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Dimarts va ser l’últim dia perquè
els ciutadans estrangers no co-
munitaris amb dret a vot es po-
guessin inscriure per votar a les
municipals. Molts, però, ni tan sols
es van assabentar que tenien
aquest dret. Així ho denuncia la
plataforma Vot per a tothom, que
amb els seus propis mitjans ha fet
una campanya informativa per in-
centivar el vot immigrant.

Segons xifres de la Secretaria
d’Igualtat, Migracions i Ciutada-
nia de la Generalitat, a les darre-
res eleccions locals només van vo-
tar 62.698 persones estrangeres
(europees incloses), quan s’estima
que són prop de 300.000 les que
tindrien dret a fer-ho.

A Espanya, la Constitució es-
tableix que poden votar als co-
micis locals aquells ciutadans
que provinguin de països amb els
quals l’Estat té un tractat de re-
ciprocitat (a més dels de la UE).
Aquests països són 12: Bolívia,
Cap Verd, Colòmbia, Equador, Is-
làndia, Noruega, Nova Zelanda,
Paraguai, Perú, República de Co-
rea, Xile i Trinitat i Tobago.

Àngel Prats, membre fun-
dador de Vot per a tothom, as-
senyala que és una incoherència
que els països amb major nom-
bre d’immigrants a Espanya si-
guin, precisament, els que no tin-
guin dret a votar. A Badalona,
per exemple, les nacionalitats es-
trangeres més representades
són la pakistanesa (17% de la po-
blació) i la marroquina (15%).

“Més o menys, de tota la po-
blació major de 18 anys i de

procedència estrangera, només
podrà votar un 20%. És anec-
dòtic”, assegura Prats.

Tot i això, el problema és que
fins i tot els immigrants que tenen
dret a votar tenen una baixa par-
ticipació. ¿Els motius? Segons
Prats es deu al fet que els Ajun-
taments no estan fent les cam-
panyes pertinents per informar
els ciutadans que tenen aquest
dret, tot i que la Generalitat ha
instat els ajuntaments a fer-ho.

Des de l’Ajuntament de Ba-
dalona indiquen que no s’ha fet
cap campanya, però s’ha donat in-
formació a través dels serveis so-
cials i la pàgina web. El consisto-
ri de Santa Coloma de Gramenet,
a petició d’aquesta publicació, ha
declinat fer declaracions al res-
pecte. Partits polítics, com el PSC,
ERC i Guanyem, han compartit in-
formació a les xarxes.

Vot per a tothom?
» S’estima que només el 20% dels estrangers amb dret a vot participen en les eleccions municipals
» Badalona i Santa Coloma, ciutats amb un alt nombre d’immigrants, no fan campanyes informatives

Els col·lectius immigrants més nombrosos, com els pakistanesos i els marroquins, no tenen cap dret a vot. Foto: Twitter (@CUPBarcelona)

ANÀLISI4A Badalona i Santa
Coloma, la població estrangera
(tant europea com no comuni-
tària) representa el 12% i el 20%,
respectivament. Moltes d’a-
questes persones, però, no poden
escollir els seus representants.

Segons un informe del
2004 de l’Ajuntament de Bar-
celona, “el dret a vot és un dels
aspectes cabdals de la ciutada-
nia”, ja que defineix “qui forma
part de la comunitat”. La Ge-
neralitat, però, calcula que mig
milió de persones estrangeres
majors d’edat no podran votar,
tot i que de vegades “fa més de
10 anys que viuen a Catalunya”. 

Vot per a tothom conside-
ra que el dret a vot no hauria
d’associar-se a la nacionalitat,
sinó a la residència, com és el
cas d’altres drets civils, econò-
mics i socials.

Les dades de les darreres
eleccions locals de Badalona,
per exemple, demostren que als
barris amb un percentatge més
alt de població estrangera (34%
a La Salut, La Pau i Sant Roc)
la participació va estar per sota
de la mitjana (50%, 49% i 42%
respectivament), que va ser de
57%. L’exclusió del vot estran-
ger també aïlla la incidència po-
lítica dels barris perifèrics.

La participació política, 
clau en la integració social

Augusto Magaña
BARCELONÈS NORD
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Els semàfors

Aj. de Badalona
Badalona gasta en serveis socials un

42% menys que la mitjana estatal. Però
això no és només un problema de l’ac-

tual govern: és una situació que s’ha
mantingut estancada al municipi des

del 2010 i fins a l’actualitat. 
pàgina 8

Tiana Negra
El festival tianenc es consolida per setè
any consecutiu com un referent per als
amants del gèner negre. Aquest any, la

programació se centrarà en els autors va-
lencians i en totes les històries que han

sorgit arran del crim de Susqueda.
pàgina 18

Aj. de Santa Coloma
L’Ajuntament de Santa Coloma ha de-
cidit recuperar la figura dels serenos,

una mena d’agent cívic nocturn. A
més, la iniciativa servirà per donar fei-
na a 18 persones del municipi, majors

de 45 anys i en situació d’atur. 
pàgina 14

La lupa

Des de PAH Badalona sempre s’ha de-
nunciat el contrasentit que suposa que hi
hagi persones vivint en infrahabitatges o
al carrer mentre hi ha quasi 10.000 ha-
bitatges buits a la nostra ciutat. 

La majoria d’aquests pisos buits són
propietat dels bancs, que no respecten la
funció social que han de tenir els pisos i
especulen amb un servei al qual tots els
espanyols, segons la Constitució i l’Esta-
tut, hi tenen dret. En concret, l’article 47
de la Constitució assenyala que “els po-
ders públics promouran les condicions
necessàries” per garantir un habitatge dig-
ne i adequat per a tothom.

La PAH, des de la seva creació, ha re-
clamat al nostre Ajuntament l’aplicació
de les lleis que defensen aquest dret, com
són la Llei 18/2007 i la Llei 1/2015.
Aquestes lleis contenen me-
sures per obligar als bancs a
mobilitzar els pisos buits a
través, si és necessari, de la
imposició de multes coerci-
tives i sancions.

S’entén que l’anterior Go-
vern del PP no volgués apli-
car aquestes mesures per garantir un ha-
bitatge digne a totes les persones afecta-
des per l’estafa de les hipoteques. L’alcalde
d’aleshores, Garcia Albiol, tenia clar al ser-
vei de qui estava. Per això no és gens es-
trany que sancionés la PAH per utilitzar
un local públic per atendre totes les per-
sones amb problemes habitacionals,
cosa que no feia l’Ajuntament, malgrat la
bona predisposició de la majoria dels tre-
balladors socials. Davant d’aquesta si-
tuació, la PAH va impulsar una nova Llei
que deixava clar quina havia de ser la fun-
ció principal de l’habitatge, la Llei
24/2015, que va ser aprovada per tots els
grups polítics del nostre Parlament.

Com tothom sap, aquesta Llei va ser
recorreguda pel PP davant del Tribunal
Constitucional. Tot i això, hi ha articles
que es poden aplicar, com també es po-

den utilitzar altres lleis. En concret, la Llei
18/2007 prioritza la funció social de
l’habitatge. Per això cal detectar tots els
pisos buits, per destinar-los a totes les per-
sones amb problemes residencials a Ba-
dalona i evitar tragèdies com la del 5 de
gener.

Ara, a Badalona tenim localitzats
més de 1.331 habitatges buits propietat
dels bancs. És possible que n’hi hagi al-
guns “ocupats”, però el que la PAH con-
sidera que s’ha de fer és comprovar la seva
situació i destinar-los a les persones en
risc d’exclusió social o que han patit
qualsevol procediment de desnonament.
Com també és necessari destinar recur-
sos a polítiques d’habitatge per garantir
a tothom aquest dret bàsic per poder viu-
re amb dignitat.

La PAH també vol que l’Ajuntament
informi la ciutadania dels seus drets en
matèria d’habitatge i pobresa energètica,
així com les vies que té per assegurar
aquests drets i la possibilitat de denún-
cia en cas que siguin vulnerats.

La PAH fa temps que va traslladar a
tots els grans municipis, entre ells el de
Badalona, un document en el qual es pro-
posen “les accions que els ajuntaments
han d’aplicar de forma coordinada, amb
urgència i de forma prioritària per asse-
gurar que el dret a l’habitatge segueixi ga-
rantint-se sense cap escletxa”.

Membres de la PAH es van reunir
amb l’anterior govern badaloní diverses
vegades per saber com estaven aplicant
les actuacions proposades per l’entitat. El
seu objectiu era col·laborar i  unificar cri-
teris per aconseguir ser més eficaços i re-

solutius. Volien actuar preventivament
per evitar el patiment de centenars de per-
sones davant la incertesa de ser desno-
nats qualsevol dia. També volien acabar
amb les màfies que s’aprofitaven dels més
vulnerables ocupant pisos buits i llogant-
los per sota del preu de mercat. Tothom
coneixia l’existència d’aquestes màfies i
de les irregularitats de les escomeses de
la llum i d’altres serveis.

Tanmateix, ara sembla com si tothom
s’assabentés d’aquest problema, ignorant
que són molts els habitatges dels bancs
ocupats i també que n’hi ha molts amb ex-
pedients oberts per frau elèctric i ningú
ha fet res per solucionar-ho.

Ja fa més de 3 anys que el govern de
M. Rajoy va modificar el model de fac-
turació de l’electricitat. Ens va explicar que

la seva intenció era abaratir el
preu. La realitat ha estat tot
el contrari. Avui, a l’Estat es-
panyol tenim un dels preus
de l’electricitat més cars de tot
Europa. Possiblement, això
expliqui perquè molts alts
càrrecs del PP, amb sous

d’escàndol, formen part dels consells
d’administració de moltes elèctriques.

A més, el candidat més llarg -en al-
çada- ha decidit criminalitzar els veïns de
l’habitatge i querellar-se contra ells. Per
això, durant la manifestació celebrada el
dissabte 13, no era estrany escoltar crits
que deien “no som criminals, som po-
bres”.  

Mentrestant, els bancs espanyols
continuen sent les immobiliàries més
grans d’Europa i els serveis bàsics tenen
preus inassequibles per la majoria de la
població. I a Badalona no hi ha cap ha-
bitatge social mentre hi ha milers d’ha-
bitatges sense cap funció, només esperant
perquè els bancs continuïn fent negoci
amb un bé de primera necessitat.

Algú farà alguna cosa o haurem d’es-
perar una altra tragèdia?       

Els bancs espanyols continuen sent
les immobiliàries més grans d’Europa i els
serveis bàsics tenen preus inassequibles

per Pedro Jesús Fernández

Cases sense gent

Valls necesita subrayar
que él no pactaría con

la extrema derecha por-
que solo con sus argumentos no que-
da claro que sea así. Obsesión securi-
taria, vincular manteros y delincuencia,
críticas al "buenismo con la inmigra-
ción", victimización de los castellano-
hablantes…

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Detencions com les
dels alcaldes de Verges

i Celrà desarmen els que
pensem que un clima de distensió és
possible i ideal per avançar cap a una
solució política a través del diàleg. Els
aparells de l'estat són implacables.
Mai no fallen. Quin diàleg és possible
sota l'excepcionalitat permanent?

@carlesferreira

Històrica desfeta de
Theresa May. L’actual

Unió Europea necessita
la tradició democràtica del Regne
Unit. Les amenaces als valors fona-
mentals també ens vénen de dins i ens
cal reforçar la democràcia europea.
Amb el Regne Unit, la democràcia és
més forta.

Los presupuestos re-
presivos de Pedro

Sanchez: dos alcaldes
detenidos de madrugada, doce acti-
vistas durante el día y un fotoperio-
dista por la tarde. Todas las detencio-
nes, sin orden judicial. Prospección po-
licial. Cuéntalo en Europa. Mobilitza-
cions arreu.

@HiginiaRoig@KRLS@apuente
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La pobresa mata1

2
Sant Roc, 5 de gener del 2019: 
el foc no s’acaba aquí

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

Sant Roc: més recursos i prevenció 
perquè no torni a passar

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

El + llegit línianord.cat

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.

La Badalona del demà
per Estanis Alcover i Martí

Llegeixo a Twitter com són d’a-
trevits els periodistes. Doncs
ho han de ser, com també han
de saber rondinar, denunciar,
prevenir i, fins i tot, predir.
Ningú no sap realment què ens
espera en el futur, però els pe-
riodistes saben -i jo mateix ho he
escrit- que els nostres espais ur-
bans han de reinventar-se. Una
ciutat més intel·ligent i infor-
mada és el que busquen els ex-
perts; el periodista ho ha de sa-
ber i divulgar-ho.

Imaginem una Badalona del
futur. Què veiem? Cadascun de
nosaltres una ciutat diferent.
Ningú sap realment què ens es-
pera en el futur, però la realitat
ara és que els nostres espais ur-
bans estan atestats de gent i
contaminats, per exemple. 

Si a la Badalona del passat li
va donar forma les persones, la
del futur serà configurada per
les idees, i n'hi ha moltes que
competeixen sobre com hauria
de ser un espai futurista. Ex-
emple d’idea: la ciutat més in-
tel·ligent és la més ecològica.
Combinar la urbanització amb

una volta al nostre passat pas-
toral i bimil·lenari, un nou ex-
emple. Clar que les idees les te-
nen les persones...

Les empreses de tecnologia
com Siemens, IBM, Intel i Cisco
creuen que les ciutats més in-
tel·ligents seran les que estiguin
connectades a la xarxa. He llegit
que dissenyar una ciutat del fu-
tur pot trobar resposta en grans
volums de dades i la "internet de
les coses", on els objectes prè-
viament simples, "tontos", es
fan intel·ligents en estar con-
nectats entre si en un centre
neuràlgic. Una xarxa de sen-
sors, continua l'argument, ofereix
una gran quantitat d'informació
sobre com una ciutat funciona.
Això permet que els sistemes
s'uneixin i, finalment, puguin
treballar més eficientment. 

Voldria una Badalona del
demà molt humana. Entenc que
el comportament d'una ciutat té
a veure amb el comportament
dels ciutadans i una Badalona re-
alment intel·ligent haurà de ser
oberta, amb la capacitat de pro-
porcionar una mica per a tothom.

Aire fresc

Si ens passegem pels centres edu-
catius catalans, ens trobarem amb
un percentatge molt elevat de do-
cents que són forans a aquesta co-
munitat. De valencians n’està ple,
sense oblidar a europeus i afri-
cans que han vingut a treballar
pel país tot i el desplaçament que
han hagut de fer. Malaurada-
ment, molts partits dretans espa-
nyolistes han atacat aquesta fita
que permet la immersió lingüís-
tica sota una convivència pacífica.
Per això resulta paradoxal quan
escoltes, entre alguns anticatala-
nistes, la crítica a aquest sistema.
És la cultura la que ens fa pacífics
o violents, però alguns anticatala-
nistes aposten per la confrontació.
A Catalunya, i donat el gran nom-
bre de nouvinguts interns i ex-
terns, no se la pot titllar de dividir
la població. En tot cas, ha volgut
integrar-la amb plena sobirania.
Convindrem que l’educació és la
millor manera de trencar les espi-
rals de la desigualtat. Una endevi-
nalla Sumèria deia: “entres a la
casa cec però en surts veient, ¿què
és? Una escola.” I Sòcrates afir-
mava que el més honrat i el més
senzill no és reprimir als altres
sinó preparar-se per a ser el millor
possible. Aleshores, per què al-
guns s’entesten que l’escola cata-
lana divideix i que cal imposar de
nou un 155? En aquest cas em
pregunto, què redimonis va estu-
diar Casado per a obtenir un Màs-
ter en contra l’educació catalana?
Com deia el difunt Xavier Melga-
rejo, les escoles que generin llaços
més intensos i propers entre les
persones són les que en sortiran
reforçades. La catalana n’és una.
Milers d’escoles són la vida, però
ben pocs ens fan cenyida.

155
per David Rabadà

A les xarxes

@mariadolorsa: Alcaldes detinguts en
sortir de casa sense saber ni tan sols per
què. Per si algú havia oblidat en quina
mena d'estat vulnerador de drets vivim.

@LuciaMendezEM: En la investidura del
nuevo presidente andaluz ha quedado
claro que el discurso de Juanma Moreno
es más Núñez Feijóo que Génova, 13.

#CanviAAndalusia

@FilmBayona: Agresiones como esta es-
tán pasando cerca de tu casa, bajo ideas
que amenazan con entrar en nuestras ins-
tituciones.

#AgressióHomòfoba #CreixLaRepressió

Les millors
perles

Ramon Colillas, un jove de la localitat berguedana de Puig-
reig, ha guanyat 4,5 milions d’euros després de quedar el pri-
mer classificat d’un dels tornejos de pòquer més importants

del món, que es va disputar a les Bahames. Colillas ja s’havia pro-
clamat guanyador del Campionat d’Espanya de Pòquer 2018.

L’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea ha re-
vocat els drets sobre la marca ‘Big Mac’, registrada per la
multinacional McDonalds. La decisió arriba després que la

cadena irlandesa Supermac’s, amb seu a Irlanda, hagués denun-
ciat que la marca ‘Big Mac’ era seva i existia des de l’any 1996.

La Xina ha aconseguit fer brotar una llavor a la Lluna. Les imatges
enviades per la sonda Chang’e 4 mostren un brot de cotó que
hauria crescut amb èxit. L’objectiu de l’Administració Espacial

Nacional de la Xina era posar a prova la capacitat agrícola en un en-
torn extrem, crucial per a futures missions espacials a llarg termini.

Un venedor de loteria de Lugo es va fugar d’Espanya fa
uns dies amb la recaptació dels sortejos de Nadal i Reis.
Dues treballadores del negoci van alertar la policia des-

prés de veure que l’home no apareixia. Els agents van com-
provar que l’home va desaparèixer amb 120.000 euros.

L’exsecretari del narcotraficant mexicà El Chapo Guzmán ha as-
segurat, durant el judici que s’està celebrant a Nova York, que
Guzmán hauria donat 100 milions d’euros en suborns a l’expre-

sident mexicà Enrique Peña Nieto. L’exsecretari, però, ha dit que ell
no va ser testimoni dels fets, sinó que el mateix Guzmán li va explicar. 

La clau
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Badalona

SERVEIS SOCIALS4L’Ajunta-
ment de Badalona gasta en serveis
socials només 273,61 euros per ha-
bitant, un 42% menys que la mit-
jana estatal, de 471,87 euros.
Aquesta és la conclusió a la qual ha
arribat l’informe sobre els pres-
supostos municipals elaborat per
l’Observatori de Serveis Urbans
(OSUR), que ha analitzat els
comptes de 21 municipis espan-
yols en els últims vuit anys.

A l’estudi, l’OSUR destaca que
a Badalona la despesa en serveis
socials s’ha mantingut pràctica-
ment estancada entre el 2010 i el
2018. Una de les dades més pre-
ocupants és la del pressupost
destinat a habitatge, que, tot i ser
un dels principals problemes dels
veïns i veïnes, només ha rebut una
mitjana de 32,43 euros, un 83%
menys que la mitjana estatal de
191,11 euros per habitant.

A més, Badalona és, entre les
ciutats més poblades de l’Estat,
la que menys gasta en protecció

i gestió del patrimoni històric i
artístic. Mentre que la mitjana a
Espanya és de 33,38 euros per
persona, a Badalona és de dos
cèntims d’euro per habitant.

En canvi, la partida que ha
rebut més diners els darrers vuit
anys ha estat la de benestar co-
munitari (gestió i manteniment
del clavegueram, l’aigua potable,
residus, neteja viària, etc.):
130,85 euros per habitant. 

Les altres partides que han re-
but més finançament han estat les

d’educació (79,97 euros per ha-
bitant el 2018) i seguretat i ordre
públic (62,44 euros), tot i que
aquesta última assenyalen des
d’OSUR que ha patit una lleuge-
ra retallada la darrera legislatu-
ra que ha suposat una important
reducció de les prestacions i es-
tructures de la policia local.

L’informe també ressalta la
disparitat en l’Esport: la subven-
ció al Joventut multiplica per 3,5
tota la despesa en promoció de
l’esport (5,49 euros per veí).

Els treballadors municipals ja van denunciar la manca de despesa social. Foto: Arxiu

Badalona és a la cua 
en despesa social municipal

» El consistori destina a serveis un 42% menys que la mitjana estatal
» L’habitatge és el que rep menys diners: 32,43 euros per habitant

L’oposició presenta les seves
esmenes al pressupost

PRESSUPOST4Els partits que
van aprovar inicialment els pres-
supostos del govern municipal
comencen a perfilar les seves exi-
gències per tal d’aprovar-los de-
finitivament.

Des de Guanyem Badalona
en Comú han demanat al govern
que convoquin urgentment una
reunió de negociació amb tots els
grups que van votar a favor o es
van abstenir a l’aprovació inicial
(és a dir, tots, excepte el PP).

Guanyem ja va presentar
al·legacions de caràcter tècnic als
comptes, però denuncien que

des de l’aprovació inicial no-
més s’han reunit una vegada i
han criticat “la passivitat i man-
ca d’iniciativa” del govern de
l’alcalde Álex Pastor.

Per altra banda, ICV-EUiA
ha sol·licitat al PSC que inclogui
en els comptes una partida de
300.000 euros per “llençar una
segona convocatòria de micro
crèdits”, la consignació necessà-
ria per a la contractació de quatre
tècniques per reobrir el servei
Badalona Eficient, i 400.000 eu-
ros per fer ajuts a la remodelació
de les instal·lacions elèctriques.

Prop de 5.000 persones ateses
pel Servei de Teleassistència

SERVEIS SOCIALS4Prop de
5.000 persones de Badalona
s’han beneficiat del Servei Local
de Teleassistència per a gent
gran que coordina la Diputació
de Barcelona. En total, a tot el
Barcelonès es van atendre el
2018 16.666 usuaris i usuàries.

La Diputació informa que a
tota la demarcació s’ha donat co-
bertura a més de l’11% de la po-
blació major de 65 anys i al
30% de la població major de 80
anys, amb una elevada satisfac-
ció per part dels usuaris i de les
seves famílies.

Aquest servei funciona mit-
jançant un terminal instal·lat al
domicili de la persona i una uni-
tat de control remot en format de
penjoll o polsera que permet es-
tar connectat de forma perma-
nent amb el centre d’atenció.

El projecte es complemen-
ta, a més, amb les unitats mò-
bils de primera resposta. El
Barcelonès disposa de dos d’a-
quests dispositius, un dels quals
es troba a Badalona i l’altre a
l’Hospitalet de Llobregat, que
serveixen per atendre emer-
gències i contingències.

El Club Nàutic Bétulo, en perill
per la normativa de Costes

COSTES4El futur del Club Nàu-
tic Bétulo pot estar en perill a cau-
sa de l’aplicació de la nova nor-
mativa de Costes. Com va avançar
La Vanguardia, la interpretació
que fa el Ministeri de Transició
Ecològica del reglament de Costes
podria obstaculitzar la renovació
de les concessions de prop de
deu clubs nàutics de platja de
Catalunya, com el de Badalona.

Des del club Bétulo informen
que estan en tràmit per fer la re-

novació i que encara no han rebut
cap avís per haver d’abandonar
l’espai actual que tenen a la plat-
ja badalonina. Per renovar el per-
mís, les instal·lacions no poden
superar els 300 metres quadrats.

L’altre club de la ciutat, el
Club Natació, no es troba en
perill, ja que la seva concessió ja
ha estat renovada i perquè les
instal·lacions pertanyen al port
de Badalona i no es veuen afec-
tades per la normativa de Costes.

Política |Teresa González, nova regidora del Districte 2
L’alcalde Álex Pastor va nomenar fa una setmana Teresa González nova regidora 

del Districte 2, després que el regidor de Cs, Juan Miguel López, renunciés al seu cà-
rrec el passat 9 de gener. González va agrair “la bona relació personal” amb López.
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Pastor cita la policia per tractar
el sobreconsum elèctric

SEGURETAT4El pròxim 23 de
gener se celebrarà una Junta
Local de Seguretat extraordinà-
ria per tractar els casos de so-
breconsum elèctric a la ciutat.
Així ho va anunciar dilluns l’al-
calde Álex Pastor, després que la
investigació dels Mossos d’Es-
quadra hagi determinat que la
causa de l’incendi del 5 de gener
a Sant Roc es va produir per una
manipulació d’un quadre elèctric.

Divendres passat, l’alcalde
es va reunir amb els responsables
d’Endesa, els tècnics municipals
i els tècnics de l’empresa submi-
nistradora per començar a ela-
borar un mapa de la ciutat on
constin els punts on hi ha so-
breconsums elèctrics per un ús
irregular de la xarxa.

Pastor va assegurar que seran
contundents, però també va dei-

xar clar que ajudaran i acom-
panyaran des dels Serveis Socials
“totes aquelles persones i famí-
lies en situació de vulnerabilitat
econòmica perquè puguin re-
gularitzar l’accés al subminis-
trament elèctric”.

ALBIOL VOL SER A LA TAULA
A la Junta Local de Seguretat
està previst que hi participin els
representants de tots els cossos
policials presents a la localitat.
Però l’exalcalde Xavier García Al-
biol també vol ser a la taula.

El regidor del PP va presentar
dimarts una petició oficial on de-
mana que el seu grup municipal
sigui convidat a la reunió, ja que
considera que els fets van suposar
“un abans i un després a la nostra
ciutat” i haurien de servir perquè
el consistori “obri els ulls”.

INCENDI4Les investigacions i
els processos judicials per deter-
minar la causa i els culpables de
l’incendi que va tenir lloc el 5 de ge-
ner al barri de Sant Roc encara
continuen. Els Mossos d’Esquadra
van detenir sis persones relacio-
nades amb els fets, tres dels quals
van passar pel jutjat d’instrucció
número 2 de Badalona i van ser
deixats en llibertat provisional
amb mesures cautelars (retirada
del passaport, prohibició de sor-
tida del territori i compareixences).

Els altres tres detinguts en-
cara no han estat citats a decla-
rar. El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya va informar
que el procediment està obert
pels delictes d’homicidi per im-
prudència, defraudació de fluid
elèctric i ocupació d’immoble.

Els detinguts són tots els
membres adults de la família que
vivia al pis on es va originar el foc
que va calcinar l’edifici número
244 de l’avinguda del Marquès
de Mont-roig.

RESPOSTES POLÍTIQUES
Les reaccions per part dels polí-
tics municipals no s’han fet es-
perar. El primer ha estat l’exal-
calde Xavier García Albiol, que
va anunciar dilluns que es pre-
sentaria com a “acusació popu-

lar” en el procés penal obert
contra els sis detinguts.

L’alcalde Álex Pastor, en can-
vi, va assegurar que l’Ajuntament
actuarà “de manera contundent”
contra les ocupacions il·legals
que es produeixen “de vegades
de la mà de les màfies” i va de-
manar l’enduriment del codi pe-
nal en els casos d’ocupació.

Guanyem Badalona en
Comú, ERC i ICV, per la seva
banda, presentaran una moció
conjunta al pròxim Ple ordinari
per demanar “mesures per fer
front a la pobresa energètica”.

La Generalitat, per últim, va
anunciar dijous de la setmana
passada que oferirà al consisto-
ri set pisos per reallotjar els
afectats pel tràgic incident.

MANIFESTACIÓ I HOMENATGE
Prop de 500 persones es van ma-
nifestar dissabte per denunciar
que “la pobresa mata”. La con-
centració, convocada per la Co-
ordinadora d’Habitatge de Ba-
dalona, va sortir de l’edifici cremat
a Sant Roc amb l’objectiu de po-
sar en el punt de mira que la cau-
sa d’arrel de l’incendi va ser la po-
bresa energètica que obliga bona
part de la població del barri a pun-
xar la llum.

Per altra banda, l’Ajuntament
va fer aquest dimarts un acte de
reconeixement pels agents i co-
mandaments de la Guàrdia Ur-
bana que van intervenir en el si-
nistre, als quals va felicitar per “la
seva dedicació i professionalitat
en un dia tan tràgic”.

Més de 500 persones es van manifestar dissabte. Foto: Twitter (@josetellezbsn)

Llibertat provisional per a tres
dels detinguts per l’incendi



11 | 

línianord.catBadalona 17 de gener del 2019

POLÍTICA4El Comú de Badalo-
na ha tornat a distanciar-se de les
negociacions entre ERC i Guan-
yem Badalona en Comú per anar
en una llista conjunta a les prò-
ximes eleccions municipals. 

La recentment nomenada cap
de llista dels comuns, Aïda Llau-
radó, ha assegurat a Línia Nord
que no volen formar part d’una
“candidatura independentista”,
tot i que encara no han pres una
decisió definitiva sobre la possi-
bilitat de constituir una llista
unitària d’esquerres a la ciutat

“Volem una candidatura que
sigui més transversal i que no si-
gui independentista. No es trac-
ta de ser antiindependentistes,
sinó que pugui haver-hi gent de
diferents sensibilitats, però on la
proposta de Catalunya en Comú
també es pugui expressar”, ha
deixat clar la cap de llista.

La candidatura de Llauradó
va resultar guanyadora de les
primàries que el Comú va cele-
brar el passat cap de setmana. La
nova cap de llista ha assenyalat
que la intenció dels comuns, de
moment, és elaborar una llista
conjunta amb Podem. Primer,
però, Podem haurà de tancar les
seves primàries, que van co-
mençar aquesta setmana, i fer la
seva pròpia llista electoral.

Llauradó ha recordat que amb
Podem tenen una coalició d’àm-
bit nacional, i que ja s’ha establert
que es presenten “conjuntament
com a forces de coalició”. “La
marca a nivell municipal ja està
pactada”, ha dit la cap de llista, tot
i que encara no hi ha un nom de-
finitiu per a la candidatura. 

No obstant això,  la formació
violeta de Badalona ha apuntat,
a través d’un missatge de Twit-
ter, que encara han de debatre
“quin model i projecte d’alian-
ces” construiran i ha demanat no
avançar-se als esdeveniments. 

“LA PORTA CONTINUA OBERTA”
Llauradó ha subratllat que van
mantenir converses prèvies amb
Guanyem i així ho ha confirmat
el regidor Jose Téllez, el qual
també ha assegurat que van in-
terrompre aquestes negociacions
a petició dels comuns, que primer
volien acabar les primàries.

Téllez ha demanat “que no es
prioritzin arguments sobre el
procés nacional abans que la
necessitat d’aturar el feixisme a
la ciutat” a l’hora d’arribar a un
acord. “Per a nosaltres la porta
continua oberta”, ha deixat clar.

Els comuns ja han escollit la seva llista electoral. Foto: Comú de Badalona

Nou revés a la possible
llista unitària d’esquerres

Téllez recorrerà la sentència
del cas dels cartells requisats
POLÍTICA4El jutjat d’instrucció 7
de Barcelona va condemnar ahir
el regidor de Guanyem Badalona
en Comú, Jose Téllez, per un de-
licte de desobediència. Segons la
sentència, el regidor ha de pagar
una multa de 4.380 euros. Téllez
ja ha anunciat que ho recorrerà.

“Estem disposats a anar fins
al final i això vol dir anar al Tri-
bunal Europeu de Drets Hu-
mans (TEDH). A veure què n’o-
pina Europa del fet que la Fis-
calia enviï policies a requisar
cartells que diuen Hola Europa”,
assenyala Téllez.

El regidor va ser jutjat fa una
setmana pel cas dels cartells
d’Òmnium Cultural que la Guàr-
dia Urbana va requisar els dies an-
teriors al referèndum de l’1-O. La
Fiscalia demanava sis mesos de
presó i inhabilitació per al regidor.

Aquesta última mesura, però, va
ser desestimada per la jutgessa.

Téllez afirma que la jutgessa
li va negar el torn de paraula a la
seva intervenció final per consi-
derar-la “un al·legat polític” i in-
sisteix en el fet que els principals
arguments que va presentar la
seva defensa “ni tan sols han es-
tat analitzats”.

VISITA A LLEDONERS
El mateix Téllez va visitar jun-
tament amb l’exalcaldessa Do-
lors Sabater els exconsellers
Oriol Junqueras, Raül Rome-
va, i Quim Forn a la presó de
Lledoners dilluns passat. Tam-
bé es van trobar amb l’expresi-
dent de l’ANC, Jordi Sánchez.
Téllez ha assegurat que era una
visita que tenien programada
des de fa temps.
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SEGURETAT4Els serenos tor-
nen a Santa Coloma. L’Ajunta-
ment ha decidit rescatar aques-
ta figura d’agent cívic nocturn
per fer front a la percepció d’in-
seguretat que hi ha a la ciutat, tot
i que, assegura, l’activitat delic-
tiva no s’ha incrementat en els
últims anys al municipi.

En total seran 18 agents. Dos
d’ells faran tasques de coordina-
ció de tot el personal i els altres 16
faran la tasca pròpia del sereno:
supervisar el bon funcionament
de la ciutat durant la nit.

En concret, aquests agents es
dedicaran a acompanyar per la
ciutat en horari nocturn perso-
nes grans o amb algun tipus de
discapacitat (les quals podran re-
servar per telèfon el servei d’a-
companyament), a detectar els
carrers poc il·luminats i avisar
l’empresa de manteniment, a
inspeccionar el mobiliari urbà
per detectar desperfectes i as-
sistir persones que puguin tro-

bar-se perdudes o desorientades,
entre altres tasques.

GENERAR OCUPACIÓ
L’equip de serenos estarà format
per persones majors de 45 anys
i a l’atur. D’aquesta manera, el
consistori vol propiciar també la
generació d’ocupació. 

La selecció i formació dels
agents es farà durant el mes de
febrer (de la qual s’encarregarà
l’empresa municipal Grameim-
puls), amb l’objectiu que el ser-
vei pugui començar a treballar a

partir del març, que és quant a la
ciutat hi ha més moviment.

En total, l’Ajuntament desti-
narà una partida pressupostària
de 400.000 euros anuals, que
servirà per mantenir actiu aquest
servei durant totes les nits de
l’any (excepte el 18 d’octubre, en
què se celebra el Dia del Sereno).

Els agents patrullaran sobre-
tot als voltants dels comerços, les
zones d’aparcament, les entra-
des i sortides de metro i a prime-
ra hora del matí mentre s’instal·len
alguns dels mercats ambulants.

L’alcaldessa Parlon ha presentat el projecte aquest dimecres. Foto: Línia Nord

Tornen els serenos per combatre
la sensació d’inseguretat

» Des del març hi haurà 18 agents cívics que vigilaran la ciutat de nit
» Els serenos seran persones més grans de 45 anys i a l’atur

SOM Gramenet presenta 
la seva llista electoral

POLÍTICA4Som Gramenet va
celebrar aquest cap de setmana
les seves primàries i ja ha definit
les primeres 14 posicions de la
seva llista electoral, encapçalada
per Albert Gerard Ventura i for-
mada per set homes i set dones.

La llista la completen Gem-
ma Olivas, Carles Valls, Sara
Martín, José Espinoza Zamudio,
Sílvia Terol Ledesma, Víctor Go-
dino Olmo, Amalia Pérez Bení-
tez, Jaume Abelló i Teruel, Mar-
ta López Molins, Josep Pascual
i Triay, Rut Terol Ledesma, Jan
Marc Viñas i Marta Oller.

Durant tot el cap de setmana
van votar un total de 307 per-
sones, fins a les 17 hores de diu-
menge, quan va acabar l’escru-
tini i l’actual regidora Anna Pé-
rez va presentar els resultats. La
llista actual, però, s’ha elaborat
després de fer una rectificació de
gènere i paritat.

SUPORT BADALONÍ
Els regidors de Guanyem Bada-
lona en Comú, Dolors Sabater i
Jose Téllez, van visitar Santa
Coloma diumenge per donar
suport a Som Gramenet.

Santa Coloma reflexiona
sobre el consum responsable
EMPRESA4L’Ateneu Coopera-
tiu del Barcelonès Nord durà a
terme una jornada sobre consum
responsable el 29 de gener a la
Biblioteca Central de Santa Co-
loma de Gramenet. L’activitat
s’emmarca en el programa Ate-
neus Cooperatius i comptarà
amb la presència de l’econo-
mista i activista social per la
pau Arcadi Oliveres.

La jornada començarà amb un
discurs de la coordinadora de l’A-
teneu del Barcelonès Nord i sòcia
de la cooperativa La Sargantana
Dalt de la Vila, Anna Abellán.

L’activitat finalitzarà, en can-
vi, amb una posada en comú de
dues experiències cooperatives
del territori: l’Obrador de Gra-
menet, una cooperativa de tre-
ball que promou el consum de
productes ecològics, sostenibles
i de proximitat; i Ambici, una en-
titat que fomenta un servei de
missatgeria ecològica i que fa
servir un mitjà de transport res-
pectuós amb el medi ambient.

Per poder assistir-hi, les per-
sones interessades hauran d’ins-
criure’s a la pàgina web de l’A-
juntament de Santa Coloma.

Blues i dansa, l’aposta 
del Teatre Sagarra per al 2019
CULTURA4El Festival de Blues
de Santa Coloma i la Quinzena
Metropolitana de Dansa seran
els plats forts del nou cicle del
Teatre Sagarra. La temporada
arrenca el 26 de gener amb l’es-
pectacle dels comediants Santi
Millán, Jose Corbacho i Javi
Sancho, el Comedy Zoo Tour.

La programació es comple-
tarà amb dues obres basades en
textos de Shakespeare i espec-
tacles de teatre social, flamenc i

més comèdia amb Sagarra Co-
medy. Destaquen l’obra Mundo
Obrero de l’actor Alberto San
Juan i la reinterpretació de clàs-
sics com Othello i el Rei Learque
fa la companyia Les Antoniettes.

Com a novetat aquest any, les
persones del municipi que esti-
guin a l’atur tindran entrades
gratuïtes. Les famílies vulnera-
bles, en canvi, podran accedir a la
sala a preus molt baixos, gràcies
a la iniciativa Apropa Cultura.

Societat | El Grup de Joves Singuerlín abaixa la persiana
Després de 37 anys d’intensa activitat associativa, el Grup de Joves Singuerlín ha de-
cidit posar punt final a la seva vida activa a la ciutat. Durant tots aquests anys, l’enti-

tat ha promogut espais de joc i aprenentatge per a més de 800 joves del municipi.
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OCUPACIÓ4Sant Adrià va aca-
bar l’any passat com el munici-
pi amb la taxa d’atur més alta del
Barcelonès Nord. Segons les da-
des recollides pel Programa Her-
mes de la Diputació de Barcelo-
na, la ciutat va tancar el quart tri-
mestre del 2018 amb una taxa
d’atur del 15,74%. En compara-
ció, Badalona va tenir una taxa
del 12,76%, Santa Coloma del
13,04%, Montgat del 9,99% i
Tiana del 6,51%.

En total, Sant Adrià va tancar
l’any amb 14.107 persones ocu-
pades, de les 16.766 que confor-
men la població activa del muni-
cipi (que representen el 45,78% del
total de la població).

Tot i que en el total de la co-
marca les dades han millorat res-
pecte al mateix període de l’any
passat, encara persisteix una di-
ferència de més de quatre punts
entre homes i dones. En el cas de
Sant Adrià, la taxa és un 5% més
alta en el col·lectiu femení.

No obstant això, els que han
patit un increment més gran en la
taxa d’atur han estat els homes en-
tre els 40 i els 50 anys. En línies ge-
nerals, però, l’atur al municipi i a
la comarca continua afectant so-
bretot els joves entre 16 i 24 anys,
que són al mateix temps els que
menys prestacions tenen.

A Sant Adrià, l’atur en la fran-
ja més jove arriba fins al 21,68%
de la població activa.

Els ciutadans de Sant Adrià, tot
i ser els més afectats per l’atur a la
comarca, han estat també els que
han rebut menys prestacions per
desocupació: només el 47,81%
del total d’aturats n’ha tingut.

Només el 47,81% dels aturats adrianencs van rebre prestacions. Foto: Arxiu

Sant Adrià lidera la taxa d’atur
al Barcelonès Nord

» El municipi va tancar el 2018 amb un 15,74% d’aturats
» Les dones i els joves entre 16 i 24 anys, els col·lectius més afectats

Un home ferit en un tiroteig
al passeig Pollancreda

SUCCESSOS4Un home va ser
ferit de gravetat en un tiroteig
que va tenir lloc el matí de di-
vendres passat al passeig de la
Pollancreda, a Sant Adrià del Be-
sòs. Com va avançar la Cadena
Ser, la víctima, de 38 anys, va re-
bre una dotzena de trets i va ser
traslladat d’urgències a Can Ruti.

L’agressor va atacar l’home
per l’esquena quan aquest esta-
va a punt d’entrar a un taller d’a-
questa zona de la ciutat, fronte-
rera amb Santa Coloma.

La víctima hauria intentat de-
fensar-se amb una barra de ferro,
abans que l’atacant la disparés i
fugís del lloc dels fets. Els Mossos
d’Esquadra ja han obert una in-
vestigació per identificar l’autor
dels fets. Els motius encara es des-
coneixen, tot i que la policia tre-
balla amb la hipòtesi de robatori
o venjança. Els veïns, alertats
pels trets, van explicar que la
víctima és un veí del municipi que
sempre aparca el seu camió al lo-
cal on van tenir lloc els fets.

POLÍTICA4L’alcalde de Sant
Adrià de Besòs, Joan Callau, pre-
sentarà avui al Parlament de Ca-
talunya, juntament amb el dipu-
tat del PSC Raúl Moreno, una
proposta de resolució per lluitar
contra l’increment de la venda i
el consum de droga a La Mina.

Tant l’alcalde com el diputat
mantindran una reunió a les 10
hores amb diputats represen-
tants dels diferents grups parla-
mentaris per exposar les peti-
cions que des de l’Ajuntament de

Sant Adrià s’han anat realitzant
en els darrers anys referents a la
proliferació del tràfic i consum
d’estupefaents a La Mina.

Segons dades del grup parla-
mentari socialista, el 2017 es van
lliurar 182.808 xeringues a la sala
de venipunció. Un increment ex-
ponencial si es té en compte que
el 2009 se’n van lliurar 55.896.

DENÚNCIA PER L’EDIFICI VENUS
El grup municipal de Sant Adrià
en Comú va presentar el passat 7

de gener una denúncia davant el
Síndic de Greuges pels constants
talls de subministrament elèctric
a l’Edifici Venus de La Mina. El
partit critica que “des de fa més de
dos anys els veïns han patit con-
tinus talls de subministrament
elèctric que es poden allargar du-
rant dues hores o més”. 

El grup municipal demana al
Síndic que intervingui, ja que, a pa-
rer seu, les converses que ha man-
tingut el consistori amb Endesa no
han suposat cap “canvi substancial”.

Els fets van tenir lloc al passeig de la Pollancreda. Foto: Google Maps

Crida d’auxili per a La Mina

Fe d’errades | El Tram i la possible unió amb Sarrià
A la peça Demanen que Barcelona aprovi la unió del tramvia, publicada a la darrera

edició, es va fer referència a la possible connexió del Tram amb el “barri de Sarrià”. 
En realitat, s’estava fent referència al districte de Sarrià-Sant Gervasi i no al barri.
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Montgat | Tiana

Èxit en l’inici del procés per
millorar el Parc de les Bateries
MONTGAT4Més de 500 perso-
nes van participar en la prime-
ra fase del procés per redefinir el
Parc de les Bateries. La regido-
ra de Participació, Laura Ribot,
ha assegurat a Línia Nordque la
recollida de dades a través d’en-
questes a tota la ciutadania ha
estat un èxit, ja que per una po-
blació com Montgat és “una
mostra més que rellevant”.

Els resultats d’aquestes en-
questes (que preguntaven als
veïns sobre el nivell de coneixe-
ment sobre el parc, per quines ac-
tivitats el fan servir i quins as-

pectes millorarien) es treballaran
a uns tallers que es faran els dies
26 i 27 de gener i en els quals par-
ticiparan representants de les
entitats socials del municipi, així
com veïns i veïnes escollides ale-
atòriament inscrites al registre.

A partir de les propostes que
sorgeixin d’aquests tallers, els tèc-
nics municipals estudiaran quines
són les més viables i elaboraran un
document marc que definirà qui-
nes activitats i serveis es poden fer
al parc i quins no haurien d’estar
permesos, per no posar en perill
la naturalesa del parc.

TIANA4El festival de literatura
Tiana Negra torna per setè any
consecutiu amb una programa-
ció en la qual destaquen els es-
criptors valencians i els relats,
ficticis i reals, sobre el crim del
pantà de Susqueda. El certa-
men se celebrarà els dies 18 i 19
de gener a la Sala Albéniz.

El festival s’inaugurarà demà,
en una jornada on el plat fort serà
l’entrega del premi Memorial
Agustí-Vehí 2019 a l’autor valen-
cià Joan Carles Ventura, per la
seva novel·la Em diuen fletxa.

El director de Tiana Negra,
Sebastià Bennassar, ha explicat a
Línia Nord que l’obra guardo-
nada amb el premi de 2.000 eu-
ros està ambientada en l’estiu del
1988, quan a València comença-
va a gestar-se el moviment que es
va conèixer com la “Ruta del Ba-
kalao”. “És un homenatge al gè-
nere negre més clàssic”, ha des-
tacat Bennassar.

Dissabte, en canvi, el festival
dedicarà una taula rodona a re-
flexionar sobre l’aportació dels
escriptors valencians al gènere

negre, amb la presència de Juli
Alandes, Francesc Bayarri, Vi-
cent Borràs i el mateix Ventura.
“Els valencians estan fent apor-
tacions fonamentals per al gène-
re. Han sabut reinventar-se i bus-
car la màxima qualitat”, ha asse-
gurat el director de Tiana Negra.

Una altra activitat que centrarà
totes les atencions a la segona jor-
nada del festival serà la conversa
entre la periodista de TV3 Fàtima
Llambrich i l’escriptor Miquel
Fañanàs, on analitzaran les rela-
cions entre ficció i periodisme al

voltant del crim del pantà de Sus-
queda.

El festival el tancarà l’autor
portuguès Francisco Moita Flores.
Bennassar ha assegurat que és una
manera de pagar el “deute pen-
dent” que tenien amb Portugal, ja
que l’any passat no va poder as-
sistir-hi Màrio Zambujal per una
malaltia i el festival es va quedar
sense convidat internacional.

El director de Tiana Negra ha
apuntat que esperen rebre més de
mil persones en els dos dies que
duri el festival.

Joan Carles Ventura rebrà el premi Agustí-Vehí 2019. Foto: Illa de Llibres 

Els escriptors valencians
protagonitzen el Tiana Negra

Tiana | ERC i Junts Tiana presenten els seus candidats
L’assemblea de Junts per Tiana va revalidar ahir a la tarda Isaac Salvatierra com 
el seu cap de llista per a les eleccions municipals. ERC, en canvi, va anunciar di-
marts que Marta Martorell substituirà el regidor Ricard Fabra com a candidat.
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El sènior masculí dels Tucans va
tenir el primer títol de la tempo-
rada en les seves mans, però fi-
nalment va perdre’l. Els liles van
caure contra els BCN Tsunamis
en la final de la Copa de la Prin-
cesa, que es va jugar dissabte pas-
sat al Pavelló de la Pau (6-4). 

El conjunt de Jordi Argullós
va tenir l’inici de partit somiat, i
amb dos gols d’Oriol Argullós, un
de Jonan Espinosa i un altre de
Ferran Ortiz va dominar de for-
ma clara el primer tram del par-
tit. Els barcelonins van aconse-
guir un 1-4 que els donaria es-
perances abans del descans.

Però després de passar pels
vestidors, els de Sant Adrià van
veure com el partit s’anava con-
vertint en un malson. Els Tsu-
namis retallaven distàncies a

marxes forçades i van aconseguir
empatar quan només faltaven
nou minuts per al final. El con-
junt d’Argullós no va poder fre-
nar l’empenta del conjunt blanc,
que va anotar dos gols més per
guanyar el títol.

El conjunt adrianenc gaudi-
rà d’un cap de setmana de des-
cans i el dia 26 tornarà a la Liga
Oro amb un viatge a l’illa de Te-
nerife per jugar contra els Arona

Guanches, que tenen dos punts
menys a la classificació.

TORNA LA LIGA ÉLITE
Qui si haurà de jugar aquest cap
de setmana, en canvi, és el sènior
femení. La Liga Élite torna a po-
sar-se en marxa per a les Tucans,
que farà que el conjunt de Ra-
mon Marty rebi la visita de les
BCN Tsunamis aquest diumen-
ge a les 11 del matí.

El ‘roster’ de l’equip, després de perdre la final. Foto: Slapshoot

Els Tucans, subcampions 
de la Copa de la Princesa

» Els adrianencs van deixar escapar una renda de quatre gols
» El sènior femení torna a la competició contra les BCN Tsunamis

Ascens històric a Primera de la 
Unió Colomenca d’Atletisme

El 12 de gener del
2019 és una data
que la Unió Colo-
menca d’Atletisme

no oblidarà mai. I és que dissab-
te passat, l’equip masculí de l’en-
titat va aconseguir un ascens
històric a la Primera Divisió a Sa-
badell. Va ser en el Campionat de
Catalunya de clubs, celebrat a la
pista de la capital del Vallès Oc-
cidental, gràcies als 73,5 punts
aconseguits en la categoria B. 

Triomfs individuals com els
de Saladin Tahiri en la final de
200 metres, Oriol Calsina en la fi-

nal de 400, Carlos Sáez a la pro-
va dels 800 metres o Elías Ra-
chidi Ben Haddi a la dels 1.500
van servir perquè l’entitat su-
més tres punts i mig més que la
UA Terrassa o vuit i mig més que
l’Avinent Manresa, que van ser els
seus acompanyants al podi.

Aquesta magnífica notícia va
estar acompanyada de la sisena
posició que l’equip femení va
aconseguir en el seu debut en
aquests campionats. Les atletes
colomenques es van quedar a un
sol punt de les cinquenes, el CA
Laietània de Mataró.

El CTT Badalona comença
l’any derrotant el Sabadell

Millor inici d’any
impossible. El sè-
nior masculí del
Club Tennis Taula

Badalona va estrenar el 2019
amb una victòria a casa contra el
CN Sabadell (4-2) el dissabte de
la setmana passada. Pere Nava-
rro i Adrià Fernández, en dues
ocasions cadascun, van ser els
encarregats d’assegurar-se que la
victòria es quedés a la ciutat. 

Després d’aquest excel·lent
resultat contra un dels equips de
la zona alta de la classificació
(però que ha perdut un dels seus

millors palistes, el rus Yuri Bes-
chastnyy) serveix perquè el CTTB
s’allunyi, encara més, de la zona
perillosa del grup 1 de la Divisió
d’Honor masculina. Els badalo-
nins han aconseguit restablir el
seu balanç de victòries i derrotes
gràcies al seu sisè triomf en les
primeres 12 jornades.

Ara, amb la moral alta gràcies
a aquest triomf, els badalonins
tornen a la carretera i diumenge
jugaran a la pista d’un dels equips
que ara mateix lluitarien per pu-
jar a la Superdivisió: el Club
Tennis Taula Olot.

El CF Badalona, obligat 
a reaccionar contra l’Ebro

Després de perdre a
Sant Adrià contra
l’Espanyol B (2-0), el
CF Badalona de Ra-

mon Calderé necessita una vic-
tòria contra l’Ebro (aquest diu-
menge a les cinc de la tarda) per
recuperar sensacions i també
per continuar tenint un cert mar-
ge sobre la posició de promoció
i sobre la zona de descens.

El Bada ha tingut dificultats
per veure porteria (en els úl-

tims partits ha marcat cinc gols,
però quatre d’aquests van ser en
la golejada contra l’Ontinyent),
però recuperar la punteria no
serà fàcil, perquè els aragonesos
arriben amb l’habitual teranyina
defensiva que planteja el seu
entrenador, un vell conegut del
conjunt escapulat, el gallec Ma-
nolo González.

Ara mateix, l’equip suma 22
punts, els mateixos que l’Atléti-
co Levante i l’Ontinyent.

Bàsquet | UBSA i Sant Josep, cara i creu a la lliga EBA
Triomf de l’UBSA i derrota del Sampep. Els adrianencs segueixen perseguint el Mollet i el

Pardinyes després de guanyar el Barberà (76-71). Els badalonins, en canvi, van patir la tercera
derrota seguida contra els molletans (64-86). Martinenc i Alfindén seran els seus pròxims rivals.

Pau Arriaga
SANT ADRIÀ

Foto: Eloy Molina
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El Divina Joventut ha de
fer la seva feina i esperar
un mal resultat del Man-
resa si vol obtenir el bit-
llet per a la Copa. Els ba-
dalonins tancaran la pri-

mera volta diumenge a les cinc de
la tarda contra el San Pablo Bur-
gos, un equip que no s’hi juga res,
però aquest no serà l’únic partit
que ‘jugaran’ els de Carles Duran,
que estaran pendents del que
passi al mateix temps al Nou
Congost, on els del Bages re-
bran la visita del Madrid.

Així, doncs, que els verd-i-ne-
gres tanquin la primera volta en
la setena posició és, amb la cal-
culadora a la mà, fàcil; cal una
victòria a Burgos i que el Manresa
perdi contra el conjunt blanc. Els
verd-i-negres podrien accedir
també a la Copa si, en cas de vic-
tòria manresana, guanyen els
burgalesos per, com a mínim, 31
punts més que els del Bages.
L’última combinació, la més re-

mota, és en el cas que badalonins
i manresans perdins. Aleshores,
caldria esperar que la derrota del
Manresa fos per més de 30 punts
que la de la Penya.

SOBRE LA BOTZINA
I és que els verd-i-negres estan en
aquesta situació perquè van per-
dre diumenge passat en un par-
tit ajustadíssim a l’Olímpic con-
tra el Baskonia (67-68).

En el dia del debut de Marcos

Delia (i de la presentació de tots
els equips de la base, l’orgull de
l’entitat), Marko Todorovic va ser
la gran figura badalonina en un
partit que, durant els 40 mi-
nuts, va poder caure cap a qual-
sevol dels dos bàndols. Amb
l’empat a 67 i pocs segons al cro-
nòmetre, Poirier va anotar un tir
lliure i en la jugada posterior, To-
dorovic va fallar el triple que
podria haver donat una victòria
vital al Joventut.

Un moment de l’enfrontament entre els equips del curs passat. Foto: SPB

Guanyar i esperar, els comptes
de la Penya per entrar a la Copa

Duel de males ratxes: l’Snatt’s
Sant Adrià visita el Gipuzkoa

Nou episodi en la llui-
ta per la permanèn-
cia. Demà passat, a
partir de les sis de la

tarda, l’Snatt’s Sant Adrià visitarà
el José Antonio Gasca, la pista de
l’IDK Gipuzkoa, en el partit de la
setzena jornada de la Liga Dia.

Els dos conjunt arriben a l’en-
frontament amb la mateixa mala
dinàmica de resultats recents:
tres derrotes consecutives, que en
el cas de les adrianenques han fet
que tornin a ocupar una de les po-
sicions de descens (aquests en-
frontaments han estat contra els
tres grans de la lliga), mentre
que el conjunt de Sant Sebastià ha
mantingut la seva sisena posició,
tot i que veu com el València

Basket li retalla distàncies en la
lluita pel play-off.

L’encert en el triple, especial-
ment de Meighan Simmons i de
l’últim fitxatge lila, Robyn Parks,
que ja va debutar diumenge pas-
sat contra l’Uni Girona.

GRAN VERSIÓ CONTRA EL LÍDER
I és que malgrat perdre contra les
líders de la competició (71-85),
les de Glòria Estopà van exhibir
una gran versió aconseguint,
fins i tot, guanyar el primer i el
tercer parcial i situar-se a només
quatre punts de les gironines
durant el tercer quart.

Simmons va ser la màxima
anotadora lila amb 21 punts i
també va donar 4 assistències.

L’Adrianenc tanca la primera
volta rebent l’Handbol Bordils

Molt probablement,
quan va començar
el curs, l’Handbol
Adrianenc hauria

signat els resultats que ha obtin-
gut en les primeres 14 jornades.
El conjunt de Lorenzo Rueda
tancarà la primera volta de la Di-
visió de Plata demà passat a dos
quarts de vuit del vespre a la Ver-
neda amb el segon derbi català
del curs, contra el Bordils.

Els de Sant Adrià sumen 12
punts gràcies a les cinc victòries
i els dos empats aconseguits en
aquesta primera meitat de la
classificació, i especialment bo ha
estat el seu tram més recent, ja
que els liles han aconseguit guan-

yar en tres dels seus darrers qua-
tre enfrontaments.

ESTRENA D’ANY SOMIADA
L’últim d’aquests, precisament, va
coincidir amb el primer partit de
l’any, que els de Rueda van jugar
dissabte passat a la pista d’un dels
conjunts de la zona alta, el Palma
del Río (27-28).

El triomf en la localitat cor-
dovesa, a més, va tenir el regust
dolç de la remuntada en els úl-
tims minuts. Ferran Cisneros,
amb sis gols, va ser el màxim ano-
tador adrianenc, mentre que la
contribució ofensiva de Ferran
Laliga i Victor Torres, amb cinc
cadascun, també va ser vital.

» Els de Duran visiten Burgos, però també depenen del Manresa
» L’equip va perdre ‘in extremis’ diumenge passat contra el Baskonia

Els Dracs comencen la
defensa del títol a València

Ja s’ha acabat
l’espera. Els Ba-
dalona Dracs

afronten el kick-off, l’inici de la
temporada regular de futbol
americà, amb una visita al camp
dels València Firebats (finalistes
en la LNFA del 2016) aquest
diumenge a les 12 del migdia. El
conjunt platejat defensa el títol
aconseguit l’any passat i torna a
ser un dels grans favorits per tor-
nar a aixecar la copa. I és que la
final (que encara queda molt
lluny) ja té data i seu: serà el dis-
sabte 25 de maig a Múrcia.

Els d’Óscar Calatayud són
un dels quatre equips del grup
Nord-est, juntament amb els Fi-
rebats, els Mallorca Voltors i els
Zaragoza Hurricanes, un dels
nouvinguts a la categoria.

El curs 2019 es va presentar
de forma oficial dilluns passat a
la seu de LaLiga de futbol pro-
fessional, a Madrid, on es va
anunciar que, per primera vega-
da, cada diumenge a les 12 del
migdia es podrà veure per LaLi-
gaTV (el canal oficial de la com-
petició) el millor partit de cada
jornada de la Serie A.
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Llibres Teatre

La formació composta per Albert Puig,
Òscar Domènech, Jordi Matas (El Petit
de Cal Eril, Ferran Palau) i Gès torna
després del seu primer disc homònim,
Taknata (Hot Blues Records, 2016). Ja
ha llançat un avançament del què serà
el seu segon experiment musical, Des-
aïllat (Hidden Track, 2019). Ser inclassi-
ficables és un dels seus trets distintius.

Música Pelis i sèries

Desaïllat
Taknata

L’art en moviment
La Pedrera de Barcelona acull fins al pròxim 27 de gener

l’exposició  ‘Obres obertes. L’art en moviment, 1955-1975’. La
mostra reuneix una àmplia selecció d’obres de 37 artistes
internacionals que busquen una transformació profunda

del rol de l’espectador a través de la participació i la interac-
ció amb l’obra d’art. Artistes com Alexander Calder,  Alberto
Biasi, Pol Bury o Jordi Pericot són alguns dels protagonistes
d’una revolució artística i internacional que va fer eclosió

durant els anys cinquanta i seixanta a Europa.  Les obres gi-
ren al voltant del concepte d’obertura, moviment i espai. 

B L A C K P I N K

A LES XARXES...

L’èxit internacional de les seves cançons
El grup està format per Lisa, Jisoo, Jennie i Rosé

Famosos

La seva gira arribarà a Barcelona 
Encara no se sap la data exacta del seu concert

Revolució entre els seus seguidors  
La notícia s’ha convertit en Trending Topic a Twitter

QUÈ HAN FET?

Roger Pera i Octavi Pujades protago-
nitzen aquest viatge a les entranyes de
la política. Dos homes que, després
d’anys d’amistat i de dedicació a la fei-
na, estan a punt d’aconseguir el poder
es troben en una reunió que acaba
descobrint els seus desitjos, les seves
pors, les ambicions i les il·lusions. 

Al Teatre Apolo de Barcelona.

Dignitat
Ignasi Vidal

Les dues autores d’aquesta novel·la re-
flexionen sobre el creixement de les
sancions i penes relacionades amb els
drets a la llibertat d’expressió, de mani-
festació i d’informació. Valtònyc, Altsa-
su, Pablo Hasél, El Jueves i molts casos
més. L’obra exposa i denuncia el marc
legal que empara la censura a l’Estat
espanyol, agreujat per la llei mordassa.

Tu, calla!
Laura Huerga i Blanca Busquets

En un dels films de temàtica política
més aclamats dels últims temps. Chris-
tian Bale es converteix en Dick Cheney,
un buròcrata de Nebraska que va aca-
bar sent un dels homes més podero-
sos del món, com a vicepresident de
George W. Bush. Steve Carell o Amy
Adams completen el repartiment d’u-
na ferma candidata als Oscar.

El vicio del poder
Adam McKay

| Yakuza 4
Anys després de la seva publicació, la quarta entrega de 
la saga Yakuza surt al mercat adaptada a la PlayStation 4.

QUI SÓN?
SÓN FAMOSES PER...

El K-pop segueix guanyant adeptes entre el públic
adolescent amb el triomf de grups com BTS o Black-
Pink. Precisament aquest últim ha revolucionat les

xarxes amb l’anunci del seu concert a Barcelona dins
de la seva gira. Tot i que encara no se sap ni la data ni
el lloc exacte on actuarà la banda surcoreana, els seus
seguidors van fer que la notícia es convertís en Tren-
ding Topic a Twitter en pocs segons. BlackPink és una
girlband formada per les cantants Lisa, Jisoo, Jennie i
Rosé, les quals tenen entre 21 i 23 anys. El grup viu un
moment molt dolç a nivell professional, ja que les se-
ves cançons no deixen d’acumular records de visualit-
zacions a Youtube. De fet, les surcoreanes estan millo-
rant les xifres d’artistes consolidades com Beyoncé. El
seu últim videoclip ha aconseguit més de 475 milions

de reproduccions en quatre mesos, mentre que la
cantant de Crazy in lovenomés ha arribat als 150 mi-

lions en el mateix període de temps. 

No t’ho perdis

Viu en línia

La fitxa
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P R O P O S T E S
AVUI 17 DE GENER
19:00 Presentació del llibre Canyadó, la Porta de

Llevant. 50 anys de barri, 5 segles a Badalo-
na, de Pedro Jesús Fernández i Xavi Navarro.
/ Espai Betúlia.

DEMÀ 18 DE GENER
18:00 Amb motiu de la presentació del programa

La gent gran participa 2019, la ciutat acolli-
rà un concert de boleros de l’orquestra Tibet
amb temes de Moncho o los Panchos, entre
altres. / Centre Pompeu Lab.

TOTA LA SETMANA
Tot el dia L’exposició de fotografies del concurs

Fusion Photo, que va organitzar l’associació
Open Art el 2018, es pot visitar a la Sala Bros-
sa fins al pròxim dimecres dia 30. / Bibliote-
ca Can Peixauet.

DEMÀ 18 DE GENER
20:30 El fotógrafo de Mauthausen, una pel·lícula

de l’any passat dirigida per Mar Tarragona i
protagonitzada per Mario Casas serà el pri-
mer títol del mes del Cicle Gaudí. / Ateneu
Adrianenc.

DILLUNS 21 DE GENER
Tarda Nova crida a la solidaritat dels veïns de

la ciutat i de la rodalia. El Banc de Sang i Tei-
xits instal·larà una unitat mòbil, entre les cinc
i les nou de la nit, per recollir donacions. / Pla-
ça de la Vila.

DIMARTS 22 DE GENER
17:00 El dimarts de la setmana que ve està pre-

vist que es faci un taller sobre l’ús segur de
les TIC en família. L’activitat és gratuïta,
però les places són limitades. Cal inscripció
prèvia. / Institut Thalassa.

TOTA LA SETMANA
Tarda-Nit Continua en marxa el servei d’aules

d’estudi nocturn que la biblioteca ha habili-
tat perquè els estudiants preparin els exàmens.
/ Biblioteca Tirant lo Blanc.

AVUI 17 DE GENER
16:30 Sebastià Bennasar s’encarregarà de co-

ordinar la sessió del Club de lectura extraor-
dinari sobre Joc brut, de Manuel de Pedrolo.
/ Biblioteca Can Baratau.

Des de la setmana passada està en
marxa un taller de memòria pensat per
a la gent gran del poble. / Casal de Gent
Gran Joan Maragall.

Continua en marxa el curs de
memòria per a la gent gran

Dimarts i dijous a les 10:00

Partit de futbol sala corresponent a la
dinovena jornada de la Divisió d’Ho-
nor masculina entre l’Industrias San-
ta Coloma i l’O Parrulo de Ferrol. / Pa-
velló Nou.

L’Industrias juga el primer
partit del curs contra O Parrulo

Demà 18 de gener a les 20:45

Partit de futbol corresponent a la
quinzena jornada del grup 3 de Segona
Divisió femenina entre el Club Espor-
tiu Seagull i el Club Esportiu Sant
Gabriel. / Estadi Municipal.

Derbi del Barcelonès Nord: 
el Seagull rep el Sant Gabriel
Diumenge 20 de gener a les 12:00

Continua en marxa l’exposició ano-
menada Txernòbil, la ciutat del silenci,
de Jorge Franganillo. / Biblioteca Can
Baratau.

‘Txernòbil, ciutat del silenci’
continua a Can Baratau

Tota la setmana

Badalona Montgat TianaSant AdriàSanta Coloma
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