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@mariadolorsa
Que algú expliqui al líder badaloní del PP 
que estem de dol i que els grups municipals 
de Badalona vam acordar no fer electoralisme
d'una desgràcia tan dramàtica.

@AlcaldePastor
He vivido el día más triste desde que soy Concejal y

Alcalde de #Badalona. Pero detrás de tanta oscuridad
ha aparecido esta luz que desprendemos como ciudad.

@APE_Cat
Fa anys que denunciem que s'ha de 
garantir l'accés a aigua i energia a les 
famílies en situació de vulnerabilitat 

que estan ocupant per necessitat.

Deu minuts. Només deu minuts
van tenir ahir les famílies del nú-
mero 244 de l’avinguda Marquès
de Montroig per recuperar les se-
ves pertinences. Deu minuts per
veure, potser per última vegada,
la seva llar. O almenys el que en
queda, després que el foc cremés
dissabte passat al matí vuit plan-
tes d’aquest edifici del barri de
Sant Roc de Badalona.

Els bombers van rebre l’avís
a les 9.10 h. Però quan van arri-
bar a l’edifici, després de només
9 minuts, el foc ja s’havia estès
per la primera, cinquena, sisena
i vuitena planta. 

“No érem suficients per do-
nar-hi resposta”, recorda Anto-
nio del Río, portaveu d’UGT
Bombers i un dels agents que va
apagar el foc aquell matí. Del Río
explica que només tenien una es-
cala, així que podien atendre
una façana a la vegada i poc
més. Un fet que va provocar
que molta gent intentés fugir per
la façana posterior, precipitant-
se al buit escapant del foc.

El resultat van ser 13 ferits
lleus per inhalació de fum, 3
adults que fins ahir encara es tro-
baven a l’hospital en estat esta-
ble i menys greu, un nadó en es-
tat lleu, un adult en estat molt
greu i tres persones mortes. 

Però podria haver estat pitjor.
El portaveu d’UGT Bombers
ressalta “l’heroic rescat” fet per
part de veïns i policia local a la fa-
çana posterior i l’ajuda que van
brindar els Bombers de Barce-
lona, que van arribar al lloc dels
fets amb 25 bombers i equipa-
ment en millors condicions que
els del parc de Badalona. 

L’Ajuntament va respondre
ràpidament i va instal·lar una
carpa davant l’edifici, amb per-
sonal de serveis socials destinat
només a atendre els afectats. A
més, ha firmat també un conve-
ni amb la Diputació de Barcelo-
na i el Col·legi d’Advocats de Bar-
celona per donar assessorament
gratuït a les famílies.

RUMORS D’OCUPACIÓ
El foc s’ha apagat, però les cen-
dres i les ferides es queden. Tot
i que  al tancament d’aquesta edi-
ció la investigació sobre les cau-
ses de l’incendi encara no havia
acabat, les especulacions ja fa
dies que corren per tot arreu.

Fins i tot exalcaldes, com
Xavier García Albiol, donen per
fet que el foc va tenir l’origen en
una instal·lació elèctrica punxa-
da per uns suposats “ocupes”.
Però, de moment, els bombers
només han confirmat que l’in-

cendi es va produir en el pis 1r 2a
per “una sobrecàrrega en una
instal·lació vella i obsoleta”.

Altres (molts) mitjans es van
sumar a la hipòtesi dels “ocupes”
i asseguraven que hi havia “ten-
sió” entre els veïns. Però el presi-
dent de la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Badalona
(FAVB), Julio Molina, assenyala
que, tot i que hi ha diversos punts
de vista entre el veïnat, no hi ha
cap tensió. “És un problema de
pobresa. Els preus de l’electricitat
conviden a punxar la llum, fins i
tot en el cas de gent que treballa
i no pot pagar-la; no només ocu-
pes”, argumenta Molina, el qual
apunta que més aviat és la con-
seqüència dels anys d’abando-
nament d’un barri com Sant
Roc on l’Ajuntament va estimar
el 2017 que prop del 80% dels
veïns tenen la llum punxada.
La majoria d’ells són famílies
amb menors.

El consistori es reunirà demà
amb Endesa per valorar on poden
haver-hi pisos amb la llum pun-
xada per prendre mesures ur-
gents i evitar que torni a passar
una desgràcia com la de dissabte.
El foc no s’acaba aquí.

Els bombers van trigar
només 9 minuts a
arribar al lloc dels fets
després de rebre l’avís

3
morts va ser el fatídic
resultat de l’incendi
que va cremar bona
part de l’edifici

» L’incendi del barri de Sant Roc de Badalona deixa morts, ferits, polèmica i acusacions creuades
» Les famílies ja han pogut entrar als pisos a buscar el que quedava de les seves pertinences

El foc no s’acaba aquí

ALBIOL ES QUERELLA
CONTRA ELS “OCUPES”

4L’exalcalde Xavier García
Albiol va anunciar ahir que
presentarà una querella cri-
minal per homicidi impru-
dent contra “els ocupes que
van punxar la llum dels pisos
ocupats de Sant Roc, van
provocar l’incendi i van mar-
xar corrent sense avisar ni
els veïns ni els bombers”.
Albiol va assegurar que és
una mesura necessària,
mentre que l’exalcaldessa
Dolors Sabater avisa que
només afavorirà les empre-
ses d’assegurances.

Augusto Magaña
BADALONA



3 | 

línianord.cat10 de gener del 2019En Portada

@EUiAdeBadalona
Esperando la causa del incendio, 

solo podemos decir que la pobreza  
energética no es admisible  en este siglo.

@sergipicazo
Gairebé sempre mor gent en
incendis en barris de blocs de 
la perifèria de la perifèria.

@oriolllado
Que almenys el cas de Sant Roc 
(pendent de determinar l’origen del foc)
posi l’accent en la necessitat que les
elèctriques facilitin comptadors socials.

@QuimTorraiPla
He estat amb veïns del bloc, que han actuat amb heroisme, 
i amb l’alcalde. Els he expressat la meva solidaritat i suport.

OPINIÓ4Només quan passa
una tragèdia en l’entorn més
immediat a qualsevol de no-
saltres salten totes les alarmes
i és un clam generalitzat el que
s’escolta a tot arreu lamentant
el tràgic succés.

Però les causes d’aquests
fets ni són noves ni són desco-
negudes per a la majoria d’a-
quells que tenen mitjans per
evitar-les, ja que són la conse-
qüència d’unes polítiques que
ells mateixos defensen i que
prioritzen els interessos dels po-
ders econòmics per sobre del
benestar de les persones.

Davant la tragèdia que ha
costat la vida a tres veïns nostres
del barri de Sant Roc i que ha fe-
rit més d’una trentena de per-
sones, entre elles un nadó, cal
determinar i esbrinar amb en-
cert les causes que han provo-
cat aquest lamentable accident
i actuar preventivament per
evitar que tragèdies com aques-
ta no es tornin a repetir.

Ens referim a la pobresa ex-
trema en què es troben més de
12 milions de persones a Es-
panya, ja que la pobresa no és
únicament l’absència d’un in-
grés monetari, sinó la incapa-
citat de poder viure amb dig-
nitat i poder participar en la
vida pública, d’integrar-se en la
comunitat o de tenir accés a uns
drets bàsics com l’habitatge, l’e-
ducació, la salut... A Catalunya
i a Badalona.

Ja ho hem escrit moltes
vegades: la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans és cate-
gòrica. Tota persona té dret a un
nivell de vida que asseguri, per
a ell i la seva família, la salut i

el benestar. També podríem re-
córrer a normes, lleis i altres dis-
posicions nacionals i interna-
cionals que fan una crida en fa-
vor de la dignitat de les perso-
nes, la justícia, la solidaritat, el
respecte i la tolerància. Però
com passa amb molts dels pro-
pòsits de començament d’any,
sembla com si només fossin
bons desitjos que tothom obli-
da després de signar-los.

¿Com s’explica que a Es-
panya visquin més de 40.000
persones al carrer mentre hi ha
més de 3 milions d’habitatges
buits? No hem d’oblidar que
molts d’aquests habitatges són
de persones desnonades que
encara han de continuar pagant
la hipoteca d’una vivenda que,
segons la llei, ja no és seva.

¿Com s’explica la creixent
desigualtat entre les rendes més
altes i les rendes més baixes? No
hem d’oblidar els milions per-
duts per rescatar els bancs. 

¿Com és possible que el
10% de la població espanyola
amb més riquesa acumuli un
44% de la riquesa neta del to-
tal de les llars espanyoles? Cada
vegada els rics són més rics i els
pobres, més pobres.

Tothom diu que hi ha re-
cursos suficients per mantenir
i millorar l’Estat del benestar.
La qüestió és com es distribueix
la riquesa. Per això cal que qui
governa no se sotmeti al dictat
dels mercats i actuï pensant en
les classes treballadores, ja
que, al cap i a la fi, no som no-
saltres els responsables d’a-
questa estafa que ha provocat
l’economia especulativa sinó els
que l’estem patint.

La pobresa mata
per Pedro Jesús Fernández      

ANÀLISI4El record del foc que va
consumir l’antiga fàbrica de la Pi-
her a principis de desembre enca-
ra era present als caps dels bom-
bers de Badalona quan van tenir
notícia de l’incendi a Sant Roc.

En aquell primer sinistre ja
van denunciar que no tenien
prou recursos per fer front a un foc
d’aquella magnitud. I dissabte
passat no va ser l’excepció: al
parc de Badalona hi havia només
8 bombers. El mínim.

“Vam fer tot l’humanament
possible amb els mitjans que te-
níem. Hauríem d’haver sigut un
primer contingent de 30 bombers
amb 3 escales”, indica el cap d’in-
tervenció del parc de bombers de
Badalona, Emilio Cuadrados.

Els bombers ressalten que
van tenir sort perquè estava obert
el parc de Santa Coloma de Gra-
menet, que va estar tancat quatre
dies al desembre i la resta sota mí-
nims, com va passar al 80% dels
parcs catalans.

Però, tot i això, els agents van
haver de fer un sobreesforç i eva-

cuar una família de cinc mem-
bres amb una maniobra d’alt risc
amb l’autoescala (que només
permet baixar tres persones al-
hora). “Cada dia estem més a
prop de patir un accident labo-
ral”, assenyala Antonio del Río,
portaveu d’UGT Bombers.

Només el parc de Badalona
dona servei a set poblacions
amb més de 300.000 habitants.
Però no donen l’abast. L’última
promoció d’agents va ser el 2015
i des de llavors els bombers han
hagut de suplir aquestes man-
cances estructurals amb unes ho-
res extra que van arribar al mig
milió el 2017.

I va arribar un moment que
es van cansar: el desembre, els
sindicats van anunciar que dei-
xarien de fer hores extra volun-
tàries per visibilitzar la seva si-
tuació precària. “La mateixa ad-
ministració va determinar que el
dèficit a tota Catalunya és de 600
bombers”, explica Del Río.

Perquè serveixi d’exemple: a
tot Catalunya hi ha prop de 30.000

policies. De bombers, en canvi,
només 2.000.

A l’abril la Generalitat va
anunciar que incorporaria 150
nous bombers, però els sindicats
ho veuen insuficient. Dimarts al
matí es van reunir amb la Di-
recció General de Bombers, però
la trobada no va portar enlloc.
“Van passar la bola a Economia”,
comenta Del Río.

Amb tot, els bombers asse-
guren que necessiten un pla de
xoc urgent que determini i quan-
tifiqui les necessitats del col·lec-
tiu. “Demanem inversió, inversió
i inversió”, ressalta Del Río. Uns
diners que no només hauran de
servir per renovar l’equipament
obsolet i millorar les instal·lacions,
sinó també per ampliar la plan-
tilla i poder fer una tasca molt im-
portant: la prevenció. “Mentre no
fem prevenció, continuarem te-
nint accidents”, avisa Del Río.

Aquest dissabte una mani-
festació sortirà des de l’edifici
cremat a Sant Roc per denunciar
que “la precarietat mata”.

Més recursos i prevenció
perquè no torni a passar
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Els semàfors

El 1985, una comitiva de miners arribats
d'arreu del Regne Unit va encapçalar la
desfilada del Dia de l'Orgull Gai a Londres
al crit de "sabem que hi ha més proble-
mes fora de la mina". Aquest va ser el no-
ble gest que la Unió Nacional va voler re-
tre a la Lliga de lesbianes i gais, molt as-
setjats per la Dama de Ferro, la qual va
jugar la basa del VIH per acabar amb un
problema que alterava el silenci. La
LGTBI anglesa va ser el grup social que
més suport va donar a les necessitats dels
vaguistes durant el temps que va durar
la lluita més llarga de la his-
tòria anglesa, condemnant
milers de famílies a l'atur, l'a-
ïllament, la indiferència. A
morts i detencions.

De la dècada dels 80 al
nostre país s'extreuen im-
portants ensenyaments, com
aquella unió que protagonitzaven dife-
rents col·lectius a favor de la defensa dels
interessos comuns, dels drets humans,
de la protecció als més febles. Ja feia anys
que la sociocràcia, ciència que vol dir go-
vern de socis, enaltia les relacions hu-
manes correctes davant de la situació de-
predadora de certs partits que pateix la
nostra societat (cert alcalde de Barcelo-
na es va passar un temps vivint a les ca-
ses dels líders veïnals). En la tradició pe-
dagògica no podia faltar aquesta in-
quietud per crear correlacions humanes
que generin intercanvis mútuament
beneficiosos, de talent i experiència

pràctica. Traços gairebé invisibles re-
cuperant senders que no surten als ma-
pes després de tanta autopista abusiva.
L'aprenentatge solidari va ser una pro-
posta que va commoure l'alumnat d'un
institut d’FP de Badalona que va mun-
tar un projecte al costat d'una associa-
ció de protesta contra els desnona-
ments; ambdues parts van aprendre
(molta gent que ara són líders socials han
viscut aquestes experiències). S'imagi-
nen estudiants col·laborant en aturar un
desnonament? A la tele local no li va in-

teressar la notícia. Els drapaires d'Emaus
són persones marginades que conviuen
amb la premissa que s'han d’ajudar. Van
unir esforços davant la injustícia tot do-
nant motius a qui no tenia una raó per
viure (aquesta dinàmica no té res a
veure amb el sopar de Nadal per als po-
bres, o el repartiment d'aliments en
llargues cues benèfiques...).

Els partits conservadors amplien els
seus èxits en proporció a la inhibició dels
sectors de l'esquerra quan preval l'indi-
vidualisme i es busca l'exclusivitat i l'a-
bandó d'allò comunitari. Per prevenir l'a-
bús de poder, la sociocràcia va proposar

el principi del consentiment, una cosa
semblant al què Camus va demanar a la
seva generació: un activisme que atén la
diversitat de pensament, una militància
activa en la pregunta i la resposta, en la
negació a exercir cap tipus de domini des-
pòtic contra ningú. Una cançó sense lle-
tra que només calia taral·larejar.

S'imaginen una unió d'éssers sen-
sibles en un rescat d’utopies? Que
algú posi en contacte les Kellys amb la
Xarxa Ibèrica d’Ecoaldees per recupe-
rar pobles morts que habiten els terri-

toris? Què passaria si joves
republicans poguessin tre-
ballar colze a colze amb xa-
vals de centres de menors
per trobar solucions quan
han d'abandonar-los als 18
anys? La gent sense llar
donaria un cop de mà a les

minses dotacions de bombers a canvi
que els facilitessin informació sobre pi-
sos buits; els conductors d’ambulàncies
podrien rebre molta més ajuda d’ho-
micides del trànsit, els infermers i les
treballadores del sexe planificarien al
costat de psiquiatres la salut emocio-
nal i prevenció d’ansietats per reduir
aquest infart de l'ànima que causa
tanta destrossa en les famílies. La
LGTBI sortiria amb taxistes i els d’U-
ber de la mà en una desfilada que re-
partís paquets de carbó en alguns ra-
cons dels barris alts amb una nota: no
hi ha tants enemics.

La lupa

per Francesc Reina

Sociocràcia

Els conservadors amplien els seus èxits
en proporció a la inhibició dels sectors 

de l’esquerra quan preval l’individualisme

Així funcionen les fake
news. Un mitjà de co-

municació publica una
història 100% inventada sense cap font
o document que la sustenti, i un eco-
nomista amb més de 90.000 seguidors
la repiula afegint-hi un comentari la-
mentable. A quanta gent arribarà la
mentida?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Matteo Salvini obliga a
su escolta a echar a un

vendedor de mecheros
en Teramo. Esta imagen de violencia y
odio describe perfectamente la va-
lentía del vicepresidente del Gobierno:
un cobarde que usa la autoridad solo
en contra de los más débiles. Con los
poderosos es un corderito.

@PeppeQuare

Lo que vamos a com-
probar es si en 40 años

nos hemos dotado de unas
garantías –constitucionales, judiciales y de
interpretación asentada– suficientemente
robustas para protegernos ante un nue-
vo auge ultraderechista. Y, la verdad, los
antecedentes no pueden mover más al
pesimismo.

Quan sentiu que cal
aprovar els Pressupos-

tos per evitar l'accés de
l'extrema dreta al govern d'Espanya, re-
cordeu allò del SMI si no hi havia pres-
supostos, les mesures d'habitatge... I
que l'extrema dreta ja fa temps que
campa a la seua (i protegida per insti-
tucions centrals) a Catalunya.

@gebelque@apuente@eduardvoltas
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Aj. de Badalona
El consistori ha precintat aquest dimarts
el Casal de Gent Gran de Can Mercader.
Només complia una ordre judicial, però
els usuaris es queixen que sabien des de
fa mesos que el local s’havia de tancar i

no van donar-los cap solució alternativa.
pàgina 12

J. Rodríguez-Gerada
L’artista cubà-estatunidenc Jorge Ro-
dríguez-Gerada ha creat un dibuix ge-

gant d’un cor a la plaça que hi ha darre-
re del Pavelló Poliesportiu Municipal de
Santa Coloma per reflectir les 114 nacio-

nalitats que conviuen al municipi. 
pàgina 14

Ainhoa Marín
La jove futbolista badalonina va rebre

un reconeixement per part de l’Ajunta-
ment el passat 27 de desembre per ha-

ver guanyat el mundial sub17 amb la se-
lecció espanyola. Des de principis de
curs, a més, Marín juga a l’Espanyol. 

pàgina 21
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Safata d’entrada

Costa molt resumir en poques pa-
raules una història d’una nació
que es va quedar sense estat al se-
gle XVIII i que ha estat sistemàti-
cament reprimida per un estat
que secularment l’ha intentat des-
nacionalitzar. Em proposo fer-ho,
a partir d’un conjunt de dades bio-
gràfiques: la dels presidents del
Govern de Catalunya contempo-
ranis, a partir de la restauració
d’un govern autònom el 1931,
quan es va establir la República
(gràcies en bona mesura al nacio-
nalisme català, un dels grans res-
ponsables de derrocar la monar-
quia borbònica) fins a l’actualitat.

Dels nou darrers presidents,
des d’aquesta data fins a l’actuali-
tat, cinc han passat llargues tem-
porades a l’exili, dos han patit
presó per les seves idees demo-
cràtiques, vuit han estat objecte
de repressió administrativa, un,
després d’haver estat lliurat per
la Gestapo a Franco, a la França
ocupada, fou afusellat (per cert,
que l’estat sempre s’ha resistit a
demanar perdó o anul·lar un pro-
cés plegat d’irregularitats). No-
més un, José Montilla (2006-
2010), únic que ha actuat d’acord
amb les instruccions de Madrid,
ha restat indemne... de moment.

La repressió als presidents no
deixa de ser la repressió sistemà-
tica, per delegació, als set milions
i mig de catalans, pel fet de ser-ho.
Espanya no ha canviat tant des
de l’època del Duc d’Alba.  

Repressió
per Xavier Diez

Paraules i fets a Catalunya
per Manuel Pérez

Entre l’1 d’octubre de 2017 i avui,
rere un referèndum per la inde-
pendència de Catalunya sufocat
amb brutalitat per l’Estat espa-
nyol, el conflicte entre Catalunya
i Espanya ha viscut una constant
de repressió i desencontres. Re-
pressió en la detenció dels líders
del moviment sobiranista en pre-
só preventives que s’allarguen
més d’un any mentre es busca el
delicte i les proves de què acusar-
los, amb multes, reclusions i
amenaces per part de l’Estat es-
panyol a qualsevol guspira de re-
bel·lia i amb paraules que, en nom
del diàleg i el sentit comú, només
amagaven la mà de ferro dels go-
vernants espanyols envers les
aspiracions catalanes. En aquest
període, el 21 de desembre de
2017, se celebraven unes eleccions
autonòmiques imposades des
del govern espanyol, que van
donar de nou el triomf a les for-
ces independentistes.

I justament el 21 de desembre
de 2018 el govern espanyol de-
cidia celebrar un Consell de Mi-
nistres a Barcelona, la capital de
Catalunya. Per poder-se reunir,
el govern espanyol va necessitar
ser envoltat de 9.000 policies,
amb una part important de la ciu-
tat presa, literalment, per les for-
ces de seguretat. Aquest aniver-
sari representa, no només unes
eleccions imposades sota un es-
tat d’excepció, sinó, a més, la vio-
lació dels resultats electorals en
no permetre la investidura de tres

dels candidats escollits pels ciu-
tadans en unes condicions tan
dures. Era un nou capítol de la re-
lació de sotmetiment que l’Estat
espanyol aplica a Catalunya. 

Entre les decisions del con-
testat Consell de Ministres, en
fets mesurables, es troba la pro-
mesa de la inversió de 112 mi-
lions d’euros en infraestructures
a Catalunya.

Els que patim dia sí, dia tam-
bé, la càrrega de l’Estat espany-
ol damunt nostre sabem, per
experiència, que és propaganda
falsa davant la resposta dels ca-
talans a la presència a la capital
de Catalunya, Barcelona, del go-
vern espanyol.

Al llarg del que portem del se-
gle XXI, el dèficit entre el que els
catalans paguen en impostos i el
que hipotèticament reben en in-
versions manté un dèficit d’entre
el 8 i el 10 per cent del seu PIB, en
funció del mètode emprat per cal-
cular-lo. Un mínim de 9.000
milions d’euros (M€) anuals.
Ara bé, el càlcul es fa sobre el pa-
per, sense tenir en compte l’exe-
cució posterior, que en el cas ca-
talà no arriba al 50% de mitjana.
A la pràctica, dels promesos
112M€ s’invertiran entre 55 i
60M€. Només el desplegament
de les forces repressores l’1 d’oc-
tubre de 2017 va tenir un cost de
87M€ segons fonts del govern es-
panyol. Posades una al costat de
l’altra reflecteixen la relació co-
lonial que pateix Catalunya.

A les xarxes

@albertjordan234: No hi ha color. L’e-
quip del Cholo és el pitjor rival. Molt com-
petitiu i bastant fiable. El Reial Madrid és
un equip en fase terminal.

@JordiMonros: Quan un llegeix les pro-
postes de VOX per a Andalusia, al cap em
venen les següents paraules: INDIGNA-
CIÓ, PREOCUPACIÓ i MAMA, QUINA POR!

#AixòÉsVOX

@AliceTapiol: El tema del dron de Heath-
row #dónaperpeliosèrie. El millor? A hores
d'ara podria ser tant una comèdia absurda
com un thriller trepidant.

#ElMisteriDelDron #Agonitza
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Les millors
perles

El líder de Ciutadans Albert Rivera i la seva parella, Beatriz Tajue-
lo, han trencat la seva relació després de quatre anys junts. Se-
gons el portal de notícies The Luxonomist, la parella va partir

peres el passat mes de novembre. Rivera i Tajuelo es van traslladar a
viure l’any passat a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón.

Rahaf Mohammed al-Qunun, la jove saudita que havia de-
manat asil des de Bangkok per evitar haver de tornar a l’A-
ràbia Saudita després d’haver renunciat a l’Islam, ha acon-

seguit que Austràlia gestioni el seu visat d’acollida. La noia ha-
via alertat que, si tornava al seu país, la seva vida corria perill.

El xef gallec amb Estrella Michelin Pepe Solla ha vist com una
gran quantitat d’usuaris de Twitter i Instagram esclataven con-
tra ell després que compartís un missatge a Instagram amb la

frase “Espai lliure de violència de gènere i de Vox”, fent referència al
seu restaurant. Solla també ha estat defensat per molts usuaris.

L’exboxejador professional francès Christophe Dettinger
ha estat el gran protagonista d’una de les protestes re-
cents dels armilles grogues de França. En un vídeo que

s’ha fet viral, es veu a Dettinger enfrontant-se a un policia a
cops de puny. Posteriorment es va entregar a la policia.

Un equip d’investigadors de la universitat britànica de Dur-
ham acaba de descobrir que el Gran Núvol de Magallanes,
una galàxia satèl·lit de la Terra, xocarà contra la Via Làctia en

algun moment dels pròxims 2.000 anys. El xoc, quan es produeixi,
provocarà l’expulsió del Sistema Solar de la nostra galàxia.

Un gir de guió inesperat permet 
aprovar els pressupostos de Badalona1

2
Sense sorpresa: els Dracs 
guanyen la Copa d’Espanya

Parlon va visitar Cuixart 
a la presó de Lledoners

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

Red Eléctrica atura la MAT 
de forma temporal

3

4

5 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.
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Badalona

SALUT4L’Hospital Germans
Trias i Pujol (conegut popular-
ment com a Can Ruti) torna a po-
sar en alt el nom de Badalona.
Aquesta setmana l’Institut del
Cor d’aquest centre sanitari ha
anunciat que està duent a terme
un assaig clínic per validar una
nova teràpia per als pacients
amb insuficiència cardíaca seve-
ra. L’hospital badaloní és el pri-
mer d’Europa que implanta
aquest nou dispositiu i que par-
ticipa en aquest estudi mundial
en el qual participen també dos
centres del Canadà, dos dels Es-
tats Units i un d’Israel.

El nou tractament està dis-
senyat per reduir els símptomes i
els ingressos dels pacients. Es
tracta d’un dispositiu que connecta
les dues cavitats del  cor que s’en-
carreguen de rebre la sang dels va-
sos sanguinis i permet descarre-
gar la pressió cardíaca a través
d’un sistema de derivació ano-
menat shunt.

L’avantatge d’aquesta teràpia
és que s’implanta als pacients
mitjançant una operació míni-
mament invasiva, de manera que
la persona afectada pot ser dona-
da d’alta l’endemà de la interven-
ció quirúrgica.

El Germans Trias va començar
a fer servir aquestes interven-
cions al novembre en dues pa-
cients, que van ser donades d’al-
ta en menys de 24 hores.

“La insuficiència cardíaca està
adquirint xifres epidèmiques a
Europa i a Espanya a causa de
l’augment de l’esperança de vida”,
explica Toni Bayés, director de
l’Institut del Cor. Es calcula que a
Europa hi ha uns 10 milions de
persones amb insuficiència car-
díaca i al voltant de 150.000 no-
més a Catalunya. Aquesta malal-
tia és una de les principals causes
d’ingrés hospitalari.

L’hospital badaloní torna a ser pioner a Catalunya i Europa. Foto: Casa Solo

Can Ruti, referent europeu
contra la insuficiència cardíaca
» El centre implementa una nova teràpia per reduir els ingressos
» L’Hospital Germans Trias participa en un assaig clínic mundial

Tusgsal compra una empresa
d’autobusos de Matadepera

TRANSPORT4L’empresa Tus-
gsal (Transports Urbans i Ser-
veis Generals, SAL) va anunciar
a finals de desembre la compra,
a través de la filial Transportes
Generales de Olesa del seu grup
DIREXIS, la compra de Riba
Gorina Autocars, una empresa
de Matadepera que ofereix ser-
vei de transport per a escoles i
empreses. Riba Gorina té una
plantilla de set conductors i una
flota de 7 autobusos i va ser fun-
dada l’any 1993.

Des de Tusgsal expliquen que
la compra de Riba Gorina Auto-
cars “suposa un pas més en la lí-
nia d’anar ampliant i consoli-
dant el grup empresarial DIRE-
XIS, en aquest cas en el sector del
transport discrecional”. Des de
l’empresa badalonina també des-
taquen que aquesta nova opera-
ció “permet ampliar l’àmbit d’ac-
tuació territorial i empresarial
obrint noves oportunitats de ne-
goci i mantenint el referent del
model d’economia social”.

INFRAESTRUCTURES4La trans-
formació de l’autopista C-31 al
seu pas per Badalona i Sant
Adrià del Besòs va fer un pas en-
davant a finals d’any després
que el Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat de la Genera-
litat  aprovés just abans de Na-
dal el pla urbanístic que ha de
permetre les obres de reforma.

Els objectius de la reforma
de la C-31, en el tram que uneix
Badalona i Sant Adrià, són mi-
llorar   la connexió entre els ba-

rris situats a banda i banda de
l’autopista, reduir la contami-
nació atmosfèrica i acústica,
millorar les vies i carrers com-
plementaris i potenciar el trans-
port públic. 

PASTOR HO CELEBRA  
Un cop coneguda la notícia,
l’alcalde badaloní, Álex Pastor,
va afirmar que “és una bona no-
tícia que el Conseller de Terri-
tori, Damià Calvet, estigui tirant
endavant amb els compromisos

que vam assolir durant la seva
visita a Badalona fa unes set-
manes”. Pastor també va des-
tacar que “la transformació de
l'autopista és un projecte ne-
cessari per superar la fractura fí-
sica i social que suposa el pas de
la C-31 per la ciutat, i per tant és
un tema important pel nostre
futur”. Per últim, l’alcalde tam-
bé va agrair a Calvet i al secre-
tari de Territori, Ferran Falcó,
“el seu esforç i la seva implica-
ció en el projecte”.

Autocar de Riba Gorina. Foto: Tusgsal

La reforma de la C-31, més a prop

Societat | El Síndic visita Llefià demà
L’equip del Síndic de Greuges de Catalunya visitarà demà el barri de Llefià. El Síndic aten-
drà les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes relacionades amb l’adminis-

tració o les empreses que presten serveis d’interès general al Centre Cívic Torre Mena. 
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Ciutadans trenca amb 
el PSC i deixa el Districte 2

POLÍTICA4El portaveu de Cs,
Juan Miguel López, i encara re-
gidor del Districte 2, va anunciar
ahir que trenca la seva col·labo-
ració amb el govern municipal del
PSC i deixa les seves responsabi-
litats al capdavant del Districte 2.

El motiu esgrimit per López
per deixar de col·laborar amb els
socialistes és la configuració dels
pressupostos, ja que considera
que durant la seva elaboració
“no s’han tingut en compte les
prioritats i les necessitats del Dis-
tricte 2”. “El pressupost del 2019
té set milions d’euros per a in-
versions però no incorpora una de
les principals demandes del Dis-
tricte, la redacció d’un projecte per
a una nova biblioteca, que dona-
ria servei a 40.000 persones”, afe-
geix López. El regidor de Ciuta-
dans va recordar ahir que l’apro-
vació inicial dels pressupostos es
va aconseguir amb els vots favo-

rables d’ERC i Guanyem Badalo-
na i va acusar Pastor de “recolzar-
se en els independentistes durant
aquesta última etapa del seu
mandat”. Pastor, per la seva ban-
da, va agrair “el tracte personal”
amb López però va lamentar que
“Cs l’obligui a fer el teatre de
cara les municipals”.

PETICIONS DE GUANYEM
D’altra banda, Guanyem Badalo-
na ha demanat al govern local que
acceleri les negociacions del pres-
supost. La líder de la formació,
Dolors Sabater, ha afirmat que
“sembla que el govern no volia
aprovar el pressupost al desem-
bre i sospitem que tampoc vol ara.
Prefereixen tenir una excusa per
justificar la seva inacció política
bolcada únicament a l’electora-
lisme”. Sabater ha demanat una
negociació multibanda amb tots
els grups menys el PP.

El regidor de Guanyem Badalona
en Comú, Jose Téllez, comença
l’any amb un nou procés judicial.
Avui ha de declarar (a les 10.15 h)
a la Ciutat de la Justícia, acusat
d’un delicte de desobediència
greu per haver sostret, el setem-
bre de 2017, dues pancartes
d’Òmnium Cultural d’un cotxe de
la Guàrdia Urbana, després que la
policia local els requisés com a
part de l’operatiu judicial per im-
pedir el referèndum indepen-
dentista, cinc dies abans de l’1
d’octubre.

El regidor ja havia estat citat
davant la Policia Nacional a
principis de novembre del 2017
per aquests fets. En aquell mo-
ment, Téllez es va acollir al seu
dret a no declarar, però ha as-
segurat a Línia Nord, hores
abans del judici, que aquesta
vegada contestarà totes les pre-
guntes que li faci el jutge.

“Jo no negaré res dels fets”, ha
deixat clar el regidor. Téllez man-
té la versió que va donar l’endemà
dels fets a la comissaria de la po-
licia local. Segons el regidor, ell es
va limitar a fer de mediador entre

els manifestants d’Òmnium i els
agents per “evitar un mal major”
i perquè creu que “els cartells no
s’han de requisar, perquè són
propaganda política”. 

ELS VINCLES AMB CUIXART
Aquest no és l’únic procés judicial
obert per a Téllez. També està
sent investigat juntament amb al-
tres cinc regidors de Guanyem i
ERC per haver obert unes ofici-
nes municipals durant la festivi-
tat del 12 d’octubre del 2016.

El cas dels cartells, però, té una
implicació extra: els fets es van in-
cloure a l’auto judicial de la in-
vestigació contra el president
d’Òmnium, Jordi Cuixart, que era

a Badalona aquell dia per donar
suport als manifestants de la seva
entitat i ara és a presó preventiva.

Téllez, no obstant això, ha vol-
gut deixar clar que Cuixart no va
intervenir en cap moment i que va
ser ell qui va obrir la porta del cot-
xe de la Guàrdia Urbana (després
d’avisar als agents que ho faria i as-
sumiria les conseqüències, se-
gons la seva versió) per retornar els
cartells als activistes, que ho de-
manaven com a requisit per aban-
donar la concentració.

El regidor ha destacat que ha
estat la Fiscalia la que ha interpo-
sat la denúncia (i no la Guàrdia Ur-
bana), que demana sis mesos de
presó i inhabilitació per ell.

Avui es farà una concentració per donar suport a Téllez. Foto: Arxiu

Téllez, a judici pel cas dels
cartells d’Òmnium requisats

Augusto Magaña
BADALONA
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Polèmica pel precintament del
Casal d’Avis de Can Mercader 

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
va precintar dimarts el Casal de
Gent Gran de Can Mercader en
compliment d’un ordre judicial
que dictamina el tancament del lo-
cal per excés de soroll. Els fets es
remunten a una denúncia que un
veí va presentar el 2014.

La decisió va provocar molta
polèmica entre els usuaris d’a-
quest equipament, que ahir van
veure com no se’ls permetia en-
trar al casal per recollir les seves
coses. Uns quants usuaris, però,
van seguir pressionant a l’entra-
da del local fins que la policia els
va permetre entrar per recollir el
material que fan servir en les se-
ves activitats diàries.

RETRETS POLÍTICS
La situació va provocar una nova
polèmica entre el govern muni-

cipal i el PP. Des de l’Ajuntament
van assegurar que estan treballant
per trobar un nou espai “amb el
consens dels usuaris perquè pu-
guin seguir fent les seves activi-
tats”. En aquesta línia, el segon ti-
nent d’alcaldia, Jordi Subirana, es
va reunir dimarts amb els usua-
ris per valorar les opcions de
traslladar les activitats a un local
proper. Segons l’Ajuntament, hi
ha dues opcions  possibles.

Per la seva banda, la regidora
popular Rosa Bertran va afirmar
que “lamentablement són els
veïns els que han de patir les
conseqüències d’aquesta falta ab-
soluta d’eficàcia per part de l’A-
juntament durant els últims tres
anys i mig”. El PP va acusar el con-
sistori de conèixer des de fa me-
sos que el local s’havia de tancar
per ordre judicial.

EDUCACIÓ4L’Ajuntament con-
tinua les negociacions amb la Ge-
neralitat per tal d’agilitzar les
construccions d’escoles pen-
dents. Abans que acabés el 2018,
el Ple va aprovar en una sessió
extraordinària i urgent (cele-
brada el 28 de desembre) l’inici
de l’expedient de cessió de te-
rrenys a la Generalitat per a la
construcció del nou edifici de
l’Institut Ventura Gassol.

Aquesta aprovació arriba des-
prés que l’alcalde de Badalona,
Álex Pastor, celebrés una nova
reunió amb el conseller d’Educa-
ció, Josep Bargalló, la directora te-
rritorial de Barcelona Comar-
ques, Montserrat Domingo, i el di-
rector general de Centres Pú-
blics, Josep González Cambray. 

Aquesta trobada, celebrada el
21 de desembre, va servir també
per informar sobre l’avenç dels trà-
mits administratius pels nous ins-
tituts de l’Escola Ventós Mir i Ba-
dalona Port. Des d’Educació es va
assegurar que s’està treballant, a
més, per tancar la cessió definiti-
va del futur institut de la Riera.

UNA CESSIÓ CADUCADA?
Aquesta no és la primera vegada,
però, que s’aprova la cessió a la
Generalitat dels terrenys per a la
construcció de l’Institut Ventura

Gassol. El 2007 l’Ajuntament va
passar la titularitat del solar a la
Generalitat. De fet, al juny de
l’any passat es va obrir el procés
de licitació de les obres.

L’exalcaldessa Dolors Saba-
ter va criticar a Twitter que el re-
tard en la construcció hauria obli-
gat a renovar el tràmit de la cessió,
perquè aquest hauria caducat.
Però des de l’Ajuntament infor-
men que el problema va ser que es
va construir l’escola en el solar on
estava projectat l’institut i ara
aquest es construirà als terrenys
que pertanyien a l’escola.

Per fer això, però, cal afegir una
parcel·la i per aquest motiu ara el

consistori haurà de recuperar els
terrenys, agrupar-los i tornar a fer
la cessió a la Generalitat.

El president de la Federació
d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes (FAMPAS) de Ba-
dalona, David Guerrero, de-
nuncia que no tenien cap infor-
mació sobre aquest procés i ha
ressaltat que el projecte ja hau-
ria d’estar adjudicat, perquè el
termini per la licitació va cadu-
car el desembre. Des de l’Ajun-
tament, però, informen que no hi
ha una previsió de quan co-
mençaran les obres de l’institut
i, en tot cas, han deixat clar que
això depèn de la Generalitat. 

La reivindicació pel nou institut fa anys que dura. Foto: Twitter (@josepduranbdn)

Llum verda a la cessió dels
terrenys per al Ventura Gassol
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Els treballadors de Cacaolat han
aconseguit una primera victòria
en les seves reivindicacions. L’à-
rea de producció de la fàbrica de
batuts de Santa Coloma va arri-
bar aquest dimarts a un preacord
amb l’empresa (amb la mediació
del departament de Treball) per
recuperar bona part del calen-
dari laboral de 2017.

Aquest dimecres, la vuitan-
tena de treballadors de l’àrea de
producció, que feien vaga des del
3 de gener, van tornar a la feina
i la producció va tornar a la nor-
malitat. La vaga, però, no està
desconvocada, tal com apunta-
ven molts mitjans. La presiden-
ta del comitè d’empresa, Juana
María Lozano, ha explicat a Lí-
nia Nord que de moment només
han “suspès” l’aturada laboral.

La votació de l’assemblea de
treballadors posterior a la reunió
amb Treball i l’empresa va deixar
un empat en la votació: 20 van vo-
tar a favor i 20 en contra del pre-
acord. Els treballadors s’han do-
nat quinze dies hàbils per firmar
un calendari definitiu pel 2019 que
reculli demandes com reduir la cà-
rrega de treball del quart i últim
torn de la línia de producció i no
treballar els caps de setmana de
l’agost i el juliol. “Els treballadors
no volen treballar tots els caps de

setmana del gener al desembre”,
ha manifestat Lozano.

El preacord contempla que
durant el desembre hauran de tre-
ballar un cap de setmana per torn
i que no hi haurà caps de setma-
na laborals durant l’agost. El do-
cument, a més, estableix que hau-
ran de tenir, com a mínim, tres set-
manes de vacances a l’estiu. Lo-
zano ha assegurat que estan “sa-
tisfets” amb el preacord, però que
encara queden per perfilar “un pa-
rell de caps de setmana”.

Els treballadors volen tornar al calendari de 2017. Foto: Twitter (@YolandaPodem)

Acord entre Cacaolat i sindicats
per aturar (de moment) la vaga

» Els treballadors suspenen l’aturada laboral iniciada el 3 de gener
» Tenen 15 dies per firmar un calendari de treball definitiu per al 2019

La Santa Coloma multicultural
batega amb més força que mai

ART URBÀ4El batec multicul-
tural de Santa Coloma té des de
fa uns dies un nou aliat per rei-
vindicar-se.  Això és així gràcies
a l’espectacular i gegant obra
d’art urbà que l’artista cubà-es-
tatunidenc Jorge Rodríguez-
Gerda ha pintat a la plaça que hi
ha darrere del Pavelló Polies-
portiu Municipal.

L’obra és un cor gegant al mig
d’aquesta plaça en forma d’am-
fiteatre que, tal com explica el ma-
teix artista, vol reivindicar Santa
Coloma “com una essència, un
cor on conviuen històries de di-

ferents cors”. Rodríguez-Gerda
recorda que la ciutat “està unida
a través de 114 nacionalitats di-
ferents, les quals també repre-
senten la seva essència”. De fet,
l’obra fa referència al concepte
CŎR, que en el seu origen llatí
“significa cor, intel·lecte, judici,
ment, ànima, esperit i persones
i s’uneix, a l’obra, amb la parau-
la CORE, que significa essència,
cor i nucli”, remarca Rodríguez-
Gerda, que és autor d’obres mo-
numentals en diferents punts de
la geografia mundial i des de fa 15
anys viu a Catalunya.

Tres detinguts per atracar
un banc a Sant Fost

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat cap
de setmana a la ciutat tres homes
acusats d’haver atracat un banc
a la localitat vallesana de Sant
Fost de Campsentelles.

Segons va informar la policia
catalana, els tres homes, de na-
cionalitat bosniana i veïns de
Barcelona i Badalona, tenen
nombrosos antecedents. L’alar-
ma va saltar quan el 112  va rebre
un avís des d’un banc de Sant
Fost. Els lladres havien forçat la
portada d’entrada del banc i l’ex-
penedor de bitllets. Abans que la

patrulla policial arribés, els tres
homes van fugir en direcció San-
ta Coloma de Gramenet per la
BV-5001. Un cop a Santa Colo-
ma, la policia va localitzar el cot-
xe dels atracadors amb quatre
ocupants, que van decidir fugir
circulant en direcció contrària
pels carrers de la ciutat. Després
d’una espectacular persecució
els ocupants del cotxe van fugir
corrent però la policia en va de-
tenir tres. A causa de la persecu-
ció, tres agents van patir lesions
lleus després de ser envestits pel
cotxe dels lladres.

Cs diu que Parlón vol pactar
amb l’independentisme 

POLÍTICA4El regidor de Ciuta-
dans Salva Tovar ha relacionat
recentment la visita que l’alcal-
dessa Núria Parlón va fer a la
presó de Lledoners amb un pos-
sible pacte local entre el PSC i els
partits independentistes. 

Tovar considera que la visi-
ta a Lledoners pot ser “el primer
pas d’una hipotètica negociació
amb l’independentisme per for-
jar un futur pacte que posaria
l’Ajuntament al servei de l’inde-

pendentisme”. El regidor de la
formació taronja acusa Parlón de
ser “condescendent” amb l’in-
dependentisme i posa com a
exemple d’aquesta actitud que el
PSC “va demanar amb els seus
vots la posada en llibertat dels
colpistes empresonats”.

Per últim, Tovar creu que “els
vaivens i l’ambigüitat” dels so-
cialistes amb l’independentisme
poden provocar  la seva derrota en
les pròximes eleccions municipals.

Augusto Magaña
SANTA COLOMA

Solidaritat | Joguines per a més de 400 nens i nenes
La campanya solidària nadalenca de la Creu Roja ha permès repartir joguines a un

total de 483 nens i nenes  de 241 famílies de la ciutat. També es van repartir gairebé
un centenar de lots a nens i nenes que formen part de diferents projectes socials.
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MOBILITAT4El 2019 pot ser un
any clau pel futur del Tram. L’A-
juntament de Barcelona tornarà
a debatre al ple de finals d’aquest
mes la proposta del govern mu-
nicipal d’unir el Trambaix i el
Trambesòs per la Diagonal. Una
decisió que no només afectarà la
capital, sinó també als municipis
metropolitans connectats al tram-
via, com Sant Adrià.

El president de l’associació
per a la Promoció del Transport
Públic (PTP) i membre del col·lec-
tiu Unim els Tramvies, Ricard
Riol, ha explicat a Línia Nord
que tot i que la inversió vindria no-
més des del consistori barceloní,
la realitat és que milloraria molt
més la comunicació de Sant Adrià.

Riol ha destacat que la unió del
Tram per la Diagonal (i no per la
Gran Via, com s’havia proposat
des de certs sectors comerciants i
polítics) permetria una millor
connexió del municipi amb totes
les línies del metro i de ferrocarrils. 

A més, també suposaria una
“connexió simbòlica”, ja que uni-
ria una zona molt ben comuni-
cada com la Zona Universitària i
el barri de Sarrià amb una altra,
com el Besòs, que té moltes man-
cances pel que fa a mobilitat.

Riol ha demanat als diversos
grups municipals de Barcelona
que tinguin més “sentit metropo-
lità” i aprovin la unificació del
Tram, ja que els municipis com
Sant Adrià “carreguen amb una
sèrie de serveis molt importants
per a Barcelona”, com ara plantes
energètiques o la incineradora.

Demanen que Barcelona 
aprovi la unió del tramvia 

» L’Ajuntament barceloní tornarà a votar la unió a finals de mes
» Les entitats insten els partits a tenir “sentit metropolità”

El jutjat denega la paralització
de les obres del crematori

MEDI AMBIENT4El jutjat Con-
tenciós Administratiu 10 de Bar-
celona ha denegat les mesures
cautelars contra les llicències
del crematori que es vol cons-
truir a Sant Adrià i que havia de-
manat la Plataforma Stop Cre-
matori Sab.

L’entitat ha informat que el
jutjat ha rebutjat la seva petició de
paralitzar les obres fins a la sen-
tència definitiva del contenciós
administratiu arran de la de-
manda que van interposar el

passat març contra l’Ajuntament,
el Consell Comarcal del Barcelo-
nès i Tanatori Litoral S.L. 

La plataforma, però, ha
anunciat que apel·laran la reso-
lució del jutjat al Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya
(TSJC). “Pensem que l’interès
públic, en aquest cas, implica im-
plementar polítiques de ‘reme-
diació’ mediambiental i no per
situar nous focus de contami-
nació”, ha manifestat Stop Cre-
matori Sab en un comunicat.

COMERÇ4L’eix comercial de
Sant Adrià de Besòs no tindrà
nous bars aquest 2019. L’Ajun-
tament ha decidit ampliar un
any més la moratòria de llicèn-
cies de bars i activitats similars
a la ‘zona de prioritat comercial’
que es va aprovar el gener de
2018. Aquest eix del municipi es
va limitar l’any 2013 al Pla es-
pecial de regulació d’usos per a
la dinamització comercial.

La mesura implica la sus-
pensió de l’atorgament i trami-

tació de llicències i comunica-
cions prèvies d’obres i de noves
activitats de bars o semblants. 

La zona a la qual s’aplica la
moratòria comprèn el voltant del
Mercat municipal d’abastament,
l’eix de l’avinguda de Catalunya
i els carrers de l’entorn, el carrer
i la plaça de l’Església, part del
carrer Besòs i la part de vianants
del carrer Andreu Vidal.

Segons l’Ajuntament, l’am-
pliació d’aquesta mesura vol
equilibrar els usos residencials i

comercials en els eixos comer-
cials del marge esquerre del riu
Besòs, donant prioritat a la vida
veïnal i promovent la dinamit-
zació comercial, com estableix el
Pla de regulació aprovat el 2013.

Aquesta zona té una gran
densitat de població i molta acti-
vitat lúdica i comercial. L’objec-
tiu, com assenyala el consistori,
és “millorar la relació entre aques-
tes activitats i l’espai urbà”, per re-
vitalitzar aquells indrets amb
“dèficit de serveis al ciutadà”.

La plataforma ha recollit 9.000 firmes contra el crematori. Foto: Arxiu

La zona afectada és als voltants del mercat municipal. Foto: Arxiu

S’amplia la moratòria de bars

Societat | Els veïns milloraran el reglament de participació
El Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor serà l’escenari, el pròxim 29 de

gener a les set de la tarda, d’un taller de propostes per tal d’impulsar un procés d’e-
laboració, revisió i modernització de l’actual Reglament de Participació Ciutadana.

LA CONDUCTORA 
ES VA DESMAIAR

4La conductora del Tram
que va patir un accident a
Sant Adrià el 2 de gener ja
ha estat donada d’alta.
Així ho ha assegurat l’em-
presa, que ahir va fer pú-
blic que la causa de l’acci-
dent hauria estat la pèrdua
de coneixement de la con-
ductora, segons l’anàlisi
de la caixa negra.
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Montgat | Tiana Tiana | Els Mossos intervenen 1.100 plantes de marihuana
Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dilluns un home de 33 anys com a presump-

te autor d’un delicte de tràfic de dogues i de la manipulació d’un comptador de llum. 
Els agents també van desmantellar tota la infraestructura pel cultiu de marihuana.

Comença la urbanització dels
carrers del barri de les Costes
MONTGAT4El barri de les Cos-
tes de Montgat millora els seus
carrers. Aquest dilluns van co-
mençar les obres d’urbanització
dels carrers Alt i Alt Annex, una
intervenció que tindrà un cost
d’una mica més de mig milió
d’euros.

Les millores  també inclouen
la construcció d’una xarxa de
pluvials, la instal·lació d’enllu-
menat públic, la renovació total
de les xarxes de serveis existents
i la col·locació de canalitzacions
sota les voreres.

El projecte està dividit en
dues fases. Ara mateix s’està
executant només la primera fase,
que té l’objectiu de millorar la
qualitat de les xarxes dels serveis
urbanístics i l’accessibilitat i mo-
bilitat dels vianants i vehicles a
tot el barri.

L’Ajuntament ha avisat que
les obres duraran quatre mesos
i afectaran els itineraris de les lí-
nies de bus B34 i B35. A més,
també hi haurà afectacions en els
aparcaments per a cotxes en di-
versos punts.

PLE4L’Ajuntament de Tiana va
celebrar dimarts el primer ple
d’aquest any. Tots els grups mu-
nicipals, per unanimitat, van
aprovar les bases per a les sub-
vencions de l’IBI del 2019 a per-
sones amb dificultats econòmi-
ques. Els ajuts augmenten
aquest any, passant dels 8.295
euros fins als 10.000.

A més, els partits del Ple, ex-
cepte la CUP, van votar també a
favor de l’ampliació del con-
tracte de serveis de neteja de les
dependències municipals a les
tres sales del Casal i van aprovar
l’augment del 2,3% de les tarifes
de la residència Sant Cebrià se-
gons l’IPC.

El punt àlgid del debat al ple
va arribar amb la petició per part
de Junts per Tiana de restituir la
figura del Síndic/a de Greuges
municipal. El prec, però, no va
ser acceptat per l’equip de go-
vern de l’Ajuntament. Segons
han explicat des de Junts per
Tiana, l’alcaldessa Esther Pujol
va argumentar que no era el
moment de nomenar un nou

Síndic, ja que l’actual mandat és
a punt d’acabar. Des de Junts
per Tiana van lamentar que
aquesta figura estigui vacant al
poble des del 2008.

JUNTS PRESENTA PROGRAMA
Junts per Tiana ha fet públic
avui el seu programa electoral
per a les eleccions municipals
del maig. El programa s’estruc-
tura en cinc eixos, que recullen
diverses mesures entre les quals

destaquen: ampliar l’institut
per tenir-hi batxillerat, donar
prioritat als vianants en tot el
centre històric, fer créixer els
aparcaments per als comerços i
avançar cap a una tarifació i un
IBI social. 

El document, a més, insisteix
en la creació de nous espais de
participació amb una incidència
real sobre el programa de govern
i en la millora dels processos per
fer més eficient l’Ajuntament.

El Ple va aprovar per unanimitat els ajuts a l’IBI. Foto: Twitter (@JuntsTiana)

Tiana augmenta els ajuts 
a l’IBI fins als 10.000 euros
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Després de tres anys sense jugar-
la, el Divina Seguros Joventut de
Badalona té moltes opcions de
tornar a classificar-se per a la
Copa del Rei. De fet, els de Car-
les Duran podrien obtenir el bit-
llet per a aquesta competició
aquest mateix diumenge, quan
l’equip rebrà la visita del Basko-
nia, un dels quatre equips (jun-
tament amb el Barça, el Madrid
i el millor dels dos equips de la
Comunitat de Madrid quan aca-
bi la primera volta) que ja té bit-
llet per a la cita copera.

La Penya, doncs, té dues opor-
tunitats per aconseguir el bitllet
per a la cita en les últimes jorna-
des de la primera volta, però po-
dria enllestir-ho en el partit con-
tra els alabesos; una victòria del
Joventut combinada amb derro-
tes del Manresa i del Zaragoza
classifica els de Duran. Qualsevol
altra combinació faria que les
últimes places de la Copa es re-
partissin la setmana que ve.

DELÍA, UN REFORÇ A LA PINTURA
Simon Birgander serà la gran
absència d’aquest enfrontament,
però per cobrir l’absència del
suec, el club va anunciar ahir l’a-
rribada de Marcos Delía, un pivot
argentí amb passaport italià de 27

anys que ha signat amb la Penya
fins a final de temporada. Delía
(que coneix Laprovittola de la se-
lecció argentina) entrenarà demà
amb els seus nous companys per
primer cop i, si Duran ho creu
convenient, podria entrar a la llis-
ta per al partit contra els alabesos.

REGAL DE REIS
Els verd-i-negres estan en aques-
ta bona situació gràcies al triomf
aconseguit el dia de Reis contra el
València (83-74). L’equip va tor-
nar a mostrar una molt bona
versió en un dia emotiu amb  mi-

nut de silenci per les víctimes i els
afectats per l’incendi a Sant Roc.

En un partit on Nico Lapro-
vittola no va tenir el seu millor
dia, els líders del Joventut van ser
un inspiradíssim Marko Todo-
rovic (13 punts, 6 assistències i 6
rebots) i Neno Dimitrijevic (13
punts i 6 assistències); els bada-
lonins van dominar clarament un
dels millors equips de la lliga i van
atrapar els de Jaume Ponsar-
nau a la classificació.

PLATA A L’HOSPITALET
Per altra banda, pel que fa al plan-
ter, durant la recta final de la set-
mana passada es va disputar el
prestigiós Torneig de Basket de
l’Hospitalet de categoria júnior,
que arribava a la seva 40a edició,
i en el qual la Penya defensava el
campionat aconseguit el 2018.

Enguany, però, l’equip dirigit
per Marc Calderón va haver de
conformar-se amb el subcam-
pionat; els verd-i-negres van ac-
cedir a la semifinal com a segons
del grup B, on van aconseguir de-
rrotar el Barça (86-83). En el par-
tit pel títol, però, els badalonins
van perdre de forma clara contra
el Gran Canaria (103-86).

Un moment de l’últim partit entre els equips a l’Olímpic. Foto: David Grau / CJB

Primer ‘match-ball’ per a la
Copa: la Penya rep el Baskonia

» Els verd-i-negres podrien obtenir el bitllet si guanyen els alabesos 
» L’equip júnior, subcampió del prestigiós Torneig de l’Hospitalet

L’Adrianenc torna a la Divisió
de Plata visitant Palma del Río

L’any nou es posa
en marxa amb un
matx d’allò més exi-
gent. L’Handbol

Adrianenc de Lorenzo Rueda co-
mençarà el 2019 visitant la pro-
víncia de Còrdova per jugar al
camp del quart classificat de la
Divisió de Plata, el Palma del Río.

Serà la penúltima jornada de
la primera volta (i el darrer des-
plaçament d’aquesta meitat de la
competició) i els liles hauran de
visitar un equip que va tancar el
2018 en plena forma: amb cinc
victòries en els últims sis partits

(els cordovesos només van per-
dre a Alacant contra l’Agusti-
nos, un dels rivals de l’Adrianenc
a la zona baixa de la taula). El
conjunt andalús, de fet, és l’únic
que ha aconseguit derrotar el
Barça B en les primeres 13 jor-
nades de la competició.

Els de Sant Adrià, però, afron-
ten el matx en un bon moment,
després d’haver guanyat dos dels
últims tres partits. Un cop supe-
rat el desplaçament, els liles ju-
garan dues dates seguides a casa:
la final de la primera volta contra
el Bordils i l’estrena de la segona.

Pau Arriaga
BADALONA

L’Industrias vol trencar 
la seva mala ratxa a Mallorca

Posar punt final a
l’hemorràgia de de-
rrotes. L’Industrias
Santa Coloma, que

ha perdut els darrers cinc partits
de la lliga, vol trencar a aquesta
mala inèrcia que dura des de
principis del passat mes de des-
embre. Fer-ho realitat aquesta
setmana, però, no serà senzill, ja
que els d’Óscar Redondo visita-
ran, demà a dos quarts de nou del
vespre, la pista del cinquè classi-
ficat, el Palma Futsal. El tècnic no
podrà comptar amb Maico, que
complirà un partit de sanció.

Aquest serà l’últim de la tan-
da de tres partits a domicili de l’i-
nici de la segona volta. A partir de
divendres de la setmana que ve,
l’equip ja tornarà a alternar par-
tits com a local i visitant.

PROBLEMES AMB EL GOL
La sèrie de mals resultats, a més,
ha coincidit amb un moment en
el qual l’equip està tenint pro-
blemes de punteria. Últimament
els colomencs tenen un promig
de dos gols per partit, tot i que
tant la plantilla com el cos tècnic
creuen que és un fet puntual.

2
jornades decidiran
quins són els últims
quatre equips que
disputaran la Copa

Esports
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Santa Coloma | La Fundació Grama perd el primer partit de l’any
Derrota de les que fan mal. La Fundació Grama va perdre el primer partit del 2019 diumenge passat
a casa contra un rival directe, el Castelldefels (0-2), en el tercer partit seguit en el qual els colomencs

es queden sense marcar. La pròxima jornada, aquest diumenge, portarà l’equip al camp de l’FC Ascó.
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El primer partit que
l’Snatt’s Sant Adrià ju-
garà a casa en aquest
2019 serà aquest di-

umenge a dos quarts de set de la
tarda contra l’Uni Girona. L’equip
de Glòria Estopà, doncs, estre-
narà l’any al Marina Besòs con-
tra el que, de moment, és el mi-
llor equip de la lliga: 13 victòries
i una única derrota (el 3 de no-
vembre, en el seu desplaçament
a la Seu d’Urgell). 

El pavelló tornarà a omplir-se
i l’afició tornarà a donar alè a l’e-
quip, que haurà de mostrar la
seva millor versió per derrotar les
gironines, un bloc que funciona
com un rellotge i que té dues de
les quatre jugadores que presen-
ten un millor promig d’anotació
per partit: Shay Murphy (16,2) i
Keisha Hampton (16,1). Meighan
Simmons, però, no es queda ga-
ire enrere, amb 14,8 punts per
partit. El matx també servirà per
veure, per primera vegada, Laia

Palau a Sant Adrià i per retrobar-
se amb l’ex-lila Julia Reisingero-
va, una de les figures clau de l’ex-
cel·lent campanya 2017-18 del
conjunt de Sant Adrià.

BONA IMATGE AMB DERROTA
Aquest derbi català arriba després
que les d’Estopà freguessin la
victòria en el seu desplaçament de
divendres passat a la pista del
Gernika (76-71). El Sant Adrià va

plantejar un partit físic, ja que les
biscaïnes havien jugat dos dies
abans un partit d’Eurocup i va ar-
ribar a guanyar en el segon par-
cial (28-29). 

Tot i això, les liles veurien com
les locals marxaven al descans
amb una renda de vuit punts
(42-34) que van minimitzar des-
prés de la pausa. El conjunt basc,
però, va decantar la balança a fa-
vor seu en la recta final del matx.

Un moment del partit del curs passat, que van guanyar les visitants. Foto: FSA

Visita exigent: l’Snatt’s rep 
l’Uni Girona al Marina Besòs 

El Badalona arrenca la segona
volta contra l’Espanyol B

La segona meitat de la
temporada es posa en
marxa aquest diu-
menge. El CF Bada-

lona, que ha tancat una primera
volta amb massa altibaixos en la
dotzena posició, començarà la se-
gona volta d’aquí a tres dies amb
el desplaçament més curt de
tota la competició, el viatge a la
Ciutat Esportiva Dani Jarque
de Sant Adrià de Besòs per jugar
contra l’Espanyol B.

El filial blanc-i-blau és un
dels rivals directes del conjunt de
Ramon Maria Calderé en la zona
mitjana de la classificació; els
de David Gallego sumen un punt
més (23) que el Bada (22), tot i
que la dinàmica recent dels dos

conjunts és ben diferent; el Ba-
dalona només ha guanyat un
partit dels últims vuit, mentre que
els espanyolistes només han pa-
tit una derrota en les sis últimes
jornades de la lliga.

DERROTA A VILA-REAL
Els escapulats van posar punt fi-
nal a la lliga amb una derrota al
Mini Estadi del Vila-real B (1-0).
Abans del matx es va guardar un
minut de silenci en record de les
víctimes de l’incendi de Sant Roc.

El Bada va veure com els gro-
guets portaven el pes del partit i
amb prou feines van crear oca-
sions de gol. Mario González, al
minut 20 del segon temps, va do-
nar la victòria al seu equip.

La badalonina Ainhoa Marín
rep un homenatge de la ciutat
FUTBOL4Badalona ha volgut
reconèixer la seva última cam-
piona del món. El passat 27 de
desembre, aprofitant les vacan-
ces de Nadal, el consistori va ce-
lebrar un acte d’homenatge a la
jove davantera Ainhoa Marín,
que a principis del mateix de-
sembre s’havia proclamat cam-
piona del món sub17 amb la se-
lecció espanyola a l’Uruguai.

Marín, que des de principis
d’aquesta temporada forma part
del Reial Club Deportiu Espanyol
(principalment al filial, tot i que
també té fitxa del primer equip),
va estar acompanyada per alguns
dels seus familiars en l’acte ce-
lebrat al saló de Plens de la Casa

de la Vila, en el qual va rebre un
ram de flors i un obsequi de l’al-
calde, Álex Pastor. L’exalcaldes-
sa Dolors Sabater i el responsa-
ble d’Esports, Jordi Ferrón, tam-
bé van acompanyar Marín en la
seva visita al consistori.

La futbolista, que complirà 18
anys el pròxim 21 de març, va co-
mençar la seva etapa formativa
a la Unificación Llefià, on va
cridar l’atenció d’un dels clubs re-
ferents del futbol femení del
país, el Sant Gabriel de Sant
Adrià. Després de jugar uns anys
al Sangra, va fitxar pel Barça, on
va anar pujant esglaons fins ar-
ribar al filial. Des de l’estiu pas-
sat, vesteix de blanc-i-blau.

» Les gironines lideren la lliga i només han perdut un partit
» Les de Glòria Estopà van tenir opcions de derrotar el Gernika

L’UBSA i el Sant Josep
estrenen l’any jugant a casa

BÀSQUET4L’aturada nadalenca
ja ha arribat a la seva fi i, des de
fa uns dies, l’UBSA i el Sant Jo-
sep ja preparen el retorn a la com-
petició, prevista per a demà pas-
sat amb els dos equips jugant els
seus respectius partits a casa.

El conjunt de Mario Lousame
va aconseguir tancar el 2018 de
la millor manera possible, clas-
sificant-se per a la semifinal de la
Lliga Catalana EBA (que jugaran
contra el CB Igualada a principis
del mes que ve) i voldran repetir
triomf i continuar perseguint el
líder, el Pardinyes, en el partit

que els enfrontarà al penúltim, la
UE Barberà, a partir de les sis de
la tarda al Ricart.

Per la seva banda, el Sampep
afrontarà aquesta tretzena jor-
nada amb la intenció d’acabar
amb la mala ratxa de dues der-
rotes en les últimes jornades
que van provocar que els bada-
lonins es despengessin lleugera-
ment de la zona alta. El repte per
a l’equip de Sant Josep, sobre el
paper, ha de ser més dur que el
partit de l’UBSA, ja que rebrà el
tercer classificat, el CB Mollet,
també a les sis de la tarda.

Els de Calderé van perdre per 1-3 a casa en el primer partit. Foto: Eloy Molina
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Llibres Teatre

Damià Rodríguez, més conegut com a
Lildami, està a punt de llançar el seu
primer disc publicat amb una discogrà-
fica. Flors mentre visqui (Halley Records,
2019) aterra a les plataformes digitals
l’11 de gener i suposa la seva consoli-
dació després d’anys de feina. Ende-
rrock va avançar fa dies el single del te-
rrassenc, que porta per títol Pau Gasol.

Música Pelis i sèries

Flors mentre visqui
Lildami

R O S A L Í AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una de les cantants del moment
‘Malamente’ és un dels seus temes més coneguts

Famosos

Actuarà al festival Coachella 
La cita musical més gran del món es farà a Califòrnia

Els fans celebren el seu nou èxit 
Rosalía actuarà al costat d’artistes com Ariana Grande

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

40 anys d’esport barceloní
El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch de
Barcelona acull fins al 4 de març l’exposició ‘Ara fa 40 anys’,

que repassa la política esportiva de la ciutat des de l’arriba-
da de la democràcia. La mostra aborda la realitat esportiva
de la ciutat durant aquests anys i les principals actuacions

de l’Ajuntament en matèria esportiva a partir dels testimo-
nis d’alguns dels seus artífexs, com ara Enric Truñó, Paco

Segura, Juli Pernas, Núria Puig, Lolo Ibern, Marta Carranza,
Jordi Vallverdú, Josep Lluís Vilaseca, Romà Cuyàs i Narcís

Serra. L’exposició es pot visitar de dimarts a diumenge.  

La Xuela és una dona fidel als seus prin-
cipis d’autonomia i llibertat. Enmig
d’un context advers per a les dones, a
l’illa caribenya d’Antigua, la protagonis-
ta d’aquesta novel·la decideix no tenir
fills, després de patir la mort de la seva
mare en el moment del part i el poste-
rior abandonament per part del pare. 

El llibre sortirà al febrer.

Autobiografia de la meva mare
Jamaica Kincaid

La història explica el viatge d’un vaixell
ple de nens exiliats durant la Guerra Ci-
vil que es dirigien cap a Morelia, a Mè-
xic. En ell hi viatjaven dos adolescents
que es dediquen a fer diferents jocs
mortals per intentar evadir-se del que
els envolta creant un món fantasiós i
macabre.

Al Teatre Tantarantana de Barcelona.

Los niños oscuros de Morelia
Albert Tola

| Super Mario Bros U
Nou episodi de les aventures de l’heroi per excel·lència de la 

factoria Nintendo, en aquesta ocasió per a la seva consola Switch.

Es posa en marxa la tercera (i última)
temporada d’aquesta adaptació a la
petita pantalla de la popular novel·la
infantil de Lemony Snicket. Explicarà 
el desenllaç de la història dels joves
germans Violet i Klaus Baudelaire, 
que després de perdre els seus pares
en un incendi han de marxar a viure 
amb el malvat Comte Olaf.

A series of unfortunate events
Mark Hudis i Barry Sonnenfeld

La projecció internacional de Rosalía no para de créi-
xer. La catalana ha donat la benvinguda al 2019 amb
l’anunci de la seva actuació al festival Coachella, que

es farà a l’abril a Califòrnia. El cartell d’artistes de la cita
musical més gran del món es completarà amb can-

tants de renom com Ariana Grande, Tame Impala,
Childish Gambino o Bad Bunny. Rosalía ha volgut

compartir amb els seus seguidors la notícia a través
de les xarxes socials, on la cantant ha rebut tota mena
de felicitacions per part dels seus fans per aquest nou
èxit en la seva carrera professional. La seva actuació al

Coachella serà la segona que protagonitzarà una ar-
tista catalana en aquest popular festival després que
ho fes el DJ barcelonès John Tabalot el 2015. Les per-
sones que no puguin anar fins a Califòrnia per gaudir

en directe de l’artista la podran veure en la pròxima
edició del Primavera Sound, que es farà del 30 de

maig a l’1 de juny a Barcelona.   

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
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P R O P O S T E S
DIMARTS 15 DE GENER
19:00 Presentació del llibre L'abecé de Pompeu

Fabra, de David Paloma i Mònica Montserrat,
un títol ideal per conèixer la història Fabra lle-
tra a lletra. / Espai Betúlia.

DISSABTE 12 DE GENER
19:30 Partit de bàsquet corresponent a la dot-

zena jornada del grup 2 de la Copa Catalun-
ya masculina entre el CB Santa Coloma i el CB
Ripollet - Aíbaba Restaurant. / Pavelló Joan
del Moral.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia Barnacas és un projecte documental

que intenta visualitzar i reflexionar entorn de
Barcelona. És una reflexió i un testimoni d’u-
na època de postguerra, fam i repressió po-
lítica. / Biblioteca Central.

DIUMENGE 13 DE GENER
18:30Arriba un dels enfrontament més difícils

de la temporada. Partit de bàsquet corres-
ponent a la quinzena jornada de la Liga Dia
entre l’Snatt’s Sant Adrià i l’Spar Citylift Uni
Girona. / Pavelló Marina Besòs.

DIMARTS 15 DE GENER
18:00 El pròxim dia 15 es posarà en marxa un

taller per aprendre a tocar la guitarra. Les ses-
sions d’aquest curs gratuït es faran cada di-
marts a la tarda. / Centre de producció Cul-
tural i Juvenil Polidor.

AVUI 10 DE GENER
17:00 Antònia Guerrero, psicòloga i psicotera-

peuta, s’encarregarà de coordinar el taller ano-
menat Dones que corren amb els llops, per
aprofundir en l'arquetip de la Mare Terra i la
feminitat. / Sala Josep i Pere Santilari.

TOTA LA SETMANA
Tarda - Nit Des de dilluns passat, com cada any,

la biblioteca posa en marxa un espai d’estu-
di nocturn per poder preparar els exàmens.
/ Biblioteca Tirant lo Blanc.a

AVUI 10 DE GENER
18:30 Marcos Eguiguren, Llicenciat en Ciències

Econòmiques per la UB, serà l’encarregat de
coordinar la conferència Brexit. Una amena-
ça per al futur d’Europa? / Sala Albéniz.

Dimarts que ve es posa en marxa un
taller de memòria per als veïns i les
veïns del poble. / Casal de Gent Gran
Joan Maragall.

Es posa en marxa un curs de
memòria per a la gent gran
Dimarts 15 de gener a les 10:00

Darrers dos dies en els quals es pot vi-
sitar l’exposició Temporada baixa, un
projecte fotogràfic de Santi Molera que
critica el turisme de masses. / Centre
Cívic Riu.

‘Temporada baixa’ afronta
els seus darrers dos dies

Fins a l’11 de gener

Partit de bàsquet corresponent a la set-
zena jornada de la lliga ACB entre el
Divina Seguros Joventut de Badalona
i el Kirolbet Saski Baskonia. / Pavelló
Olímpic.

La Penya busca certificar el
bitllet per a la Copa del Rei
Diumenge 13 de gener a les 17:00

Des de dilluns passat es pot visitar l’ex-
posició anomenada Txernòbil, la ciutat
del silenci, de Jorge Franganillo. / Bi-
blioteca Can Baratau.

Ja es pot visitar la mostra
‘Txernòbil, ciutat del silenci’

Tota la setmana

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma
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