robatoris.

PISOS SOCIALS A VESSANTS 2
Dijous passat també es va reunir
el Consell Assessor d’Urbanisme,
on es va confirmar que el pro-
jecte de pisos socials Vessants 2
tira endavant. Campos ha asse-
gurat que estan “lligats de mans
i peus” pel que fa a aquest pro-
jecte i ha lamentat que on fins
ara hi havia “un espai verd” ara
hi haurà “entre 200 o 300 ha-
bitatges”. El portaveu de l’AV, tot
i això, ha ressaltat la bona rela-
ció amb l’Ajuntament.

Els veïns demanen a l’Ajuntament que sol·liciti més Mossos. Foto: Arxiu

L’alcaldessa va firmar el conveni divendres passat. Foto: Twitter (@montgat)

Els Vessants, Les Costes i La
Virreina demanen més policies

Col·laboració | Unió de municipis pel desenvolupament local
Tècnics i tècniques dels ajuntaments de Montgat, Tiana, Alella i El Masnou van fer

una reunió conjunta divendres passat a la Casa del Marquès d’El Masnou per treballar
en l’elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Local del Baix Maresme.
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4Coincidint amb l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural,  la Diputació
de Barcelona destina 23,5 milions
d’euros a preservar el patrimoni ar-
quitectònic de la demarcació, mit-
jançant obres de consolidació, re-
forma i rehabilitació d’edificis mo-
numentals i jaciments arqueolò-
gics. Aquesta és la inversió més im-
portant feta, en un sol any, per la Di-
putació de Barcelona en actuacions
del Servei de Patrimoni Arquitec-
tònic Local (SPAL).

Per al president de la Diputació,
Marc Castells, aquesta és una “apos-
ta sense precedents, de les més
importants a nivell econòmic”, una
inversió que repercutirà a tota la de-
marcació de Barcelona i “permetrà
un retorn econòmic i social segons

la generació d’activitat econòmica,
vinculada a la recuperació arqui-
tectònica, però alhora també per-

metrà, d’acord amb la identitat dels
municipis, crear rutes, crear relats
que permetin fer arribar, en aquests
municipis, gent d’arreu del territori
que els vulgui conèixer i visitar”.

A més, Castells assegura que
aquesta inversió generarà econo-
mies vinculades al turisme i “pro-
vocarà un benefici col·lateral ex-
traordinari” pel fet que “molts d’a-
quests béns que la Diputació ajudarà
a restaurar podran ser utilitzats”.
D’altra banda, el cap de l’SPAL, Joan
Closa, considera que “qui en sortirà
beneficiat és el patrimoni” i posa com
a exemple que aquest nou ajut de
la Diputació és una bona notícia “per
als que som experts i coneixedors
del patrimoni”.

MÉS DE 200 PROJECTES
El programa, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona, dona suport
econòmic a 201 actuacions de les 12
comarques de la demarcació, do-
nant una subvenció del 100% de
l’import sol·licitat. El suport ofert
als ajuntaments vol garantir la per-
vivència del patrimoni arquitectònic
i arqueològic local per tal de poder-
lo usar o millorar-ne l’ús actual.

Pel que fa als edificis o edifica-
cions d’interès històric, cultural, ar-

quitectònic o paisatgístic, les obres
que compten amb el suport de la Di-
putació tenen l’objectiu de garantir
la seguretat de l’equipament, mi-
llorar-ne la funcionalitat, reduir el
consum energètic i, alhora, im-
plantar les energies renovables. A
més, també es treballa per evitar-ne
la degradació.

D’altra banda, les actuacions de
recerca històrica i consolidació de
restes de jaciments arqueològics
que han rebut suport de la corpo-
ració han de formar part d’un pro-
jecte que tingui per objectiu donar-
los valor i difondre’ls.

Aquest programa, inclòs dins del
Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-
2019’, també ha comptat amb un re-
coneixement específic als petits
municipis, de fins a 1.000 habitants,
i que consisteix en assistència tècnica
i jurídica especialitzada.

Cuidar els tresors patrimonials
» La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 milions per preservar patrimoni arquitectònic
» El president Marc Castells afirma que es tracta d’una aposta “sense precedents”

4El suport de la Diputació de Bar-
celona al patrimoni arquitectònic
de la demarcació no és nou. El 9 de
juny de 1914, sota la direcció d’En-
ric Prat de la Riba, la Diputació de
Barcelona va crear el Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local (SPAL),
que té l’objectiu d’assessorar i ofe-
rir suport tècnic i científic als mu-
nicipis a l’hora de dur a terme ac-
tuacions en els seus monuments i
centres històrics.

Conegut antigament com a
Servei de Catalogació i Conserva-
ció de Monuments, va ser el primer
organisme d’una administració

pública estatal dedicat a la salva-
guarda, conservació i restauració
del patrimoni monumental. Al llarg
d’aquests més de cent anys d’his-
tòria, l’SPAL s’ha convertit en un re-
ferent absolut de la restauració
monumental, sempre a l’avant-
guarda del debat tècnic, científic i
legal en matèria de conservació, ca-
talogació i restauració. 

Algunes de les restauracions
més emblemàtiques són el Palau
Güell (Barcelona), el Monestir de
Sant Llorenç (Guardiola de Ber-
guedà) o el Castell de Boixadors
(Sant Pere Sallavinera).

Més d’un segle de protecció

La inversió també
serà positiva

per atraure turisme

@diba

El Castell de Sant Pere Sallavinera, l’església de Santa Maria de Matadars (El Pont de Vilomara) i el Jaciment de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès). Fotos: Diputació

Les obres permetran
garantir la seguretat

dels edificis
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Els Dracs posen el punt final a
l’any 2018 de la millor manera:
portant un altre trofeu (la Copa
d’Espanya) a les seves vitrines. Els
badalonins van fer bons els pro-
nòstics que els convertien en fa-
vorits i van derrotar els Las Ro-
zas Black Demons per 24-0 en la
final que es va disputar al Pedro
Escartín de Guadalajara en la
reedició de l’última final.

Els d’Óscar Calatayud, però,
no van aconseguir la primera
anotació fins al segon quart, ja
que les dues defenses van ser les
grans protagonistes dels primers
minuts de partit. Guillem García,
després de rebre una gran pas-
sada de Sergi Gonzalo, va acon-
seguir el primer touchdownde la
tarda (més endavant Jorge Ruiz
aconseguiria tres punts més amb

un field goal), però el moment
clau del matx serien les dues in-
tercepcions que la defensa ba-
dalonina aconseguiria abans del
descans. Una d’elles va acabar
amb una nova anotació que va
col·locar un prometedor 17-0 al
marcador al descans.

Al segon temps, amb el par-
tit gairebé sentenciat, Gonzalo
tornaria a trobar un altre dels
seus companys en l’atac, Albert

Pascual, que aconseguiria l’últi-
ma marca del partit. El defensa
Felipe Archilla, autor d’una de les
intercepcions del primer temps,
va ser escollit com a millor juga-
dor de la final.

Així, el conjunt badaloní tor-
na a demostrar que torna a ser el
gran favorit de cara a la Serie A
del 2019. El primer partit de la lli-
ga serà el 20 de gener al camp
dels València Firebats.

La plantilla, eufòrica després d’haver guanyat un campionat més. Foto: BD

Sense sorpresa: els Dracs
guanyen la Copa d’Espanya

» Els d’Óscar Calatayud derroten els Black Demons per un clar 24-0
» Els badalonins seran, de nou, candidats a tots els títols estatals

L’Industrias comença la
segona volta visitant ElPozo

Cal passar pàgina
com més aviat mi-
llor. Després d’ha-
ver quedat fora de

la Copa d’Espanya (perdent 4-1 a
la Salobreja contra el Jaén), l’In-
dustrias Santa Coloma afrontarà
demà passat la primera jornada
de la segona volta de la lliga en un
dels escenaris més durs, el Pala-
cio de Deportes de Múrcia, on ju-
garà contra l’actual líder, ElPozo.
Els murcians només han perdut
dos partits en la primera meitat
del campionat.

En l’estrena de la competició,
en el partit de la primera volta, el

conjunt d’Óscar Redondo van
perdre per 3-5 al Pavelló Nou,
deixant escapar una diferència de
3-1 que havien aconseguit en els
primers 21 minuts de partit grà-
cies als gols de David Álvarez, Pol
Pacheco i Sebas Corso.

DESCANS FINS AL DIA DE REIS
Aquesta visita al conjunt ver-
mell també serà el darrer partit de
l’any. Quan els de Redondo tor-
nin de la capital murciana podran
gaudir d’uns dies de descans,
fins al cap de setmana de Reis,
quan tornaran a viatjar, en aquest
cas a la pista del Cartagena.

Pau Arriaga
BADALONA

Com ja va passar el
2017, l’Snatt’s Sant
Adrià va derrotar l’A-
raski al Marina Besòs

(78-64). Enguany, però, la si-
tuació del conjunt lila és molt di-
ferent de la de fa un any: aques-
ta ha estat la primera victòria de
les liles a casa després de 10 jor-
nades. Les de Glòria Estopà són
penúltimes, però el triomf contra
el conjunt alabès serveix per do-
nar moral i recompensa la bona
feina dels darrers partits.

Les adrianenques van domi-
nar gairebé durant tot el partit.
L’Snatt’s va haver de refer-se
d’una arrencada de domini visi-
tant, però ja van tancar el primer
parcial manant (20-16), una ren-
da que creixeria fins als set punts
al descans (42-35).

El tercer període va ser clau
per a la victòria. Mariam Couli-
baly (17 punts i 13 rebots) i Meig-
han Simmons van liderar l’e-
quip en la pintura i el perímetre,
respectivament, per fer que la di-

ferència s’acostés a 20 (60-43).
L’esforç final del conjunt de Ma-
delen Urieta només va servir
perquè el Sant Adrià només
guanyés per 14 punts.

El triomf ha de donar moral
a un equip que no tindrà vacan-
ces. Els dos pròxims compromi-
sos, de fet, seran contra rivals di-
rectes a la classificació. El primer
serà demà passat a Lugo contra
el Porta, que té un balanç de 3-7,
mentre que el cuer, el Ferrol, vi-
sitarà el Marina el pròxim dia 28.

La primera del curs al Marina

Eufòria a la plantilla lila després de guanyar l’Araski. Foto: Nicolás Arlanzón

Badalona | La ciutat acull el primer centre de tecnificació d’skate d’Europa
L’Skate Àgora acollirà el primer centre d’Europa de tecnificació i alt rendiment europeu d’skateboarding.

L’espai vol ser una referència en el desenvolupament esportiu, social i cultural d’aquesta disciplina urbana.
Aquest Skate Agora Lab ajudarà a formar els esportistes que participaran en els Jocs de Tòquio del 2020. 
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Esports

La batalla per guanyar
els bitllets per jugar la
Copa del Rei no s’atura
per festes i el Divina Jo-
ventut, que és un dels
equips que hi estan im-

mersos, rebrà aquest diumenge a
dos quarts d’una del migdia un
dels conjunts que també vol ser
a Madrid: l’Iberostar Tenerife. Els
canaris són cinquens, amb un ba-
lanç de set partits guanyats i cinc
derrotes, mentre que els de Car-
les Duran són novens amb sis vic-
tòries i sis partits perduts.

De cara a aquest enfronta-
ment, el tècnic verd-i-negre no-
més tindrà l’absència del capità
Albert Ventura, mentre que Da-
kota Mathias, que ja va reapa-
rèixer la setmana passada a las
Palmas de Gran Canària, forma-
rà part de la rotació de l’equip.

El conjunt de Txus Vidorreta
només ha guanyat dos partits
lluny de casa (a Sant Sebastià i el
derbi contra l’Herbalife Gran Ca-

nària) i les seves principals armes
ofensives, Javier Beirán, Colton
Iverson i Thad McFadden  són
tres dels jugadors amb millor
mitjana de valoració del curs.

HOMENATGE ALS DRACS
Aquest enfrontament contra el
conjunt tinerfeny servirà per fer
un reconeixement als Dracs, des-
prés que l’equip de futbol ameri-
cà de la ciutat hagi guanyat la
Copa. El roster badaloní oferirà

el títol que acaba de guanyar
abans que comenci el partit.

JUNTA D’ACCIONISTES EL 23-D
Institucionalment, diumenge se
celebrarà la Junta Extraordinària
d’accionistes, també abans del
partit. Juanan Morales llegirà
l’informe, es sotmetran a votació
els comptes i la gestió del Consell,
el mateix que es farà amb el
pressupost. La reunió acabarà
amb el torn obert de preguntes.

Laprovittola fa una entrada a cistella en el darrer partit. Foto: CJB

Nou episodi en la lluita per 
la Copa: la Penya rep el Tenerife

L’Adrianenc es regala un triomf
contra el Villa de Aranda

L’equip i l’afició de
l’Handbol Adria-
nenc recordaran
aquest 2018 durant

molts i molt temps;  i és que l’any
passarà a la història com el de
l’ascens històric a la Divisió de
Plata i, a més, ha tingut el millor
epíleg possible, amb una victòria
dissabte passat contra un equip
que fa dues temporades era a l’A-
SOBAL, el Bodegas Ceres Villa de
Aranda (30-26).

Els de Lorenzo Rueda, a més,
van haver de suar de valent per
derrotar els castellans, i la victò-
ria no es va poder lligar fins a la
recta final del partit. L’inici va te-
nir color lila, però abans del mi-
nut 20 els visitants van prendre la

iniciativa, tot i que la diferència a
favor seu mai va ser superior a les
dues dianes. Al minut 40 de par-
tit, però, va tornar a girar-se la
truita, i els adrianencs ja no dei-
xarien escapar l’avantatge, que
fins i tot aconseguirien ampliar en
els últims minuts de partit. Fran-
cesc Laliga, amb vuit dianes, va
ser el màxim golejador d’un par-
tit que va tenir una convidada
d’excepció, l’exjugadora del club
i internacional amb la selecció es-
panyola Sara Gil de la Vega.

Els de Sant Adrià escalen fins
a la tretzena posició, sumant 10
punts i gaudiran de les vacances
fins al dissabte 12 de gener, quan
visitaran la pista de l’Ars Naran-
jas de Palma del Río.

Les Tucans tanquen 
la primera volta en tercer lloc

Quatre victòries, dos
empats i una sola
derrota. Aquest és
el saldo provisional

del primer equip femení del Tu-
cans després de les set primeres
jornades de lliga. El conjunt de
Ramon Marty ocupa la tercera
posició de la Liga Elite amb 16
punts, només per darrere del
CPLV Panteras de Valladolid (lí-
der amb 18) i del Tres Cantos PC,
que en suma 17, de manera que
la segona volta serà apassionant.

L’últim partit del conjunt
adrianenc va acabar amb una cla-
ra victòria al Palma Arena con-
tra l’Espanya HC (0-6), el cuer de
la lliga. Aina Pascual va ser la ju-

gadora més destacada de les Tu-
cans amb dos gols, mentre que la
resta de dianes van ser de Leti-
cia Abrisqueta, Ariadna Álva-
rez, Nerea Álvarez i Carla Bascón.
La bona actuació de Xènia Seo-
ane sota pals va permetre que l’e-
quip mantingués la porteria a
zero en les aproximacions del
conjunt local.

La màxima categoria de
l’hoquei línia estatal femení s’a-
tura per les vacances i no torna-
rà a posar-se en marxa fins al dia
12 de gener. Aleshores, les de
Sant Adrià viatjaran fins a Cas-
tella-Lleó per jugar contra les
avant penúltimes de la taula, el
CHL Aranda de Duero.

» Els badalonins ocupen el novè lloc amb sis victòries i sis derrotes
» El club celebrarà diumenge una Junta Extraordinària d’accionistes

L’UBSA, obligat a remuntar al
Ricart a la Lliga Catalana EBA

L’UBSA de Mario
Lousame està obli-
gat a remuntar els
cinc punts de des-

avantatge que té contra el JAC
Sants si vol classificar-se per a les
semifinals de la Lliga Catalana
EBA. El conjunt vermell, que va
tancar la lliga pel que fa al 2018
amb una victòria convincent a
Arenys (68-87) tindrà l’alè de la
seva afició en el darrer enfron-
tament d’aquest any, que es ju-
garà al Ricart demà passat a
partir de les sis de la tarda.

Els adrianencs i els barcelo-

nins ja saben quin és el rival que
els espera si superen aquesta
ronda de quarts: el CB Igualada.
Aquesta ronda de la Lliga Cata-
lana es jugarà el febrer del 2019.

BONES SENSACIONS A EBA
I és que tant els adrianencs com
el CB Sant Josep posen el punt fi-
nal a l’any amb bones sensacions
al grup C-B de la lliga EBA.
L’UBSA és segon i ara mateix ju-
garia la promoció d’ascens a
LEB Plata, mentre que el Sam-
pep és cinquè després de les
dues últimes derrotes.

| 36
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Llibres

El nou àlbum del grup familiar Mace-
dònia, Escandaliciós (Promo Arts Music,
2018), ja és al carrer. Després de quinze
anys del primer CD i de quatre genera-
cions de joves cantants, la formació se-
gueix produint temes nous per als
nens i nenes. Escandaliciós és el segon
disc de les cantants actuals i demostra
l’evolució de les seves integrants.

Música Pelis i sèries

Escandaliciós
Macedònia

Mario Casas està vivint un moment molt dolç en
l’àmbit professional. Després d’arrasar al cinema amb
El fotógrafo de Mauthausen i de confirmar la seva apa-
rició a la sèrie Instinto, l’actor gallec està rodant actual-
ment a Barcelona una nova pel·lícula per a Netflix. Es
tracta d’Hogar, un thriller que barreja temes com el
desig, l’ambició o la bogeria. La història explica com
un dels personatges fracassa a nivell laboral i, en un

intent per recuperar la seva vida passada, comença a
espiar la parella que viu al seu antic pis fins al punt

d’obsessionar-se amb ells. Tot i que l’actor assegura
estar satisfet amb el seu èxit laboral, el fet de posar-se
a la pell de personatges diferents li ha passat factura a

nivell físic. En concret, el gallec va haver de perdre
més de 20 quilos per interpretar el seu paper a El fotó-

grafo de Mauthausenperò recentment va publicar
una fotografia a les xarxes socials per mostrar que ja

havia aconseguit recuperar el seu pes habitual.

M A R I O  C A S A S

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels actors del moment 
Va ser el protagonista de ‘Tres metros sobre el cielo’

Famosos

Està rodant una pel·lícula a Barcelona 
Es tracta del film ‘Hogar’, que s’estrenarà Netflix

El gallec mostra el seu canvi físic
Casas ha recuperat més de 20 quilos en poc temps

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Velázquez, al CaixaForum
Una exposició al CaixaForum de Barcelona, que es pot visi-
tar fins al 3 de març, presenta diferents obres mestres del
pintor sevillà Velázquez (1599-1660) i d’altres pintors de la

seva època, com ara Tiziano, Rubens, Zurbarán o Murillo. La
mostra, batejada amb el nom de ‘Velázquez i el Segle d’Or’,
inclou set obres de l'artista sevillà. Algunes de les més des-
tacades són ‘Mart’, ‘Adoració dels Reis Mags’ i ‘Bufó amb lli-
bres’, cedides pel Museo del Prado. La tria de les obres s’ha
fet en funció d’un criteri expositiu temàtic que permet en-

tendre millor l'originalitat de Velázquez com a narrador.

La cinquena (i última) temporada d’a-
questa sèrie que explica els orígens de
Batman s’estrenarà el dia 3 de gener. El
jove Bruce Wayne continua fent pas-
ses cap a la seva conversió en la figura
del cavaller fosc. Tot i que ha fet des-
aparèixer l’amenaça de Ra's al Ghul,
veurà com apareixen nous villans que
tornaran a amenaçar la seva ciutat.

Gotham
Bruno Heller

| Dragon Quest Builders 2
La segona part d’aquest videojoc de rol és una de les últimes
novetats de l’any. Els personatges tornen al planeta Alefgard.

Al capdavant de la companyia Els Pira-
tes, Adrià Aubert s’encarrega de dirigir
aquesta comèdia del cèlebre autor an-
glès, la primera que va més enllà d’una
simple història d’embolics. Una història
amb regust agredolç que parla d’amor
i de bogeria i on l’engany forma part
de la vida quotidiana dels personatges.

Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

Nit de reis (o el que vulgueu)
William Shakespeare

L’editorial barcelonesa Ediciones Sin
Fin publica una nova versió, revisada i
augmentada, del llibre amb el qual el
poeta peruà Tulio Mora va guanyar el
Premi Llatinoamericà de Poesia de
1989. Un poemari d’un dels personat-
ges més importants del moviment ar-
tístic Hora Zero, del Perú, però pràcti-
cament desconegut a Catalunya. 

Cementerio General
Tulio Mora

Viu en línia
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DIUMENGE 23 DE DESEMBRE
18:00 Badacanta és un projecte de promoció de

l'ús social del català, a través d'un karaoke
obert a la participació dels veïns i les veïnes
de la ciutat. / Plaça de la Vila.

2, 3 I 4 DE GENER
18:00 El Teatre La Colmena fa una aposta per pro-

duir un espectacle per a tota la família per a
tota la família amb temàtica nadalenca. Es
tracta de l’obra Quin pollastre de Nadal!. / Te-
atre La Colmena.

FINS AL 15 DE GENER
Matí-Tarda Ja es pot visitar la mostra Llorenç

Serra, una mirada de futur, coincidint amb el
centenari de la mort de l’alcalde pagès de la
ciutat i la seva importància. L’entrada és
gratuïta. / Biblioteca del Fondo.

DEMÀ 21 DE DESEMBRE
20:30 Les distàncies, d’Elena Trapé, serà la pro-

posta seleccionada per a la darrera sessió del
Cicle Gaudí d’aquest any. Els protagonistes son
Alexandra Jiménez i Miki Esparbé. / Ateneu
Adrianenc.

DIVENDRES 28 DE DESEMBRE
20:00 L’Snatt’s tanca l’any al Marina Besòs. Par-

tit de bàsquet corresponent a la dotzena jor-
nada de la Liga Dia entre l’Snatt’s Femení Sant
Adrià i el Baxi Ferrol. / Pavelló municipal Ma-
rina Besòs.

DEMÀ 21 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Entre les 10 del matí i les 2 del mig-

dia i entre les cinc de la tarda i les nou del ves-
pre es farà una col·lecta extraodinària de sang
a càrrec del Banc de Sang i Teixits. / Carrer de
Frederica Montseny.

DISSABTE 22 DE DESEMBRE
20:30 La coral del Centre Recreatiu i Cultural de

Montgat ha preparat una nova edició del seu
tradicional Concert de Nadal. / Església pa-
rroquial de Sant Joan.

AVUI 20 DE DESEMBRE
17:30 Conte de Nadal, de Charles Dickens, serà

la proposta de la sessió de L’hora del conte i
taller que coordinarà la companyia Boia Te-
atre. / Biblioteca Can Baratau.

L’últim diumenge de l’any hi haurà l’a-
rribada del carter reial a la vila. El mis-
satger instal·larà la seva carpa a la pla-
ça de la Vila.

El carter reial arriba i es
col·locarà a la plaça de la Vila
Diumenge 30 de desembre a les 11:00

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

Regal de Reis. Partit de bàsquet co-
rresponent a la quinzena jornada de
la lliga Endesa ACB entre el Divina Se-
guros Joventut de Badalona i el València
Basket. / Pavelló Olímpic.

La Penya enceta el 2019
rebent el València Basket
Diumenge 6 de gener a les 12:30

Darrer dia en el qual es faran activitats
esportives, coordinades per Duet
Sports Jordi Marí, a la ciutat. / Parc de
Can Puigcarbó.

Darrer dia d’activitats
esportives a Can Puigcarbó
Avui 20 de desembre a les 19:00

agenda@comunicacio21.com

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma

P R O P O S T E S
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