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Víctimes de tracta 
o prostitutes 
“voluntàries”?
L’operació contra la tracta 
al carrer Tortosa no detecta 
que les sis dones que hi 
exercien la prostitució en 
fossin víctimes i els obre 
expedient d’expulsió P4

L’any de les 
creadores  
Tant el cartell de les Festes de 
Maig com el disseny del Dimoni 
han estat creats per dues dones 
artistes de la ciutat. Una d’elles, 
alumna de la Pau Gargalló, 
centre en lluita aquests dies P13

Les badalonines 
criden a la vaga el 8M 

Desenes de veïnes porten mesos preparant la vaga feminista del 8 de 
Març a la ciutat, el dia clau per exigir la fi  de totes les desigualtats, 
totes les violències i totes les opressions contra les dones P2-3

Il·lustració cedida a l’Independent de Badalona per Arte Mapache
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les Dones i la Cambra de Comerç 
de Barcelona en un informe, si es 
remuneressin les tasques domès-
tiques, el PIB català s’incremen-
taria un mínim del 23,4%, i són 
les dones les que fan una major 
aportació a aquest PIB de l’econo-
mia domèstica i de cura: el 67% 
enfront del 33% els homes. Per 
dir-ho clar: les dones carreguen 
el doble en el treball domèstic i 
de cures de criatures o persones 
grans dependents.

També podríem parlar de les 
discriminacions en l’àmbit repro-
ductiu, de la tracta i l’esclavitud se-
xual, de la cosifi cació de la dona, 
de la dimonització del feminisme, 
de micromasclismes... 

La vaga a Badalona
Aquesta radiografi a no pot deixar 
indiferent a ningú. Així ho creuen 
algunes de les dones que estan 
organitzant la vaga feminista a 
Badalona, a través de la Comissió 
Unitària del 8M, a la qual s’han 
adherit més de quaranta entitats, 
organitzacions i col·lectius de tota 
Badalona. 

Per a Núria Moreno, del Bloc 
Violeta, un dels col·lectius impul-
sors de la jornada, la vaga d’en-
guany sumarà a més gent que 
l’any passat. Segons l’activista, 
les proclames que sentirem el 8M 
a Badalona tocaran “més eixos 
d’opressió” que l’any passat, ja que 
hi ha més “consciència sobre totes 
les dones que no poden fer vaga”. 

el món. Aquesta dada genèrica es 
tradueix d’una banda, en els femi-
nicidis constants que viu la nostra 
societat. 47 durant l’any 2018 a tot 
l’Estat espanyol, 6 a Catalunya, 2 a 
Badalona. De l’altra, en el degoteig 
incessant de denúncies per mal-
tractament, assetjament, o delic-
tes contra la llibertat sexual, la xi-
fra dels quals ascendeix a 1.286 a 
tota Catalunya durant 2018, segons 
l’Institut Català de la Dona. 

A Badalona, segons el SIAD 
(Servei d’Informació i Atenció a 
la Dona), el 2018 van atendre a 437 
dones, 399 de les quals havien pa-
tit algun tipus de violència mas-
clista, en la majoria dels casos vi-
olència física.

Altra vessant de la desigualtat 
que el moviment feminista vol po-
sar en èmfasi és la de les cures i 
el treball en l’àmbit domèstic, i 
per aquest motiu, la vaga també 
convoca a deixar de fer aquestes 
tasques. De nou, cal recórrer a 
les dades per veure quantifi cada 
la desigualtat: Segons van calcu-
lar fa un any l’Institut Català de 

de menys en el salari mitjà anu-
al respecte als homes, el que su-
posa aproximadament uns 6.500 
euros menys l’any. 

Aquesta bretxa salarial també 
condicionarà a les dones en la seva 
vellesa i les seves pensions. Segons 
les últimes dades publicades pel 
Govern d’Espanya, les pensions 
dels homes són un 51,4% més altes 
que les de les dones. Així mateix, 
la precarietat laboral no és intrín-
seca a les dones, però sí que la pa-
teixen més que els homes. El 74% 
dels contractes laborals a temps 
parcial corresponen a les dones, 
i segons l’INE, el 40,3% de les do-
nes cobren menys de 1.230 euros 
bruts mensuals, mentre que en el 
cas dels homes aquesta xifra es 
queda en el 20,6%. 

A les esferes del poder econò-
mic, la representació femenina és 
minoritària. El 2018, les dones re-
presentades en els consells d’admi-
nistració de les empreses de l’IBEX 
35 eren el 23,7%. Tres quarts del 
mateix passa als mitjans de co-
municació, on els homes periodis-
tes que ocupen llocs directius als 
mitjans duplica al de les dones, se-
gons dades recollides a l’‘Informe 
anual de la Professió Periodística 
2017’ publicat per l’Asociación de 
la Prensa de Madrid, que també 
recull que d’una mostra de 80 di-

Silvia Rodríguez Gómez

A només un dia d’encetar 
la vaga feminista del 8 de 
Març, Dia Internacional 
de la Dona, moltes ba-
dalonines tenen clar que 

aturar-se i parar la ciutat el diven-
dres és de justícia. Són moltes les 
raons per secundar aquesta terce-
ra edició a Badalona de la vaga fe-
minista laboral, estudiantil, de cu-
res i de consum després de l’èxit 
de l’any passat, quan milions de 
dones de tot el món van aturar-se 
per cridar prou a la mateixa vega-
da. Va ser un moment d’infl exió 
per al moviment feminista, però 
enguany, la importància de ser-hi 
el 8 de març al carrer i visibilitzar 
la lluita per la igualtat de gènere i 
contra el patriarcat és primordial, 
perquè encara s’ha de recórrer un 
llarg camí per aconseguir la fi  de 
totes les desigualtats, totes les vi-
olències i totes les opressions con-
tra les dones. 

Només cal posar algunes da-
des sobre la taula per entendre 
la magnitud de les desigualtats 
estructurals que pateixen les 
dones, en tots els àmbits que es 
vulguin analitzar. Hi ha incomp-
tables informes i estudis que cer-
tifi quen científi cament que les 
dones pateixen discriminació 
per ser dones. Per posar alguns 
exemples en relació a la desigual-
tat laboral i salarial, segons l’in-
forme ‘Bretxa i desigualtats sala-
rials de gènere a Catalunya 2019’ 
publicat fa pocs dies pel sindi-
cat UGT amb dades de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE), la 
bretxa salarial a Catalunya es si-
tua en el 23,4%, és a dir, les do-
nes perceben aquest percentatge 

Manifestació del 8M al 2018 a Badalona Foto: Bloc Violeta  

A la vaga s’han 
adherit una 
quarentena 
d’organitzacions 
i col·lectius 
de la ciutat 

Si les badalonines es 
paren, s’atura Badalona
Desenes de veïnes fa mesos que preparen la vaga feminista del 8 de 
Març a la ciutat, el dia clau per exigir la fi  de totes les desigualtats, 
totes les violències i totes les opressions contra les dones

Les organitzadores 
creuen que la 
vaga serà més 
majoritària que 
l’any passat 

aris, només 8 estaven dirigits per 
dones (el 2017). Podríem parlar de 
ciència, d’esports... I no acabaríem 
mai de presentar dades fl agrants. 

Una de cada tres 
Igualment brutals són les dades 
sobre la violència masclista. A es-
cala global, l’Organització Mundial 
de la Salut calcula que una de cada 
tres dones patirà al llarg de la seva 
vida algun tipus de violència mas-
clista. Segons l’OMS, la violèn-
cia de parella és la més comuna, 
i afecta el 30% de les dones a tot 

La Federació de Dones fa una cadena humana per protestar contra la explotació sexual al Pont del Petroli  Foto: FedeDones
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Un grup de dones protesta davant el Jutjat de Badalona per la sentència de la 
ManadaFoto: Federació de Dones  

En aquest sentit, Moreno des-
taca que el moviment feminista 
ha d’arribar a molts sectors de 
dones que no s’estan incloent a 
la lluita feminista. “S’estan fent 
els esforços per arribar, però fal-
ta molta feina interseccional amb 
les dones que tenen situacions 
més precàries a nivell econòmic 
i laboral, o amb les dones que no 
poden deixar de cuidar les perso-
nes que depenen d’ella”, manifes-
ta. “Hem d’apropar-nos més a la 
realitat d’aquestes dones perquè 
puguin participar i fer la lluita per 
totes”. 

Així mateix, Moreno apunta que 
després de la irrupció de Vox, i el 
seu missatge obertament contrari 
als drets de les dones, s’ha d’estar 
més unides que mai. “La lluita fe-
minista ha de ser una ara mateix. 
L’auge de les reaccions feixistes 
més dures afectarà a tots els mo-
viments i persones que tenen més 
difi cultats. Considerem que femi-
nisme i antifeixisme han de ser 
una lluita ara mateix”, sosté.

Que el seguiment de la vaga 
serà molt més majoritari també 
ho pensa la Rocío Mateos, presi-
denta de la Federació de Dones 

Les llavors del feminisme 
creixen per tots els 
barris de la ciutat

Són moviments diversos, amb 
diferents formes d’expres-
sar-se i distintes mirades so-

bre un mateix eix: canviar un sis-
tema patriarcal que ha promogut 
la desigualtat de les dones.

Els col·lectius feministes te-
nen molta presència a tots els 
barris de la ciutat, i s’aglutinen 
sota el paraigua de la Comissió 
Unitària del 8 de Març per a or-
ganitzar aquesta vaga. Durant la 
resta de l’any, participen en dife-
rents accions, molts d’ells perta-
nyen a la Federació de Dones de 
Badalona, i molts participen en 
el Consell Municipal de la Dona 
de Badalona. 

A la ciutat hi ha 23 grups de 
dones, i alguns d’ells tenen de-
senes d’anys de trajectòria. És 
el cas dels grups de dones de 
Pomar, La Morera, Sant Roc o 
Congrés. Aquest últim, fa qua-

ranta anys que va començar a or-
ganitzar-se, i és dels primers de la 
ciutat. Són 200 sòcies, i fan moltes 
activitats i xerrades per promoure 
la igualtat de les dones. La Carmen 
Blaya, una de les seves dirigents, 
reconeix que ajuntar-se amb altres 
dones i fer coses en conjunt “les 
omple molt” i per això van consti-
tuir-se com a entitat. Aquests dies 
participaran en xerrades, i activi-
tats i el dia 8 participaran activa-
ment en la vaga. “La situació de la 
dona ha millorat en aquests anys, 
però molt poc”, es lamenta Blaya.

En altre punt de la ciutat, va 
néixer fa poc més d’un any el Grup 
de Dones de Llefi à, però la seva jo-
ventut no fa que es quedin enre-
re i ja ha participat activament 
en la Comissió Unitària del 8M a 
Badalona. Van començar a ajun-
tar-se per la inquietud de fer co-
ses per les dones del barri i recol-

zar-les en moments que necessitin 
ajut. Així mateix, ja han fet algu-
nes xerrades sobre aspectes rela-
cionats amb les dones i participen 
en els diferents actes del barri. El 
dia de la vaga faran un piquet in-
formatiu al barri durant el matí 

Grup de Dones de Llefi à, durant la manifestació del 8M de l’any passat  Foto: Cedida 

de Badalona, entitat que agluti-
na a 23 organitzacions de tota la 
ciutat i que també impulsa el 8M. 
“Esperem que les dones sentin que 
no es poden quedar a casa el 8 de 
març, hem d’estar al carrer, mani-
festant-nos, fent visible que estem 
fent vaga”, diu Mateos. “Hem de re-
cordar tot el que les nostres avant-
passades han lluitat per arribar a 
on estem ara”, recorda. 

La jornada començarà amb pi-
quets informatius a diferents bar-
ris de la ciutat, per intentar su-
mar a dones que encara dubtin 
si sumar-se o fomentar no consu-
mir durant la vaga. “És important 
que les que fem vaga aquell dia no 
anem a comprar, perquè si no fo-
mentem que altres dones no pu-
guin fer-la”, apunta Mateos. 

Ja per la tarda, a les 18 hores, 
s’ha convocat una manifestació 
unitària davant la plaça de la Vila 
per recórrer diferents carrers de 
la ciutat (Francesc Layret, Martí 
Pujol, Anselm Clavé, Alcalde Xifré, 
Baldomer Solá,  Alfons XIII, Juan 
Valera, Nàpols, Provença) fi ns a ar-
ribar a la plaça de la Dona, al bar-
ri de la Salut, i on es llegiran dife-
rents manifests.•

i després s’uniran totes juntes a 
la manifestació.  També s’han su-
mat amb força a la celebració del 
Dia Internacional de la Dona l’As-
sociació de Veïns de Bufalà, res-
ponsables de l’organització de les 
I Jornades per la Igualtat a Bufalà. 

Durant tot el mes de febrer i 
març, han programat molts ta-
llers i activitats al seu barri per 
promocionar la igualtat entre 
dones, fer xarxa i per què no, fer 
passar molt bona estona a les ve-
ïnes que hi participen.•
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Benjamín Recacha García

La Policia Nacional va do-
nar a conèixer la setma-
na passada una operació 
que, emmarcada en el Pla 
contra la Tracta d’Éssers 

Humans amb Finalitat d’Explo-
tació Sexual, va actuar contra un 
prostíbul ubicat al número 131 del 
carrer Tortosa.

S’hi van trobar sis dones obli-
gades a exercir la prostitució en 
condicions deplorables. Havien 
d’estar disponibles a tota hora, de 
manera que vivien en una petita 
cambra sense unes mínimes con-
dicions d’habitabilitat. Dos homes 
controlaven tots els seus movi-
ments i els diners que guanyaven.

Malgrat tot això, fi nalment no 
se les ha considerat víctimes de 
tracta i, com que es troben en si-
tuació irregular al país, se’ls ha 
obert expedient d’expulsió. Als 
proxenetes se’ls han imputat de-
lictes contra els drets dels treba-
lladors i relatius a la prostitució.

En la mateixa operació es va 
detenir un home de 78 anys que 
abusava d’una noia de quinze mit-
jançant un xantatge. Se li impu-
ten delictes d’abús sexual a me-
nor i corrupció de menors. La 
noia ha quedat sota tutela de la 
Generalitat.

L’actuació va ser conseqüència 
de les inspeccions periòdiques 
que la policia efectua en locals on 
s’exerceix la prostitució per part 
de ciutadanes estrangeres (en 
aquest cas, xineses) amb l’objec-
tiu de detectar víctimes de tracta. 

El prostíbul de Badalona s’anun-
ciava a Internet. Per què aquestes 
dones que semblaven respondre 
al perfi l de víctimes de tracta fi -
nalment no se les hi considera?

Què és la tracta?
S’entén per tracta la captació, el 
transport, el trasllat, l’acolliment 
o la recepció de persones, recor-
rent a l’amenaça o a l’ús de la força 
o altres formes de coacció, al rap-
te, al frau, a l’engany, a l’abús de 
poder o d’una situació de vulnera-
bilitat o a la concessió o recepció 
de pagaments o benefi cis per ob-
tenir el consentiment d’una perso-
na que tingui autoritat sobre una 
altra, amb fi nalitat d’explotació.

El problema és que per iniciar 
el mecanisme de protecció de la 
víctima, cal que aquesta denunciï. 
“És molt difícil que la dona s’iden-
tifi qui com a víctima de tracta, per 
motius molt diversos: por, coacci-

Víctimes de tracta o 
prostitutes “voluntàries”? 
L’operació contra la tracta al carrer Tortosa no detecta que les sis dones 
que hi exercien la prostitució en fossin víctimes i els obre expendient 
d’expulsió. Entitats especialitzades denuncien la desprotecció de les dones

ons acaben amb l’obertura d’ex-
pedients d’expulsió. Si hi ha prou 
elements per considerar que exis-
teix delicte de tracta, a les vícti-
mes se’ls ha d’oferir la possibilitat 
d’acollir-se a l’article 59 bis de la 
Llei d’Estrangeria, que els garan-
teix un període de noranta dies 
per refl exionar, sense necessitat 
de presentar denúncia, si volen 
tirar endavant amb el procés. En 
aquest temps reben l’assistència 
i assessorament d’entitats com 
Sicar. “Si no existíssim, aquestes 
dones estarien absolutament des-
protegides”, lamenta Cendón.

Quan hi ha una operació del 
perfil de la desenvolupada a 
Badalona, el marc normatiu re-
comana comptar amb l’assistèn-
cia d’aquestes entitats. En aquest 
cas concret, però, no va ser així. 
“Davant d’un policia, les víctimes 
poden no sentir confi ança per de-
nunciar”, indica Rosa Cendón.

Procés “pervers” amb la víctima
Des de Genera, organització femi-
nista que defensa i reivindica els 
drets de les dones en l’àmbit del 
treball sexual, Laura Labiano la-
menta que “es posi tot el focus en 
la víctima. És pervers, perquè la 
llei no garanteix els seus drets i 
es tracta d’un procés dolorós”. En 
aquest sentit, Cendón adverteix 
que “el pitjor que ens pot passar és 
que les persones en situació d’es-
clavitud pensin que no tenen cap 
dret i que ningú no les ajudarà”. 
Així que, per començar, “s’hauria 
de garantir d’ofi ci que no s’incoï 
expedient d’expulsió, i que els no-
ranta dies de refl exió fossin auto-
màtics, sense necessitat que la víc-
tima s’aculli a l’article 59 bis”.

La tracta de persones és el se-
gon negoci més lucratiu del món, 
en aferrissada lluita amb el tràfi c 
d’armes i el de drogues. “Manquen 
molts recursos”, denuncia Laura 
Labiano. “Darrera d’aquestes ope-
racions policials tan cridaneres hi 
ha silenci. Sovint no sabem què 
acaba passant amb aquestes do-
nes, perquè moltes vegades falten 
recursos adequats per a les vícti-
mes de tracta”.

Ambdues critiquen la vincula-
ció que es fa de la tracta amb es-
trangeria, donat que “hi ha vícti-
mes de tracta que no es troben en 
situació irregular. La vinculació 
amb les lleis d’estrangeria invisi-
bilitza les dones europees que pa-
teixen aquesta situació”, subratlla 
la portaveu de Genera.

El tràfi c il·legal d’emigrants no 
té perquè portar associat una situ-
ació de tracta, donat que, a diferèn-
cia de la tracta, en el tràfi c, malgrat 
es pugui produir en condicions de-
plorables, la persona dóna el seu 

Missatges a la plaça de la Vila  Foto: Silvia Rodríguez

Expedient contra el prostíbul 

L’Ajuntament de Badalona ha 
obert un expedient contra 
l’immoble ubicat al número 

131 del carrer Tortosa per no dis-
posar dels permisos necessaris 
per desenvolupar-hi una activi-
tat econòmica. El regidor de l’Àm-
bit de Govern i Territori, Rubén 
Guijarro, explica que “actuem un 
cop detectada l’activitat”.

Fins al moment, tècnics del 
servei de Disciplina municipal, 
amb la col·laboració de la Guàrdia 
Urbana, hi han fet dues inspecci-
ons. Guijarro assenyala que l’ac-
tivitat de caire sexual “pot legalit-
zar-se, de manera que hem instat 
llogaters i propietari que trami-
tin els permisos necessaris”. El 
regidor confi a, però, que el proce-
diment s’acabarà amb el mateix 

ons, perquè són persones que vi-
uen en un context de vulneració 
de drets constants i per la insegu-
retat afegida que els crea aques-
ta situació”, explica Rosa Cendón, 
coordinadora de l’àrea d’Incidèn-
cia de Sicar Cat, una de les enti-
tats que atenen víctimes de tracta 
a Catalunya, algunes d’elles loca-
litzades a Badalona.

El pla policial contra la trac-
ta està adscrit a la Comissaria 
General d’Estrangeria, de mane-
ra que sovint aquestes operaci-

resultat que el prostíbul que a fi nal 
de l’any passat es va precintar en 
un pis del carrer Balmes.

Els veïns del carrer Tortosa 
s’han adreçat a l’ajuntament di-
verses vegades per advertir que al 
número 131 s’hi exercia la prostitu-
ció. El novembre de 2018 ho expo-
saven en una instància signada per 
més d’una vintena de persones. El 
gener anterior, un veí ho havia de-
nunciat a títol individual. “Tothom 
al carrer coneixia l’existència del 
prostíbul i d’una altra casa que 
feien servir de centre logístic, on 
portaven les noies fi ns que les re-
clamava algú”, assegura una veïna.

Rubén Guijarro recorda que a 
fi nals de 2017 la Guàrdia Urbana va 
rebre la denúncia d’una dona can-
sada que truquessin a casa seva 

confonent-la amb el prostíbul. Es 
va iniciar un procés de mediació, 
que va concloure amb la retirada 
de la denúncia i, per tant, segons 
informa el regidor, amb el tanca-
ment de l’expedient municipal.

A dia d’avui, el prostíbul conti-
nua en funcionament mentre no 
es resolen el procediment admi-
nistratiu iniciat pel consistori i la 
investigació policial. Guijarro re-
pudia els fets destapats, especial-
ment l’abús patit per una menor, 
i no descarta que l’ajuntament 
es personi com a acusació par-
ticular un cop s’obri el procedi-
ment judicial. “Ho portaríem al 
Ple, perquè fos una decisió unà-
nime. No podem permetre que 
aquest tipus de delictes tinguin 
lloc a Badalona”, conclou.

“El pitjor que 
ens pot passar és 
que les víctimes 
pensin que no 
tenen cap dret”

La prevenció i lluita contra 
la tracta d’éssers humans 
està recollida en la legisla-

ció internacional, a partir de la 
Convenció de Palermo, celebra-
da l’any 2000, que va donar lloc 
al Protocol contra la Tracta de 
Persones. La Unió Europea va 
aprovar l’abril de 2011 una di-
rectiva específi ca que, entre al-
tres coses, estableix que “és ne-
cessari que les víctimes puguin 
estar en condicions d’exercir 
els seus drets de forma efecti-
va. Per tant, se les ha de pres-
tar assistència i suport abans 
que comenci el procés penal, 
en el transcurs del mateix i du-
rant un període de temps sufi -
cient després de fi nalitzat. Els 
Estats membres han de proveir 
recursos per recolzar l’assistèn-
cia, el suport i la protecció a la 
víctima. L’assistència i el suport 
prestat han d’incloure almenys 
un conjunt mínim de mesu-
res necessàries per permetre 
la víctima recuperar-se i fugir 
dels seus trafi cants. La posada 
en pràctica d’aquestes mesures 
han de tenir en compte, sobre 
la base d’una avaluació indivi-
dual portada a terme de con-
formitat amb els procediments 
nacionals, les circumstàncies, 
el context cultural i les necessi-
tats de la persona afectada. S’ha 
de prestar assistència i donar 
suport a una persona tan bon 
punt existeixin indicis raona-
bles per suposar que ha pogut 
ser objecte de la tracta d’éssers 
humans, i amb independència 
de la seva voluntat d’intervenir 
com a testimoni. En els casos 
en què la víctima no resideixi 
legalment a l’Estat membre en 
qüestió, l’assistència i el suport 
han de prestar-se de forma in-
condicional, almenys durant el 
període de refl exió”.

consentiment i la relació amb qui 
condueix l’operació s’acaba amb 
l’arribada a destí; no hi ha, doncs, 
una explotació posterior.

També se sol relacionar la que 
es una de les vulneracions més 
greus dels drets humans amb la 
prostitució, que no és il·legal. “La 
prostitució és exercida com a es-
tratègia de supervivència, no ne-
cessàriament en el marc de l’explo-
tació”, assenyala Rosa Cendón.•
Directiva europea 
contra la tracta 
d’éssers humans



L’Independent de Badalona
7 de març de 2019

5Actualitat
Esquerra i Guanyem, 
juntes a les municipals 
L’Assemblea Local d’ERC Badalona ha ratifi cat el preacord 
amb Guanyem Badalona en Comú per editar una 
coalició d’esquerres encapçalada per Dolors Sabater 

S. Rodríguez Gómez 

Després de mesos d’inten-
ses negociacions, ahir al 
vespre l’Assemblea Local 
d’Esquerra Republicana 
de Badalona va aprovar 

l’acord per concórrer junt amb 
Guanyem Badalona en Comú a les 
eleccions municipals que es cele-
braran el proper 26 de maig. La co-
alició, que estarà encapçalada per 
Dolors Sabater com a cap de llista, 
i Oriol Lladó com a número dos, 
va ser ratifi cada per àmplia ma-
joria, tal com va anunciar ERC a 
través d’un comunicat. Tant ERC 
com Guanyem mantenen la in-
vitació per sumar a la coalició a 
les forces del Comú de Badalona 
i Podem, per establir un ampli 
front de les “esquerres transfor-
madores i republicanes” contra 
Xavier García Albiol. 

Amb aquesta decisió, es reedi-
ta parcialment el govern sorgit de 
les municipals del 2015, liderat per 
Dolors Sabater i del qual formaven 
part ERC i ICV-EUiA, i que va per-
dre el poder el passat mes de juny 
després d’una moció de censura 
presentada pel grup socialista i re-
colzada per PP i Ciutadans, i que va 
donar l’alcaldia a Álex Pastor. 

Després de la votació a l’Assem-
blea Local, el líder d’ERC-Badalo-
na, Oriol Lladó, va anunciar a tra-
vés de les xarxes socials que està 
“convençut” que el resultat és el 

“millor per Badalona i per garantir 
i ampliar les polítiques de progrés 
iniciades el 2015”, i va mostrar-se 
“content amb la generositat i ma-
duresa” d’ERC Badalona, qui per 
primera vegada en la seva història 
renunciarà a les seves sigles.

Des de Guanyem Badalona 
en Comú també es mostren sa-
tisfets amb l’acord, que aconse-
gueix “trencar amb la lògica par-
tidista” per eixamplar el projecte 
d’esquerres i republicà, apunten. 
L’actual portaveu del grup a 
l’Ajuntament, José Tellez, ha asse-

gurat a través d’un tuit “mà ober-
ta” per “multiplicar” i superar el 
“bloc PP-PSC-CS”. 

En aquest sentit, les negociaci-
ons no acaben aquí, ja que ara el 
focus es centrarà en aconseguir 
que el Comú de Badalona, for-
ça local de Catalunya en Comú 
(on s’integren les forces d’ICV-
EUiA), i Podem, es sumin al front. 
En declaracions a aquest diari, 
Aïda Llauradò, líder del Comú de 
Badalona, va anunciar que primer 
volen arribar a establir un acord 
amb Podem per després negociar 
i poder sumar-se al front, en cas 
que arribi a bon port. Si fi nalment 
no es sumen a la coalició, Llauradò 
va assegurar, però, que a l’hora de 
formar govern no tindran cap dub-
te en sumar els seus regidors a un 
possible govern d’esquerres.•

Oriol Lladó serà 
el número dos 
de la coalició 

Reunió dels membres de l’anterior Govern Ajuntament de Badalona

Javi Torres Jiménez 

Després de molts anys amb càrrec de responsabi-
litat municipal, Conxita Botey va deixar la pas-
sada setmana l’acta de regidora, que ha ocupat 

el darrer any com a representant no adscrita. Botey, 
membre del Partit Socialista fi ns a l’any passat, va 
abandonar el partit després de l’aplicació del 155 ar-
ran dels fets de l’1 d’octubre. Amb aquest moviment, 
l’acta torna a mans del PSC, que tornarà a disposar 
de quatre regidors; així doncs, el govern conjunt amb 

Units passarà a ser de 
cinc membres.

Conxita Botey es va 
acomiadar la setmana 
passada del ple amb un 
discurs cordial i amb 
agraïments per a tots 
els companys de ple. 
Aquest mateix dimarts, 
Botey era present a la 
presentació del nou 
candidat de Junts per 

Catalunya, David Torrents, amb qui formarà equip a 
partir d’ara com a número dos per portar el projec-
te de l’antiga Convergència a les municipals de maig. 
Tots dos ja van coincidir com a companys de govern 
el mandat 2007-2011, i Botey creu que la idea de Junts 
és molt “engrescadora”.

La regidora argumenta que el moment de renun-
ciar a l’acta ha coincidit amb la seva incorporació al 
nou projecte, però assegura que la principal causa 
han estat els pressupostos: “Jo volia deixar l’acta un 
cop Badalona tingués uns pressupostos nous, era el 
meu compromís”. Blas García serà la persona res-
ponsable d’agafar el relleu de Botey i ocupar l’acta de 
regidora que deixa. Es tracta d’una de les persones 
amb més recorregut al PSC. •

Botey s’integra 
ara a les llistes 
de Junts per 
Catalunya com 
a número 2

L’exsocialista 
Conxita Botey 
deixa l’acta i el 
PSC recupera el 
4rt regidor
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Badalona explora constituir 
una Taula de l’Habitatge
Arran del primer debat del cicle ‘Qui Pensa Badalona’, organitzat per 
l’Associació Cultural L’Independent de Badalona, les diferents entitats 
que lluiten pel dret a l’habitatge volen unifi car esforços i lluites

bles. Moltes d’elles es veuen aboca-
des a marxar de la ciutat, a ocupar 
habitatges, o a viure a pisos sobre 
ocupats. Tal com recorda Armonia 
Díaz, de la Plataforma d’Afectats 
per la Crisi, organització que llui-
ta contra els desnonaments, l’ha-
bitatge “és un dret i compleix una 
funció social, perquè és una neces-
sitat”. Així mateix, va apuntar que 
un dels principals problemes és la 
falta d’habitatge protegit i públic 
per a les famílies que queden fora 
del mercat. “Hem d’exigir políti-
ques d’habitatge”, va proclamar.

En aquest sentit es va manifes-
tar Rafael Mendoza, delegat del 
Col·legi d’Advocats a Badalona, qui 
va posar sobre la taula una nova 
pràctica “aberrant”, denunciada 
des de l’organisme que represen-
ta: els desnonaments en obert, pels 
quals els inquilins reben una noti-
fi cació de desnonament, però no 

se’ls anuncia quan seran desallot-
jats. “Sobretot, hem de pensar en 
els menors”, va dir Mendoza.

Per altra banda, com a porta-
veu de la Plataforma Sant Roc Som 
Badalona, reconeguda entitat que 
cada setmana aconsegueix aturar 
entre dos i tres casos de desnona-
ments, va intervenir Enric Marin, 
qui va senyalar que els bancs han 
venut a diferents fons voltors els 
pisos que es van quedar quan les 
famílies no podien fer front a les 
hipoteques, durant els pitjors anys 
de la crisi. Ara la plataforma fa de 
mediadora entre els fons voltors i 
les famílies que ocupen o que re-
ben avisos per marxar dels pisos, 
quan han canviat de mans. “Hem 
aconseguit que alguns fons entrin 
en la lògica de negociar i possibi-
litar fer lloguers socials”. Aquesta 
realitat, paradoxalment, posa de 
relleu un altre fet que totes les en-

Silvia Rodríguez Gómez

Que l’habitatge és un dels 
drets bàsics ciutadans 
que més preocupen a la 
ciutadania de Badalona 
va quedar de manifest el 

passat 28 de febrer durant el pri-
mer del cicle de debats per pro-
moure la reflexió crítica ‘Qui 
Pensa Badalona’, que va girar en-
torn l’habitatge i la pobresa ener-
gètica. Organitzat per l’Associ-
ació Cultural L’Independent de 
Badalona, editora d’aquest set-
manari, la xerrada va reunir a 
diferents entitats i experts que 
defensen el dret de l’habitatge i 
lluiten contra la pobresa energè-
tica a Badalona. Els participants, 
després de manifestar les seves in-
quietuds entorn de l’habitatge, van 
establir com a prioritari organit-
zar-se per unir esforços i en aquest 
sentit, van explorar la possibilitat 
de constituir una Taula de l’Habi-
tatge per incidir en les polítiques 
de l’habitatge i millorar i garantir 
l’accés a un pis digne per a milers 
de veïns i veïnes que no poden fer 
front als preus dels immobles.

Durant el debat, celebrat a la 
reformada seu de l’escola de mú-
sica MUBA, a Pep Ventura, una 
cinquantena d’assistents van es-
coltar de mà de les persones que 
lluiten pel dret a l’habitatge quines 
són avui dia les problemàtiques a 
les quals la ciutadania fa front en 
l’accés a l’habitatge, i quins són 
els motius de l’especulació abusi-
va. Després de l’esclat de les hipo-
teques fallides, ara s’ha passat a un 
nou perfi l de damnifi cat: les famí-
lies que no poden fer front als llo-
guers abusius i les condicions per 
accedir-hi a determinats immo-

Les persones ponents, durant el debat  Foto: S. Rodríguez 

García, però, va explicar que el 
repte ara és solucionar els deu-
tes que han acumulat les famílies 
amb les empreses subministrado-
res. “Serveis Socials no paguen els 
rebuts i pensem que són les em-
preses subministradores les que 
han de fer-se càrrec”. 

Com a intervenció final, un 
punt d’esperança, un camí cap a 
la fi de l’especulació: l’habitatge 
cooperatiu. L’Anna Abellán, coor-
dinadora de l’Ateneu Cooperatiu 
del Barcelonès Nord, va relatar 
diferents experiències d’habitat-
ge cooperatiu que ja funcionen 
a Barcelona, i va explicar que a 
Badalona ja existeix una iniciati-
va semblant: La Llodriguera, un 
grup de famílies que estan asses-
sorant-se amb l’Ateneu per poder 
construir habitatge com a coope-
rativa. “Aquest és un nou model i 
una nova manera d’organització, 
decidir com volem viure i quant 
volem pagar per aquest habitat-
ge la propietat del qual és conjun-
ta”, va apuntar Abellán, qui tam-
bé va explicar que a Barcelona és 
l’Ajuntament qui ha cedit l’ús dels 
terrenys per construir aquests 
habitatges cooperatius, i que a 
Badalona el problema és que no 
es dona aquesta cessió d’ús.

El debat, moderat per Liliana 
Carmen Reyes, responsable de 
polítiques d’habitatge de CC.OO., 
va acabar amb la intervenció 
dels assistents. En el torn de pre-
guntes, membres del Sindicat de 
Llogateres de Badalona van con-
vidar a totes les entitats presents 
a unir esforços i lluites, i a inci-
dir políticament amb les seves 
propostes. Així mateix, va inter-
venir la Plataforma Sense Sostre 
Badalona per recordar que ells 
també necessiten solucions. •

titats repeteixen com un mantra: 
estan fent una feina que pertoca 
a les administracions. “Per què la 
gent confi a en les plataformes com 
la nostra i no en les administraci-
ons?” va preguntar-se.

La lluita contra la 
pobresa energètica 
A banda de l’habitatge, també es 
va posar en relleu una altra proble-
màtica que pateixen milers de fa-
mílies: les difi cultats per pagar els 
subministraments d’aigua, llum 
i gas. Cristina García, de l’Alian-
ça Contra la Pobresa Energètica 
(APE), va destacar que d’ençà 
que es va aprovar la Iniciativa 
Legislativa Popular 24/2015, llei 
contra la pobresa energètica pro-
moguda per la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca i l’APE, s’han 
aconseguit parar els talls de sub-
ministraments a Catalunya. 
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José Luis Muñoz, historiador 

E
l General Mola ja el Juliol de 1936 en el ma-
teix moment en què una part dels mili-
tars no van ser capaços de suportar tanta 
democràcia i van decidir fer allò que mi-
llor saben fer, fer la guerra alçant-se en un 
cop d’Estat contra el govern legítim de la 

República va sentenciar: “Cualquiera que sea abier-
ta o secretamente defensor del Frente Popular, debe 
ser fusilado... ... Hay que sembrar el terror... dejar 
sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni 
vacilación a todos los que no piensen como noso-
tros.” Instrucció Reservada. Base 5a.

Els militars van fer la guerra perquè ni el cop 
d’Estat van saber fer bé, aquest va fracassar i el van 
intentar imposar per la força de les armes i un cop 
imposada aquesta força va arribar el moment d’apli-
car la sentència dictada pel General Mola, perquè la 
sentència dels judicis sumaríssims ja estava dictada 
prèviament, perquè no era justícia sinó un intent 
d’extermini planifi cat. Crims d’estat, de la dictadura 
militar franquista.

Si hi ha un indret on la repressió de la dictadura 
militar franquista va ser especialment cruel va ser 
el Camp de la Bota de Sant Adrià de Besòs. La meitat 
de les persones afusellades a tot Catalunya ho van 
ser al Camp de la Bota. Una repressió que va durar 
des de 1939 a 1952 de manera interrompuda. Un in-
dret on lluny de tot, amagat, van ser afusellades més 
de 1700 persones. Així ho indicava fi ns fa poc i des 
de no fa gaire temps, un precari, ínfi m i deteriorat 
panell de manera massa indigna per tanta repressió.

Per sobre de l’antic mur del parapet davant del 
qual s’enfrontaven a la barbàrie humana fa temps 
que es va llençar palades d’amnèsic formigó post 
modern fi ns a canviar el nom pel de Port Fòrum. En 
el seu fons les administracions van ofegar durant 
temps el parapet i la possibilitat de moltes famílies 
de recordar els seus morts. Els seus afusellats. Els 
seus assassinats.

Avui els temps han canviat, però no gaire. Us 
imagineu anar als camps d’extermini Nazi de 
Mauthausen o Auschwitz i trobar-los convertits en 
un hotel de luxe i centenars de metres més enllà, 
lluny, massa lluny i per a no molestar als turistes, 
una reproducció tipus parc temàtic en homenatge 
a les víctimes? Això havia planejat l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs. Potser els 2000 metres qua-
drats públics on estava previst i planejat construir 
un memorial a les víctimes es trobaven massa a 
prop de la porta d’un hotel de luxe previst en aquell 
lloc i es va decidir traslladar lluny, massa lluny el 
projecte de memorial.

Ha estat necessari que Barcelona s’ho faci seu, 
que en commemoració del vuitantè aniversari de 
l’entrada de les tropes franquistes i l’inici de la re-
pressió sistemàtica i les execucions sumaríssimes 
s’impulsi la creació de l’Espai Memorial Parapet 
de les executades i executats 1939-1952 al Camp de 
la Bota. Un gran mur de 55 metres de llargada i 3,5 

d’alçada, semblant al mur davant del qual tenien 
lloc els assassinats, amb els noms i cognoms de més 
de 1700 persones afusellades.

No és només per les víctimes, hi ha altres vícti-
mes, les famílies, que a partir del diumenge dia 24 
de febrer a les 12.00 h tenen un lloc on recuperar la 
seva memòria. 

Només de Badalona 123 persones van ser afusella-
des en aquest indret, 123 famílies que fi ns ara no te-
nien un espai prou digne on recordar i retre home-
natge. 123 famílies badalonines que ara ho poden fer.

Badalona va patir la repressió de manera des-
tacada. Depuracions. Exili. Empresonaments. 
Condemnes a treball esclau forçat i 123 persones 
afusellades. De Badalona era la primera dona assas-
sinada al Camp de la Bota. Carme Claramunt. “ [...] 
así lo habia decretado el Generalísimo, esta maña-
na a las cinco me van a fusilar. Tú sabes que ma-
tan a una inocente.[...]” Carta enviada per Carme 
Claramunt a Angelina Picas, el mateix dia del seu 
afusellament. Escrita en castellà perquè en català 
no estava permès. Fer la guerra i la riquesa cultural 
sempre han estat enfrontades. Igual que la justícia 
militar amb la justícia. Perquè Carme, com ella deia, 
era innocent.

Alguns dels primers homes morts per “hemorrà-
gia interna” al Camp de la Bota segons el cínic “par-
te”, també eren de Badalona. Tots ells van ser cridats 
de nit pels funcionaris de la Presó Model i conduïts 
a la capella, com si afusellar innocents fos de bons 
cristians. Eren carregats en un camió, a vegades 
amuntegats, ja que hi havia nits que més de 20 per-
sones eren assassinades de cop. El règim volia “luga-
res retirados donde el ruido de las ráfagas no turba-
se la ‘tranquilidad’ de la població” E. J. Hughes. Els 
mal anomenats trets de gràcia però, permetien con-
tar les víctimes als que habitaven les precàries bar-
raques properes o tenien igualment precàries vides 
no gaire més lluny. El seu crim? El pitjor de tots. En 
la majoria dels casos simplement havia estat defen-
sat la democràcia.

Coincidint amb la recuperació de la memòria 
del Camp de la Bota aquests mateixos dies es com-
pleix el 80 aniversari del 26 de febrer de 1939 on van 
ser afusellats els badalonins Santiago Alonso Elias, 
José Botey Garriga, Juan Caballeria Palau, Andrés 
Fonts Jordà, Ramón Pròsper Querol, Gustavo 
Roses Casanovas o el 27 de febrer de 1939 ara fa 
80 anys també ho van ser els badalonins Ramón 
Murtra Ramón, Joaquin Alzamora Casanovas, José 
Guardiola Busquet, Antonio Martínez Aguilar... i així 
fi ns a 123 persones només de Badalona, com ho va 
ser fi ns i tot el seu alcalde Frederic Xifré Masferrer, 
que també ho va ser un més de febrer però de 1940, 
justs el dia que es complia el primer aniversari del 
primer afusellament al Camp de la Bota. Fins ara 
les famílies de Carme, de Santiago, de José, de Juan, 
d’Andrés, de Ramón, de Gustavo, de Joaquin, d’An-
tonio ...i de més de 1700 persones més no tenien un 
lloc prou digne on anar a recordar els seus morts. 
Durant massa temps hi havia hagut poca memòria 
per a tanta mort. Ara ja és possible.•

Es recupera la memòria 
del Camp de la Bota

Mur memorial al Forum Foto: José Luis Muñoz 

8 de Març, Dia 
Internacional 
de la Dona 

Manifest de la Comissió Unitària 
del 8 de Març a Badalona 

Després de l’èxit de la vaga del 8 de març de l’any 
passat, enguany les dones ens tornem a mobilitzar 
amb una nova vaga total feminista a Catalunya i 

a nivell internacional. Es tracta d’una vaga laboral per 
denunciar les desigualtats a l’àmbit laboral, econòmic 
i social de les dones respecte dels homes, però també 
serà una vaga de cures, estudiantil i de consum.

Perquè la divisió sexual del treball ens condemna a la 
precarietat i a la pobresa i ens imposa el sostre de vidre.

Perquè les dones seguim realitzant el treball domès-
tic i de cures per cobrir les necessitats bàsiques de la 
vida. Un treball imprescindible, que s’invisibilitza, no 
es reconeix i es realitza en situació de precarietat.

Perquè ens falten totes les dones que han estat as-
sassinades pel sol fet de ser-ho. Perquè no ens creuen 
quan denunciem que hem estat agredides.

Perquè volem tenir dret a decidir sobre els nostres 
cossos, la nostra vida, i la nostra salut reproductiva.

Perquè es visibilitzi, no es discrimini i reconeguin 
els drets de lesbianes, bisexuals i trans.

Perquè volem un consum responsable i que respecti 
els nostres drets i les nostres vides. Si deixem de con-
sumir les botigues i mercats s’aturen.

Perquè som diverses estem contra la violència racis-
ta, els CIEs i les lleis d’estrangeria que criminalitzen i 
neguen els drets a les dones migrades, deixant-les en 
situació de més vulnerabilitat.

Perquè som pacifi stes no volem guerres on les dones 
i nenes són sotmeses a explotació, violència sexual, tra-
ta i agressions de tota mena.

Perquè una nova ona reaccionària i feixista ens vol 
fer tornar a la llar i a la família  heteropatriarcal i volen 
eliminar les conquestes que la lluita feminista ha acon-
seguit, com ara la Llei contra la violència de gènere.

Perquè volem una educació no sexista, laica i lliure 
de violència masclista.

Volem aturar-ho tot i que el món, els governs i la so-
cietat se n’adonin que les dones som imprescindibles.

Si nosaltres parem, s’atura tot.
Sense les dones no hi ha revolució.•

Opinió convidadaOpinió convidada
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de Badalona

Exposicions
Fins el 12 de maig 
‘La gran il·lusió, el cinema a Badalona 
(1898-1975)’. A causa de l’èxit de públic, 
el Museu de Badalona ha decidit pror-
rogar aquesta mostra sobre el cinema 
a Badalona, així com programar noves 
activitats relacionades amb el setè art. 
Museu de Badalona (Pl. de la Assemblea 
de Catalunya, 1)

Fins el 22 de març 
Exposició itinerant Som Mobilitat.  
El grup local de Som Mobilitat de 
Badalona, amb la col·laboració de l’Ate-
neu Cooperatiu del Barcelonès Nord, ha 
creat una exposició per donar a conèi-
xer les problemàtiques i els reptes de la 
mobilitat actual al territori. Actualment, 
Som Mobilitat treballa per una mobili-
tat +sostenible amb el projecte del servei 
d’un carsharing de lloguer 100% elèctric 
i cooperatiu. Biblioteca de Sant Roc (Av. 
del Congrés Eucarístic s/n)

Activitats
Dijous 7 de març 
Xerrada ‘Micromasclismes. Què és i com 
combatre’l’, a càrrec de Sara Canals, del 
Bloc Violeta. Ateneu Carme Claramunt 
(Passeig de la Salut, 98), 19h

De pel·lícula. Versos sobre cinema. El po-
eta Marcel Riera –guardonat el 2011 amb 
el premi Carles Riba- farà una lectura de 
poemes dedicats a diverses pel·lícules. La 
lectura s’alternarà amb la projecció de 
fragments de les cintes escollides. 
 Museu de Badalona (Pl. de la Assemblea 
de Catalunya, 1) 19h

Performance ‘Xarxa de dones empodera-
des’. A càrrec de la Federació de Dones de 
Badalona (Pl. de la Vila) 18,30h

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

Visita teatralitzada a Can Miravitges 
Visita teatralitzada a la masia de can Miravitges, una joia del 
patrimoni badaloní que ens permet conèixer les transformaci-
ons que ha anat patint el camp català. Organitzada pel Museu 
de Badalona, serà la masovera de la casa la que descobrirà els 
secrets de la masia. La visita inclou les dependències agrícoles 
i es coneixerà com era la vida al camp a l’entorn de Badalona 
des del segle XVIII fi ns al XX. També es visiten les estances no-
bles de la masia, on es recrea com era la vida dels senyors en 
un entorn natural únic com és la Serralada deMarina. 

Diumenge 10 de març a Can Miravitges (Carretera de Can Ruti 
s/n) a les 11h

Recital ‘De vins i mots’. Dins el cicle ‘Va 
de novel·la històrica’, aquesta xerrada i re-
cital a càrrec de David Vila i Ros presen-
tarà contes intercalats amb curiositats i 
explicacions sobre l’origen de les paraules 
i les expressions del món vinícola. Espai 
Betúlia (C/ Enric Borràs, 47) 19h

Audició comentada de l’òpera de Richard 
Wagner. Ferran Compte parlarà del prolí-
fi c compositor alemany Richard Wagner, 
tot fent un repàs de les seves obres més 
cèlebres. Organitzat per l’Orfeó Badaloni 
Espai Marina (Marina, 48) 19,30

Divendres 8 de març
Manifestació del 8M des de la plaça de la 
Vila fi ns la plaça de la Dona, al barri de la 
Salut 18.00h

Teatre ‘La importància de ser Frank’. 
David Selvas dirigeix una de les adaptaci-
ons més esbojarrades i amb més ritme de 
les que mai s’han fet d’aquest clàssic d’Os-
car Wilde. ‘La importància de ser Frank’ 
és un dels retrats més àcids i divertits so-
bre la hipocresia social.
Teatre Zorrilla (c. Canonge Baranera, 17) 
21h

Concert tribut a Heroes del Silencio amb 
Derivas. Sala Sarau 08911, (c. Ramon Martí 
i Alsina) 23.30h

Dissabte 9 de març 
Classe de ioga per ajudar en la recupera-
ció del càncer de mama en el marc de les I 
Jornades per la Igualtat organitzades per 
l’Associació de Veïns de Bufalà. Al gimnàs 
Badalona Fitness (c. Girona 35) 17h

Cinefòrum ‘Sufragistes’ en el marc de la 
Setmana de la Dona a Lloreda organitzada 
per l’Associació de Veïns de Lloreda. (Av. 
Lloreda 78) 17h

Teatre al Círcol ‘Parany per a un home 
sol’. La Companyia Betúlia Teatre, el grup 
de teatre amateur format per famílies 
de l’escola Betúlia de Badalona, torna al 

Círcol per portar-nos una obra policíaca 
de l’autor francès Robert Thomas. (C. Sant 
Anastasi 2), 21,30h. Repetició de sessió diu-
menge 10 a les 18,30

Concert Los 80 Principales, banda que res-
cata èxits dels 80, tant nacionals com in-
ternacionals. Sala Sarau 08911, (c. Ramon 
Martí i Alsina) 23:59h

Diumenge 10 de març 
Partit de futbol femení, entre el C.E. 
Seagull i la Comissió Unitària del 8M a 
Badalona. Estadi Municipal de Badalona 
(Av. dels Vents 7) 9,30h

Badalona  a través de les imatges del NO-
DO. A càrrec de Magí Crusells, director del 
Centre d’Investigacions Film-Història, de 
la Universitat de Barcelona. 
 Museu de Badalona (Pl. de la Assemblea 
de Catalunya, 1) 19h 

Dilluns 11 de març
Concert Conjuntivitis&Empty Mind, 
dintre del cicle ‘Per fi  és dilluns’. A 
l’EMMB (c. Germà Bernabè 1-7), 20h

Dimarts 12 de març
Xerrada al Círcol ‘Relació àrbitre-entre-
nador i noves regles’ a càrrec de José 
Antonio Martín Bertrán. La secció de 
bàsquet del Círcol organitza per als en-
trenadors i entrenadores de la casa la 
aquesta xerrada amb l’àrbitre català de 
l’ACB i internacional. (C. Sant Anastasi 2), 
19,30h

Recomanem
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Les imatges icòniques de les 
Festes de Maig, obra de dones 
El cartell de les festes el signa Alba Cortegano, estudiant de la Pau 
Gargallo; ‘El dimoni del mar’ és una creació d’Anastasia Druzhininskaya

sa Anastasia Druzhininskaya, resi-
dent a Badalona des de l’any pas-
sat. “Es tracta d’un dimoni que 
representa tothom i que no ex-
clou ningú. Perquè tenir cura del 
mar, que avui dia es troba en gran 
perill per l’acumulació de plàs-
tics i microplàstics, és responsa-
bilitat de tothom i és el tresor que 
hem de preservar els qui vivim a 
Badalona”, assenyala l’autora.

La idea del disseny la va treure 
d’“un dia de pluja en què les plat-
ges i el mar es van omplir de plàstic 
i residus”.• Alba Cortegano amb el seu disseny Foto: Ajuntament de Badalona

Benjamín Recacha García 

Dos dels elements més icò-
nics de les Festes de Maig 
2019, el cartell i el dimoni, 
són obra de dones artis-
tes. La noia dels cabells de 

foc que ha estat seleccionada com a 
imatge de la celebració és una crea-
ció d’Alba Cortegano Monje, tècni-
ca superior en Disseny i Edició de 
Publicacions Impreses i Multimèdia 
i alumna de l’Escola Superior d’Art i 
Disseny Pau Gargallo.

Com cada any des del 2007, el 
cartell de les festes surt del concurs 
en què participa l’alumnat de la Pau 
Gargallo. La guanyadora d’enguany 
ha explicat que la seva il·lustració 
“pretén centralitzar la reivindica-
ció de la fi gura de la dona com a eix 
vertebrador de la festivitat”. Els ca-
bells dwe foc fan referència a la fi -
gura femenina, “infl uïda pels cor-
rents d’adequació i promoció, on 
les dones han de tenir més visibili-
tat i força”, i a la relació de la ciutat 
amb el foc, “ànima trencadora de 
vells costums, i renovadora del que 
hauria de ser l’esperit de superació 
i d’evolució de Badalona”.

Pel que fa a ‘El Dimoni del mar’, 
obra guanyadora d’entre la sei-
xantena participants a la 21a edi-
ció del concurs ‘Crema’l tu’, és 
una creació de la il·lustradora rus-

L’ESAD Pau Gargallo es mobilitza contra la decisió de 
la Generalitat de traslladar quatre dels sis batxillerats

L’ESAD Pau Gargallo és un re-
ferent a Catalunya en l’oferta 
d’estudis artístics. El batxille-

rat artístic s’hi imparteix des del 
1987, cosa que el fa pioner.

Ara, però, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
vol traslladar a un altre institut 
de Badalona quatre dels sis bat-
xillerats artístics, adduint man-
ca d’espai. “No hi ha inversió”, 
denuncia el coordinador de bat-
xillerat, Josep Folch. “Cal una pe-

motius és, segons indica Folch, la 
demanda que arriba d’estudiants 
del Maresme i de Santa Coloma.

La comunitat educativa de la 
Pau Gargallo no es resigna a as-
sumir la pèrdua de línies i anun-
cia mobilitzacions. L’ajuntament 
fa costat a les reivindicacions del 
centre. L’alcalde, Álex Pastor, ha 
anunciat una propera trobada 
amb el conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló, per mostrar-li el 
desacord amb la decisió “presa 

tita inversió per adequar espais, 
però no la volen fer”, lamenta, re-
cordant que els problemes pel de-
teriorament de les instal·lacions 
s’arrosseguen des de fa molts anys.

El trasllat de les línies perjudi-
caria greument la qualitat perquè 
“trencaria la unitat d’estudis i la 
retroalimentació” entre les dife-
rents especialitats. Els de batxille-
rat artístic són els que millor fun-
cionen. Cada any les sol·licituds 
de plaça superen l’oferta, i un dels 

A. Druzhininskaya / @druzhininskaya

de forma unilateral i sense tenir 
en compte la comunitat educati-
va del centre”, segons denuncia 
l’escola en un comunicat.

En la seva darrera visita a 
Badalona, l’únic que va dir el con-
seller al respecte va ser que “es-
tem treballant en l’oferta de tots 
i cadascun dels centres de se-
cundària de Badalona des d’una 
concepció molt diversa, que és la 
qualitat de l’oferta i la lluita con-
tra la segregació”.
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I d’estudiar piano al Conservatori 
del Liceu a dirigir l’English 
National Ballet, la progressió és 
gran... Molt gran.
Va ser aproximadament el 1998. Jo 
estava fent repertoris per sarsue-
la amb el piano, i amb una de les 
produccions que feia es va donar la 
necessitat de què algú havia d’aga-
far la batuta. En aquell moment, el 
suport familiar va ser important 
per decidir-me. Posteriorment, 
vaig estudiar direcció. Però si no 
hagués fet aquesta tasca prèvia de 
fer repertoris, en la qual muntes 
una sarsuela o una òpera amb el 
piano, però com si fossis tota l’or-
questra, hagués estat difícil. Era 
un pas molt habitual dels direc-
tors d’orquestra, perquè acabes 
dominant tota l’obra. Ara ha can-
viat una mica perquè hi ha poques 
sales de concerts, i la gent arriba a 
la direcció des dels conservatoris, 
normalment.

 En aquest sentit, caldria més cul-
tura musical perquè hi hagi més 
sales de concerts? O cal més inver-
sió de les administracions?
Tenim molt bon nivell musical 
en l’àmbit professional. La tasca 
educativa està força ben susten-
tada, però el que no tenim són te-
atres de nivell baix i mitjà com sí 
existeixen a altres països. Tenim 
grans espais, però quan surts del 
conservatori és obvi que no ani-
ràs al Liceu directament, és ne-
cessari agafar tables a altres es-
pais. Com que aquests passos 
intermedis són gairebé inexis-
tents, és com si tinguessis una 
escala sense esglaons. Això pro-
voca que molta gent hagi de mar-
xar fora per fer aquest itinerari, 
i assolir la praxi professional. La 
cultura en els últims anys recau 
molt en l’Administració, perquè 
sustenta els teatres, que solen 
ser defi citaris, però també s’ha 
de crear un públic, i aquesta ha 
de ser una tasca educativa que es 
pot fer a casa, penso.

Ets de Barcelona però vius des del 
2005 al barri de Canyet. Et sents 
reconeguda a la teva ciutat adop-
tiva?
Sí, estic molt feliç i agraïda en 
aquest sentit. Aquest pròxim 6 
d’abril em donaran la Guineueta 
del Teatre Zorrilla, i m’emocio-
na molt aquest premi. Penso 
que Badalona és una ciutat amb 
moltes potencialitats i amb mol-
ta gent molt interessant a tots ni-
vells, des de la part artística a les 
parts tècniques. Com a badaloni-
na d’adopció que soc, puc dir-ho: 
a Badalona tenim molt potencial 
i podem fer moltes coses molt in-
teressants. •

han marcat els punts d’infl exió en 
la teva carrera? 
En el meu cas, el fonamental és 
que soc versàtil, m’han agradat des 
de petits concerts a piano, ja que 
jo d’origen soc pianista, com tam-
bé acompanyar a cantants. He tin-
gut un ventall de possibilitats de 
treballar i això m’ha enriquit molt 
per assolir la direcció. Jo crec que 
el que més puc destacar és que he 
treballat molt en les trinxeres, en 
la praxi de trobar-me en diferents 
situacions i llocs de l’orquestra. 
Com a produccions destacades, va 
ser molt important per mi dirigir 
el Ballet Nacional de Cuba, convi-
dada per la mestra Alicia Alonso, 
i en aquest cas vaig ser la prime-
ra persona espanyola en dirigir el 
Ballet Nacional de Cuba. També fa 
un parell de temporades vaig diri-
gir al Royal Albert Hall de Londres 
l’English National Ballet amb el 
Llac dels Cignes de Txaikovski. I 
aquesta direcció a Istanbul també 
és important. Però a darrere t’ha 
de sustentar un treball.

que soc una professional, haig de 
fer-ho el millor que puc.

I mai has sentit rebuig o sorpresa 
dels músics d’una orquestra quan 
s’han trobat que la batuta la porta 
una dona?
Sorpresa sí, aquí i a molts altres 
països, però no és una sorpresa en 
negatiu. No he experimentat mai 
rebuig, en aquest sentit. En un pri-
mer moment sí que els sobta per-
què per molts és la primera vegada 
que els dirigeix una dona. Però quan 
comences el primer assaig, els mú-
sics són molt professionals i veuen 
que portes una línia clara, que tens 
un nivell. Passats aquests primers 
segons s’obliden de si ets alt, baix, 
home o dona. El feedback sempre 
ha estat d’emoció, tant per part dels 
homes com de les dones. 

He llegit que quan estaves emba-
rassada, vas quedar impressiona-
da en veure unes imatges teves di-
rigint amb la panxa. Per què et va 
sobtar? 
Són imatges per les quals no tenim 
la retina acostumada, no les tenim 
codifi cades. Vaig fer una assistèn-
cia de direcció en un assaig per una 
òpera al Liceu i ens van fer una foto, 
i quan vaig veure-la, em va sorpren-
dre a mi mateixa. Era una imatge 
poderosa, perquè si ja costa veure 
la imatge d’una dona dirigint, em-
barassada encara més. Em va im-
pactar. En aquest sentit, me’n re-
cordo de l’impacte mediàtic que va 
suposar la Carme Chacón passant 
revista a les tropes embarassada.

Silvia Rodríguez Gómez

L ’avalen unes produccions 
artístiques d’alt renom in-
ternacional, però no només 
això. En molts casos, ha es-
tat la primera dona en aga-

far la batuta i dirigir emblemes 
artístics com el Ballet Nacional de 
Cuba, o el l’English National Ballet.
Fa poques setmanes, va ser la pri-
mera dona en dirigir una gran pro-
ducció a Turquia. Helena Bayo, 
que viu a Canyet des de fa gairebé 
quinze anys, creu que el seu paper 
com a pionera en la seva professió 
és normalitzar el paper de les do-
nes en la direcció musical, i obrir 
portes. Moltes portes.  

Recentment has tornat a ser la 
primera dona en dirigir on mai 
ho havia fet cap altra, aquest cop, 
el passat 23 de gener a l’Òpera 
Sureyya d’Istanbul, dirigint Don 
Quixot de Massenet. Com és ser 
una pionera del teu àmbit?
Aquest cop ha estat tot un país, cap 
dona havia dirigit mai cap produc-
ció a Turquia. Estic molt conten-
ta perquè hem de normalitzar les 
coses, i com a dona, haver realit-
zat una tasca que habitualment és 
d’homes, no només a Turquia, sinó 
en general a tot el món, et dona la 
satisfacció de pensar que ara la 
porta ja està oberta i que s’anirà 
normalitzant perquè ja ho faran 
altres dones.

Deia que has tornat perquè no és 
el primer cop que tu obres aques-
tes portes com a primera dona di-
rigint orquestres o òperes a dife-
rents parts del món. És un mèrit 
innegable per a tu, però per les 
dones, és trist que al s. XXI enca-
ra ens trobem assumint aquestes 
fi tes?
Jo no ho veig trist, perquè si ho 
valorem en la proporció d’anys 
que portem obrint portes i asso-
lint noves posicions directives, al 
contrari, és per estar contentes 
que estem obrint-les. En els úl-
tims anys la progressió és impa-
rable, no només en el cas de la 
direcció d’orquestra, sinó a mol-
tes altres professions. A poc a 
poc estem normalitzant que te-
nim les mateixes capacitats i que 
podem assolir els mateixos rols 
i funcions.

Sents una pressió addicional. Et 
sents més observada?
No. No hi penso en aquest factor. 
Seria posar-me una pressió extra. 
Jo el que penso és en realitzar el 
meu treball de la millor manera 
possible, amb les màximes potenci-
alitats que soc capaç de donar. Com 

Helena Bayo, a la platja dels Pescadors de Badalona  Foto: S. Rodríguez Gómez

En mirar programacions musi-
cals, sigui del Liceu o l’Auditori, 
o de festivals de qualsevol mena 
i estil, les dones són una minoria 
total. Per què costa tant que les 
dones estiguin representades en 
el món musical?
No és en totes les facetes musicals. 
Pel que fa a intèrprets vocals, per 
exemple, n’està ple, i ho ha estat 
sempre. També en l’àmbit instru-
mental està molt igualat, i tenim 
grans intèrprets dones. En la di-
recció musical, o la direcció escè-
nica o artística, la raó de ser po-
ques és que hem començat fa poc, 
ens hem incorporat tard i vas as-
solint les direccions quan vas ad-
quirint les capacitats per fer-ho. 
En pocs anys veurem un tomb en 
aquest sentit.

Quines són aquestes capacitats 
necessàries?
Són capacitats de lideratge, orga-
nització i gestió del temps, i també 
és importantíssim tenir capacitat 
tècnica i artística d’un coneixe-
ment molt especialitzat. Has d’or-
ganitzar els assajos; has de saber 
liderar un equip que de vegades 
arriba a les 300 persones; prendre 
decisions; donar eines perquè tot-
hom se senti millor amb el seu pa-
per... Capacitats per dirigir equips 
humans, amb totes les complexi-
tats que això implica.

En la teva dilatada trajectòria has 
dirigit òpera, simfònica, ballet, 
sarsuela, grans produccions, peti-
tes produccions... Quins moments 

“La progressió de les 
dones és imparable”
Parlem amb la badalonina d’adopció Helena Bayo, una de les primeres 
dones en dirigir grans orquestres i òperes a nivell internacional. Fa unes 
setmanes va ser la primera dona en dirigir una gran producció a Turquia

“He experimentat 
la sorpresa 
d’alguns músics 
al veure que és 
una dona qui 
porta la batuta, 
però mai rebuig”
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La Mina es posa els guants 
contra el masclisme 
L’entitat badalonina Kali Zor ha impulsat des de principis 
d’any classes de defensa personal gratuïtes per a dones a La 
Mina de la mà d’un exboxejador del barri adrianenc

port li començava a passar factu-
ra a nivell cerebral i de salut, però 
mai ha perdut el contacte amb els 
esports de defensa.

Feia temps que en Pepe pensa-
va a dur a terme al barri la iniciati-
va, però mai s’havia atrevit per por 
a fracassar. “Però aquest Nadal, 
quan vaig veure un matí la notícia 
de la primera dona apunyalada de 
2019, vaig decidir que ho faria”, 
recorda amb pena. Es va posar en 
marxa i va proposar la idea a l’ofi -
cina d’atenció a dones maltracta-

des, des d’on el van derivar cap al 
Casal Cívic de La Mina. Allà, coses 
del destí, es va posar en contacte 
amb l’Alfonso Amaya, de Kali Zor. 
L’entitat badalonina també volia 
dur a terme alguna activitat a La 
Mina amb les dones del barri; de 
fet, havia arribat a posar sobre la 
taula l’opció del zumba. “Ens vam 
conèixer, ens vam posar d’acord 
i en 10 dies estàvem fent clas-
se”, destaquen tots dos.

Diversió per sobre de necessitat
“Hem generat un espai al qual 
elles poden acudir per a interac-
tuar i empoderar-se, perquè des-
graciadament vivim en un país 
masclista”, apunta el badalo-
ní Alfonso Amaya, qui, com a part 
de la idea, també ha tingut el seu 
propi “dilema moral”. “Em sentia 
estrany per pensar que algunes de 
les dones podrien venir per por, 
per disposar d’una eina per defen-
sar-se...cosa que seria totalment 
bona”, es debat. Afortunadament, 
assegura, la majoria asseguren ve-

Javier Torres Jiménez

E l Casal Cívic de La Mina 
s’ha convertit en un punt 
de reunió per a les dones 
del barri i de l’entorn, que 
s’apleguen per posar-se 

guants de boxa i entrenar els seus 
cops de puny. El divendres és el 
dia més concorregut dels tres que 
ofereixen des de principis d’any les 
noves classes de defensa personal 
que s’hi imparteixen de forma gra-
tuïta i que atrauen dones del barri, 
però també d’altres punts de Sant 
Adrià, Barcelona i Badalona.

“La primera setmana ens vam 
quedar sorpresos: el primer dia 
van venir 15 dones, i poc després 
hi havia dies que arribàvem a 20 
dones o més”, explica en  Pepe, 
també conegut com a ‘Petit Tyson’ 
a La Mina, en referència al cam-
pió nord-americà de boxa. Fa anys 
que va deixar la boxa perquè l’es-

Foto de grup de les participants amb els monitors Foto: Cedida pels instructors de la classe

“Potser mai no 
hauràs d’aplicar el 
que aprens aquí, 
però saber-ho 
t’aporta seguretat 
en el dia a dia”

nir per diversió. Només en algun 
cas puntual, relaten els monitors, 
han vist alguna pregunta estranya 
per part d’alguna de les integrants 
de les classes.

“’Si m’agafen així...si  m’aga-
fen per darrere...què he de fet?’ 
Preguntes d’aquest estil que potser 
no s’acostumen a fer, et fan sospi-
tar. Tot i que totes sostenen que no 
tenen problemes a casa”, manifes-
ta en Toni, la mà dreta de Pepe els 
divendres. Company de gimnàs i 
també afi cionat a diverses disci-
plines de la lluita, ve a fer un cop 
de mà el seu únic dia lliure de la 
setmana. “Això aporta molta con-
fi ança a les noies. Si es pot evitar 
la violència, millor, però si no, una 
guàrdia, un cop ràpid i a córrer”, 
afegeix l’instructor, veí de Pomar. 
Quan pot, els hi acompanya la ter-
cera instructora: la Teresa, espe-
cialista en Aikido que aporta una 
visió diferent a la classe.

La  Susana, una de les dones 
que s’ha sumat a les classes des 
del principi, coincideix en la se-

guretat que aquestes nocions de 
defensa aporten al seu dia a dia. 
“T’aporta tranquil·litat. Potser no 
arribaràs a aplicar-les, però saber 
que ho pots fer ja és molt”, argu-
menta amb els seus propis guants 
posats. És una de les participants 
d’un ampli ventall, tant d’edats 
com de procedència: des de nenes 
fins a dones de més de 60 anys; 
de Sant Adrià, Barcelona i també 
Badalona. “Ens encanta des que 
vam començar. No sé si quan tin-
guem un problema sabrem apli-
car-ho, però alguna cosa quedarà, 
segur. Ho fan molt bé”, riu la Lucía, 
veïna del Poblenou.

Les classes segueixen al Casal 
Cívic de La Mina, on qualsevol nena, 
noia i dona pot acudir per apun-
tar-se, tres dies a la setmana. Les 
participants disposen de material 
per treballar gràcies a les donaci-
ons dels gimnasos dels instructors i 
instructores, tot i que Kali Zor con-
tinua a la recerca d’entitats o em-
preses col·laboradores per aconse-
guir més recursos.•La Susana, una de les participants, i en Toni Foto: J. Torres
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