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Història d’un maltractament 
a Badalona
Prop de 900 dones han estat ateses a la ciutat per violència masclista els 
darrers tres anys; la xifra ha passat de 241 dones, el 2015, a 341, el 2017

El tema

afectades per violència masclista. 
Una xifra que, a més, ha anat en 
augment, com a mínim els darre-
res tres anys.

El 2015, el SIAD va registrar as-
sessoria a 519 dones noves, 241 de 
les quals, el 46,4%, per violència de 
gènere. L’any següent, la quantitat 
va augmentar fi ns a les 273 afecta-
des, d’un total de 485, és a dir, un 
56,2%. Una escala que ha fet un salt 
fi ns al 71% del passat 2017. En to-
tal, prop de 900 dones ateses per 
violència masclista a Badalona no-

més durant els darrers tres anys. 
“La violència estructural ha aug-
mentat però caldran més anys per 
tenir una perspectiva global i po-
der veure clar la pujada”, conside-
ra Bou. També és cert, apunta, que 
el servei ha passat “anys molt di-
fícils” i ara es recuperen “del des-
mantellament que hi va haver”, 
motiu pel qual també estan acon-
seguint atendre a més usuàries. 
“El nostre objectiu és arribar cada 
vegada a més dones que ho neces-
sitin, per això estem fent l’esforç 
de ser més presents a tot arreu i 
coordinar-nos molt més amb tots 
els serveis de ciutat”, emfatitza la 
responsable. La faceta visible del 
maltractament és només una part. 
L’estigma social continua sent molt 
gran, apunta Bou. “Sabem que hi 
ha molt més del que ens arriba i 
del que es denuncia”

Com arriben a parar al SIAD, 
doncs, les persones que estan pa-
tint maltractament? Sovint, apun-
ta la coordinadora, el primer con-
tacte es produeix mitjançant els 
centres d’atenció primària, so-
bretot quan hi ha senyals de vio-
lència. La metgessa, metge o in-
fermers veuen que passa alguna 
cosa, i informen al servei. A partir 
d’aquí, posen en mans de la perso-
na la possibilitat d’aquesta ajuda. 
Tal i com li va passar a la Laura, la 
nostra testimoni. “Vaig començar a 
parlar amb la meva doctora i li vaig 
demanar ajuda, perquè no sabia a 
on anar. Ella em va derivar al SIAD, 
on he conegut a altres dones entre 
les quals ens hem donat suport”. A 
ulls del seu marit, Laura s’inven-
tava que marxava a passejar amb 
una amiga per “escapar” de casa i 
anar al servei, a on realment acu-
dia amb una companya que va co-
néixer allà. “Era molt controlador 
i gelos; no li agradava gens que sor-
tís de casa si no era per anar a com-
prar”, recorda.

A l’entorn del SIAD es mouen 
totes les institucions i organismes 
que treballen a peu de carrer amb 
la ciutadania, i que també poden 
avisar d’un possible cas de vio-
lència de gènere: policies, centres 
de salut, Serveis Socials, escoles. 
I és que també els centres educa-
tius, a través dels nens, són una 
de les vies per conèixer la situació. 
“Algun cop, les escoles han detec-
tat que a una família està passant 
alguna cosa estranya, però és difí-
cil intervenir. Acostumem a mun-
tar xerrades perquè els nens i jo-
ves tinguin una informació que els 
pugui fer veure que a casa hi està 
havent maltractament, i que pren-
guin consciència per avisar a l’es-

Javier Torres

D esprés d’anys patint mal-
tractament experimenta-
va una mena de Síndrome 
d’Estocolm amb la meva 
antiga parella. Perquè es-

tava viva però em sentia morta. 
T’humilien i no t’estimes. Et cul-
pabilitzes. Si tens la força per arri-
bar al servei d’atenció, arribes com 
a víctima, però surts com a super-
vivent”. La Laura, que en realitat 
no es diu Laura, però la identitat 
real de la qual preservarem per in-
timitat i seguretat, va ser maltrac-
tada físicament i verbal pel seu 
marit durant ben bé una dècada. 
Aquesta veïna va haver de sofrir 
durant anys una situació en la que 
es veuen moltes dones de la ciutat, 
una part de les quals, i desafortu-
nadament només una part, treu 
forces per demanar ajuda i acce-
dir a un circuit d’atenció i suport 
que s’ha anat millorant i simplifi -
cant durant els darrers anys, i que 
gira entorn al Servei d’Informa-
ció i Atenció a la Dona (SIAD) de 
Badalona. 

El SIAD va néixer l’any 89 com 
un servei general a la dona i ha 
anat evolucionant, sobretot cap al 
tractament de la violència de gène-
re, un àmbit en el qual es va donar 
un pas molt destacat el 2005, amb 
la creació d’una llei específi ca. 

Tot i que treballen altres qüesti-
ons com ara laborals, més o menys 
el 50% dels casos, de mitjana, estan 
vinculats amb la violència de gène-
re, apunta la coordinadora del ser-
vei, Èrika Bou. En aquest sentit, les 
dades parlen per sí mateixes: de les 
479 usuàries noves que van passar 
pel SIAD durant el 2017, 341 eren 

Donat el pas, s’inicia un procés dilatat fi ns que la dona pot re-
fer la seva vida. Depenent de cada persona, poden passar uns 
mesos o uns anys fi ns que la usuària torni a un dia a dia quo-

tidià, sense dependència del SIAD. El servei pacta amb la persona 
quin tipus de seguiment es farà, “a mida”. La separació de la pare-
lla, a més, no acostuma a ser ràpida. Una dona pot assistir al SIAD, 
però no prendre la decisió de demanar el divorci o de marxar de 
casa fi ns passat un temps. “Nosaltres posem tot a la seva disposi-
ció, i elles han de decidir quan fer el pas. És una de les coses més 
difícils com a professional, perquè saps que torna a casa amb 
l’agressor. Patim i confi em que obri els ulls més aviat que tard”, 
confesa Bou.

La Laura va trigar quasi dos anys en donar aquest pas. Va assis-
tir per primer cop a l’assessorament al 2013, i no va demanar el di-
vorci fi ns al 2015. Ella es va quedar a l’atur, després de molts anys 
sent l’única de la parella que entrava diners a casa, i el marit va 
marxar del pis perquè ella ja no li podia aportar uns recursos esta-
bles per als seus “vicis”. En aquell moment, va demanar el divorci i 
va aconseguir que no pogués tornar al domicili, tot i que ho va in-
tentar poc temps després, i va estar fent la guitza a la Laura molts 
mesos amb talls de subministraments o altres bretolades. Malgrat 
tot, la sentència defi nitiva de divorci no va arribat fi ns al 2017, dos 
anys més tard. 

Aconseguir autosufi ciència econòmica és un dels reptes més 
complicats després de superar la separació. El SIAD té una estre-
ta relació amb l’IMPO per enviar els CV de les dones a les que fa 
acompanyament a tots els plans d’ocupació. També les guia i aju-
da al reciclatge professional i aprenentatge. Però Èrika Bou admet 
que és molt difícil. “Suem tinta per aconseguir un lloc de feina”.

Separació i normalització, 
un procés molt llarg
Tornar al dia a dia pot ser 
qüestió de mesos o d’anys

cola o parlar amb la mare. Hem 
arribat a muntar alguna xerrada 
a tota una classe perquè sabíem 
que un nen o nena d’aquella clas-
se patia violència de gènere al seu 
entorn”, assegura la coordinado-
ra del SIAD.

Quan la dona fi nalment arriba al 
SIAD, molts cops el pas més com-
plicat de tot el procés, la treballa-
dora social i l’educadora del servei 
analitzen el cas, valoren si cal actu-
ar i consensuen amb la persona el 
camí que s’ha de seguir. Llavors es 
fa un anàlisi del seu entorn i dels 

recursos de l’afectada. Es posa a 
disposició de la persona suport 
psicològic amb una professional i 
amb la possibilitat de fer teràpies 
de grup, a més d’una advocada per 
qüestions legals, de denúncia o de 
potencial divorci.

La Laura va trobar molt de su-
port moral i intern amb els re-
cursos del SIAD, però també es 
va recolzar en altres organitza-
cions a nivell de ciutat que pres-
ten suport a dones maltractades. 
És el cas del Centre de Recursos 
i Assessorament per a les Dones 
(CRAD), fonamental en la recu-
peració de la vida quotidiana, ac-
tiva i social, i de la Federació de 
Dones. “Et fan sentir acompanya-
da. Coneixes moltes dones i noies 
que poden estar en una situació 
semblant; fas amistats i estàs ac-
tiva, gaudeixes d’estones molt ma-
ques de forma gratuïta o per pocs 
diners...l’economia no et dona per 
gaire”, subratlla aquesta dona de 
Badalona. •

“La violència 
estructural ha 
augmentat però 
caldran més anys 
per poder veure 
clar la pujada”

“Sabem que hi ha 
molt més del que 
ens arriba i del 
que es denuncia”

Nous casos d’atenció a dones a Badalona. Font: SIAD

L’apunt
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Aquests darrers depenen de la 
Generalitat. “Intentem que siguin 
els menors casos, perquè suposa 
començar de zero, lluny del teu en-
torn. Hi ha qui torna al cap d’uns 
mesos o anys, i qui no torna mai”. 

El passat 2017, el SIAD ha tras-
lladat de població a set dones i 
els seus fi lls i fi lles en situacions 
d’alt risc, amb 17 infants afec-
tats. Algunes, a banda d’aquestes 
set, subratlla Bou, s’han fet enre-
re al darrer moment perquè és un 
pas molt difícil. El servei badaloní 
continua el seguiment amb aques-
tes famílies a quilòmetres de dis-
tància, tot i que siguin a un altre 
municipi. patint maltractament? 
Sovint, apun 

La Justícia no sempre 
ofereix garanties
Que una dona maltractada denun-
ciï no sempre és sinònim de pro-
tecció. Des del SIAD asseguren 
que hi ha casos en els que els jut-
jats han de fer “carpetazo’ per fal-
ta de proves o altres motius i no 
es poden dictar ordres”. “Si això 

El tema
Dones que han de 
començar una nova vida
El passat 2017, el SIAD va haver de reubicar lluny 
de la ciutat set dones i els seus 17 fi lls i fi lles

passa, la jutgessa de violència ens 
avisa de que hi ha risc elevat per a 
aquella persona perquè estiguem 
alerta”. Per a la Laura, en qualsevol 
cas, una ordre d’allunyament no és 
més que “un paper”.

Aquesta dona maltractada va 
arribar a presentar fi ns a quatre 
denúncies per agressions abans 
de la demanda de divorci. “Cap va 
derivar en res, deien que no cor-
ria risc. Això a ell li donava ales. 
La Justícia ha de canviar en aquest 
sentit”, reivindica Laura. Fins i tot 
després de fer-se efectiu el divorci, 
ell continua vivint al mateix barri i 
aquests últims anys l’ha seguit al-
guns cops pel carrer i fi ns i tot al-
guna familiar d’ell l’ha amenaçat a 
la via pública.

La Laura disposa d’un mòbil es-
pecial, que facilita el propi SIAD, 
amb el que es pot avisar a la po-
licia amb premer només un botó 
perquè vingui ràpidament la pa-
trulla més propera. “La policia li 
ha donat algun toc d’atenció, però 
no poden fer res més, encara que 
jo passi por”. •

J. T.

D ins de l’antenció del SIAD, hi 
ha casos extrems en els que 
s’han de reubicar dones, nor-

malment amb fi lls i fi lles, perquè a 
la ciutat no es pot garantir la seva 
seguretat. “Hi ha dones que m’han 
dit que han de marxar perquè la 
seva vida perilla”, explica l’Èrika. 
Fins i tot hi ha alguns casos amb 
els que el servei va avançant la ges-
tió sense avisar la persona, perquè 
són conscientes del risc que exis-
teix, tot i que la persona no ho vul-
gui admetre. “Els tràmits poden 
tardar dos o tres mesos, i nosal-
tres ho anem preparant per quan 
la dona digui “Sí, ara”, tot estigui 
enllestit”.

Primer es trasllada la família a 
un centre d’urgència, del qual as-
sumeix el cost el municipi. Allà 
han d’esperar un temps, el mínim 
possible, fi ns que es pot aconseguir 
una plaça a un centre residencial 
de llarga estada, molt demandants 
i normalment plens a Catalunya. 

“Juntes fem ciutat”

L a violència de gènere és una xacra social. No 
podem ni hem de posar cada gener el compta-
dor de víctimes a 0. Tenim l’obligació de visu-
alitzar les víctimes. I a les víctimes col·laterals, 
com els seus fi lls/as, familiars i amics/gues. A 

Badalona, el protocol per a l’abordatge integral de les 
violències masclistes ho formen el SIAD, el CRAD, BSA, 
els CAP, Guàrdia Urbana i Mossos. Nosaltres, des de 
la Federació de Dones, sempre hem exposat les neces-
sitats i manques que observàvem. Hem participat en 
taules de treball, trobades, jornades, reunions.

La nostra base, en els grups de dones durant més 
de 30 anys, ens fa ser portadores de les necessitats de 
les dones: ens veuen properes, iguals, poden compartir 
obertament, se senten escoltades. Bé sigui en un pro-
cés de percepció de maltractament psicològic, en fase 
de maltractament psicològic o maltractament físic. 
L’escolta en qualsevol dels casos és fonamental, com 
també l’acompanyament i la derivació. Una vegada re-
cuperada l’autoestima (supervivència) i quan estan en 
procés de rehabilitació, els grups tornen a ser el suport 
necessari. Així ho descriuen les dones. La Federació 
compta amb una psicòloga voluntària. Actualment 
atén a dones amb ordre d’allunyament del seu maltrac-
tador. En procés de separació o divorci amb seguiment 
de la seva situació personal. 

Totes les dones que formem la Federació Dones som 
voluntàries. Som necessàries. És molt important fer vi-
sible el treball de les entitats. Comptar amb l’experièn-
cia d’anys de treball en els temes de dona. Les parau-
les empatia i sororitat s’utilitzen molt actualment, és 
el que les dones dels grups hem fet sempre, encarar els 
problemes socials mitjançant una relació més íntima 
i comprensiva entre dones, creant així l’apoderament 
del gènere femení en la societat actual. El nostre lema: 
“Juntes fem ciutat”. •

Opinió convidada
Rocío Mateos, presidenta de la Federació de Dones
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Javier Torres

C om tota atenció social 
que emana de l’admi-
nistració pública, el de 
l’atenció a la dona mal-
tractada també té dar-

rera un suport econòmic que 
depen exclusivament de les de-
cisions de les altes esferes, i que 
permet fer de més o de menys. 
Afortunadament, aquests darrers 
anys, aquest àmbit ha fet un salt 
enorme a Badalona. 

El SIAD té un pressupost as-
signat i conjunt amb les qüesti-
ons de Feminisme de l’Ajunta-
ment. El 2015, aquesta xifra era 
de 33.800 euros. El 2016 va aixe-
car el cap lleugerament fi ns als 
42.000 euros, i el passat any va 
fer el salt defi nitiu que ha per-
més al servei respirar i tenir 
múscul: 237.000 euros. De fet, 
Èrika Bou espera una nova pu-
jada del pressupost aquest 2018 
per consolidar el servei.

A banda dels diners d’arrel mu-

El pressupost contra violència masclista 
ha augmentat un 600% des de 2015
Els fons destinats des de l’Ajuntament han passat de 33.800 a 237.000 euros els 
darrers tres anys, segons el Servei d’Informació i Atenció a la Dona 

Evolució del pressupost contra violència masclista Font: SIAD

nicipal, el SIAD rep aportacions 
del contracte programa de Serveis 
Socials que etan destinats a vio-
lència, i que ronden els 8.000 eu-
ros, bàsicament per a ajuts pun-
tuals. També de l’Institut Català 
de les Dones, d’on provenen uns 
46.000 euros per a dotació de per-
sonal, a més de suport d’atenció 
directe de la Generalitat. 

Nou protocol de coordinació
L’atenció a la dona maltractada al 
voltant del SIAD implica a molts 
organismes i moltes persones. 

Fins fa poc, es comptava amb un 
protocol que provenia de 2005, 
“desfasat”, a ulls d’Èrika Bou, i 
que era molt pesat i lent per a la 
persona afectada. En aquest sen-
tit, aquest any 2018 s’ha estrenat 
un nou sistema que s’ha estat tre-
ballant durant molts mesos, amb 
moltes reunions de les adminis-
tracions implicades. “Hem deci-
dit que ha d’actuar tothom i com 
ha d’actuar. Ja no hi ha dubtes i 
ningú es qüestiona la seva tasca, 
tot segueix un sol camí en el que 
participem nosaltres, policies, 
Ajuntament, Sanitat...”. 

Amb el nou protocol, s’inten-
ta unifi car criteris i minimitzar 
molèsties a la persona maltrac-
tada, que a vegades havia d’expli-
car la seva experiència en moltes 
ocasions. Es fa el possible per po-
der coordinar-se a través de tru-
cades i traspassant els informes 
del cas entre serveis; també fent 
sessions en les quals es posa en 
comú la informació de la que es 
disposa. La valoració és positiva. 
“Està funcionant”.•

El tema

A més de 
l’Ajuntament, 
la Generalitat i 
l’Institut Català 
de les Dones 
aporten fons al 
servei badaloní
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Per tal de tenir una radiogra-
fi a aproximada del sentir del bar-
ri, on hi viuen prop de 4.000 per-
sones, l’entitat veïnal vol dur a 
terme un referèndum que des-
prengui un resultat que puguin 
esgrimir com un argument de pes 
davant del govern local. No obs-
tant, l’entitat ja sap que, surti el 
que surti, la consulta no serà vin-
culant: “La implantació de la zona 
verda serà una realitat el mes de 
juny”, constata el president veï-
nal Joan Pujol. Segons les previ-
sions, hi haurà més de 300 places 
de zona verda.

Pujol assegura que, de mo-
ment, pràcticament tots els veïns 
que s’han apropat a les reunions 
o que s’han dirigit a ell o a l’Asso-
ciació de Veïns per tractar la qües-
tió de la zona d’aparcament per a 
residents ho han fet des de l’es-
cepticisme.

En qualsevol cas, preparen 
aquesta consulta, que es durà a 
terme aquest mes d’abril, i que 
oferirà la possibilitat de votar du-
rant dues jornades a l’associació 
de veïns, després d’informar i avi-
sar a través d’una bustiada a totes 
les llars i domicilis del barri.•

Casagemes farà un referèndum per 
saber si els veïns volen o no zona verda
‘A priori’, el barri no veu amb bons ulls la 
regulació de l’aparcament a la via pública 

Javier Torres

L a proposta d’implantar 
zona verda a Casagemes no 
ha estat rebuda amb bons 
ulls al barri, en línies gene-
rals. El rebuig a la regula-

ció del poc aparcament lliure que 
hi ha a la zona s’ha fet evident en-
tre el veïnat a les darreres troba-
des que s’han efectuat per expli-
car la proposta del govern. Així 
ho explica l’Associació de Veïns de 
Casagemes, que assegura que la 
majoria detractora és molt àmplia. Barri de Casagemes Foto: C.C.

Actualitat

Un accident va alterar durant part de dimarts el 
servei de Rodalies, que va patir retards de més 
de mitja hora en la circulació de les línies R1 i 

RG1, segons Renfe. Un dels convois de la companyia, 
que provenia de L’Hospitalet, va atropellar mortal-
ment una persona a l’altura de les Tres Xemeneies i 
el barri de la Mora. Els cossos de seguretat i autori-
tats van inspeccionar la zona i van aixecar el cadàver 
a migdia, per tal d’investigar les causes de l’accident. 
A mitja tarda les dues vies van tornar a funcionar, 
després de diverses hores amb una de sola operativa. 
El tram on ha ocorregut l’atropellament, a la fronte-
ra entre Badalona i Sant Adrià, és un dels punts del 
municipi on hi manca més tancat. Una reclamació 
veïnal des de fa anys que Ajuntament i Adif no aca-
ben d’entomar i solucionar.•

Atropellament 
mortal entre 
Badalona i Sant Adrià

Rodalies 1 al seu pas per Badalona Foto: Javier Torres

tim sinó que, a més, iniciaran un 
nou projecte: “Anar fi ns als països 
d’origen dels immigrants a adver-
tir els joves del perill de creuar la 
Mediterrània”, com ha explicat 
aquesta setmana el director de la 
organització, Òscar Camps.

El projecte començarà aquest 
mes a Ghana, on portaran tes-
timonis de persones que han 
emprès el viatge a través de la 
Mediterrània i relataran la crua 
realitat que es viu, com una for-
ma de dissuadir els joves d’aquest 
país d’intentar creuar fins a 
Europa. “Hem d’abordar l’origen 
del problema i buscar solucions 

per evitar aquest tràgic fl ux mi-
gratori”, ha assenyalat Camps. 
El director de l’oenagé ha ressal-
tat que treballaran especialment 
amb les escoles, ja que han vist 
“molts menors que fan el viatge 
per la Mediterrània” i per adver-
tir-los que “Europa els deixarà 
morir”.

Proactiva Open Arms seguirà en 
la recerca d’un nou vaixell, ja que 
desconeixen les condicions en què 
es troba la seva embarcació emble-
ma, l’Open Arms, que fi ns dilluns 
estava retingut al port de Pozzallo 
(Itàlia) per les investigacions de 
la fi scalia de Catània per suposats 
delictes d’afavoriment de la immi-
gració il·legal. Camps ha assenyalat 
que tot i que l’alliberament del vai-
xell “és una bona notícia”, no dei-
xen d’estar preocupats ja que “la 
investigació del fi scal de Catània 
continua per encausar-nos com a 
organització criminal i seguiran 
investigant al capità i a l’organit-
zació per veure si vam cometre al-
gun delicte”.•

Open Arms anirà als 
països d’origen dels 
migrants per alertar 
del perill de creuar 
la Mediterrània
L’ONG de Badalona viatjarà a Ghana per portar els 
testimonis de la gent que ha creuat fi ns a Europa

Augusto Magaña

L es acusacions d’organització 
criminal i d’afavorir la im-
migració il·legal no han fet 
més que impulsar les ganes 
de Proactiva Open Arms de 

tornar al mar. Després que el jutge 
de Ragusa (Itàlia) decretés aquest 
dilluns l’alliberament del vaixell 
que estava confi scat de forma pre-
ventiva des de fi nals de març, ara 
l’oenagé ha anunciat que no només 
ja han tornat a posar en marxa la 
seva missió de salvament marí-

Roda de premsa d’Open Arms Foto: A. Magaña

“Hem d’abordar 
l’origen del 
problema i buscar 
solucions per 
evitar el fl ux”

La Festa Pirata torna 
al Port després de 
l’ajornament pel temps
Després d’haver-se d’ajornar el 7 i 8 d’abril 
pel temps, la Festa Pirata torna aquest cap de 
setmana al Front Marítim i al Port. El programa 
està centrat en activitats familiars, com ara 
visites al quetx Ciutat Badalona durant el matí 
de dissabte, atraccions infantils durant tot el 
cap de setmana en la placeta Maristany, titelles 
amb el relat del conte del corsari Catxidiable 
també en la mateixa placeta, tallers de 
disfresses i de maquillatge, mercats, tornejos de 
bitlles, estels, correfocs, espectacle pirotècnic, 
gresca als establiments de restauració del Port 
i l’actuació del grup musical de l’Associació 
d’Amics del Quetx Ciutat Badalona.

Breus
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L’escola provisional que la Rotjana va construir al poble de Gumal (Senegal) Foto: La Rotjana

Una entitat de Badalona 
ajuda a construir la primera 
escola d’un poble del Senegal
L’associació La Rotllana recapta fons per edifi car un centre educatiu a 
Gumal, una localitat de poc més de mil habitants a l’est del país africà

Augusto Magaña 

Gumal és un poble de poc 
més de mil habitants a 
l’est del Senegal. No té 
edifici públic, ni equi-
pament comunitari, ni 

dispensari de salut. Però al gener 
de 2017 aquest petit poblat africà 
va complir el seu somni de tenir 
una escola, després de tants anys. 
Tot gràcies a La Rotllana, una as-
sociació sense ànim de lucre que el 
2016 va recaptar fons per fer una 
construcció provisional amb ma-
terials rudimentaris. 

Ara aquesta entitat de Badalona 
es troba enmig d’una campanya 
per recaptar 17.000 euros amb els 
què volen construir una nova es-
cola que pugui suportar les plu-
ges torrencials i la calor extrema 
de Gumal. 

El secretari general de La 
Rotllana, Salvador Periago, ex-
plica que la iniciativa va néixer 
a partir de l’Associació per al 
Desenvolupament de Gumal, una 
entitat de senegalesos que viuen 
a Espanya. Ells es van posar en 
contacte amb La Rotllana i els van 
proposar invertir en l’educació 
d’aquest poblat, com una mane-
ra de contribuir a frenar la migra-
ció forçosa i millorar la qualitat 
de vida a les poblacions d’origen. 
“A ells els agradaria poder tenir 
els mínims de qualitat de vida per 
no haver de marxar i no dependre 
de que algú enviï diners”, assenya-
la Periago.

Aquesta col·laboració va acon-

seguir que a principis de 2017 el 
govern senegalès enviés al primer 
professor de Gumal. Però la instal-
lació actual és massa precària per 
als mesos de pluges i els 45º cen-
tígrads de mitjana durant la tem-
porada seca. “Vam començar amb 
una escola molt rudimentària i ara 
hem decidit fer un pas més i cons-
truir una escola més estable”, as-
segura Periago.

Per a aquest nou edifici La 
Rotllana necessita recaptar 17.000 
euros. Ara a fi nals d’abril una re-
presentació de l’associació viatja-
rà fi ns al Senegal, per començar 
la construcció de la primera fase 
del projecte abans que comenci la 
temporada de pluges.

Durant l’abril, La Rotllana rea-
litzarà diverses activitats per re-
captar fons. El dia de Sant Jordi, 
per exemple, l’entitat té prepara-
da una venda solidària de llibres 
i roses. 

L’associació té, a més, algunes 
iniciatives que ja estan en marxa, 
com la col·laboració amb els alum-

nes de l’Institut Júlia Minguell, 
que organitzen cantines solidàri-
es per recaptar fons.

Periago assenyala que “ofi cial-
ment encara no s’han tancat els 
números” de la quantitat de di-

ners que porten recaptat fi ns ara, 
ja que moltes són “iniciatives que 
encara estan en marxa”. A la seva 
web, de moment, apareixen recol-
lectats prop de 1.900 euros.

Periago reconeix que “la situ-

La Rotllana 
vol recaptar 
17.000 euros per 
construir una 
nova escola que 
pugui suportar les 
pluges torrencials 
de Gumal

Per al dia de Sant Jordi l’entitat té 
preparada una parada solidària 
de llibres i roses que servirà per 
pagar la construcció de l’escola 

ació a l’Àfrica és molt dolenta pel 
que fa a la qualitat de vida” i que 
el que poden fer ells com a enti-
tat “és una cosa molt petita”. Però, 
tot i així, considera que és una fei-
na important, ja que “la gent de 
Gumal està molt contenta”. “Fa 
molt de temps que estem donant-
li voltes a aquest projecte, no és 
una cosa d’una dia, es necessita 
que maduri per si sol”, ressalta 
Periago. Mentrestant, seguiran 
organitzant activitats perquè Ba-
da lona ajudi a complir el somni 
de Gumal.•

L’escola provisional que la Rotjana va construir al poble de Gumal (Senegal) Foto: La Rotllana L’escola provisional Foto: La Rotllana
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Javier Torres

L ’escola d’adults de Lloreda, 
a la part més antiga del bar-
ri, ocupa des de fa anys les 
instal·lacions d’un antic cen-
tre educatiu per a infants i 

joves que va ser reutilitzat. Però 
que mai ha rebut les obres i mi-
llores necessàries que marquen la 
llei. Fa anys que el centre, de fet, va 
quedar desfasat en aquest sentit, i 
que no compleix els mínims reque-
rits per la Generalitat per ser con-
siderat una escola d’adults ofi cial.

La manca d’accessibilitat és la 
gran defi ciència de l’equipament, 
per entrar al qual s’han de salvar 
un bon grapat d’esglaons. La fal-
ta d’adaptació per a persones amb 
mobilitat reduïda se suma al “pe-
nos manteniment” i a altres mí-
nims, com ara l’absència de sor-
tida d’incendis, apunten fonts del 
propi centre. “És una reivindicació 
de fa molts anys. Hem hagut de ti-
rar enrere matrícules de persones 
amb mobilitat reduïda”, relaten.

El problema es remunta a pràc-
ticament tres mandats enrere. 
Depenen de la Generalitat però 
ocupen un edifi ci municipal, una 
barreja de responsabilitats que no 
acostumen a afavorir a la perso-
na, entitat o institució que ha de 
fer-hi vida. Les defi ciències han 
fet que, des de fa anys, no siguin 
considerats escola, sinó un aula 
que depen de l’escola d’adults de 
Llefi à. “Així salven l’obstàcul tèc-
nic i administratiu, però nosal-
tres seguim igual”. Tot i que do-
nen servei a unes 300 persones 
del districte.

Ara, l’Ajuntament ha fet pú-
blica la licitació per escometre 

les obres de remodelació que ca-
len per assegurar l’accessibilitat 
al centre. El projecte, que supe-
raria els 100.000 euros, inclouria 
la construcció d’una rampa per a 
l’entrada i un ascensor a l’interior 
del centre. Uns treballs que durari-
en tres mesos, que haurien d’ocu-

Escola d’adults de Lloreda Foto: Javier Torres

L’escola d’adults de Lloreda, un centre no 
reconegut per la manca d’accessibilitat
L’Ajuntament licita les obres de remodelació per solucionar les mancances més urgents; 
després d’anys de reclamacions, encara continua sense ser considerada una escola

El projecte 
inclouria una 
rampa d’accés 
i un ascensor 
a l’interior 

par un període estival i que, pels 
terminis de contractació, podrien 
arribar aquest 2018, tot i que sem-
bla complicat assegurar-ho.

Des del centre, després de pro-
meses trencades per part de dife-
rents governs, tenen l’esperança 
que aquest cop sigui la bona, però 

es mostren molt escèptics perquè 
asseguren que ningú els ha certifi -
cat que la construcció sigui aquest 
estiu. “Si no són aquest estiu, ja no 
sabem què passarà, perquè l’any 
vinent hi haurà eleccions, i si can-
via el govern, tornem a començar. 
Ja van tres així”.•
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de Badalona

U s escric aquestes paraules com a President 
de Forquilla Badalona, i el primer que fa-
rem és agrair que l’Independent ens doni 
aquest espai “para hablar de mi libro”. És 
just fer-ho, és just donar les gràcies, és po-

líticament correcte fer-ho, és el que diu el protocol, 
però, en aquest cas, no anirem a mínims, perquè com 
a President de Forquilla em fa una il·lusió especial 
compartir la sortida al carrer d’aquest diari. Darrere 
de qualsevol iniciativa que s’engega en aquesta ciutat 
sempre hi ha molta feina, moltes complicitats neces-
sàries i molta complexitat.

Quan comences a veure totes les complexitats hi 
ha un moment en el recorregut en què en fas pregun-
tes: Per què? Val la pena? Quina necessitat tenim? La 
ciutat ho necessita? Aquestes preguntes i aquestes 
complexitats m’han acompanyat a mi i als meus col-
legues de Forquilla Badalona durant molt de temps.

Aquests paral·lelismes i altres fa que tingui un 
sentiment d’admiració i respecte per tots aquells 
professionals que, segurament sortint de la seva 
zona de confort, han trobat una resposta positiva 
a tots els dubtes que es generen i han aconseguit 
de tirar endavant el projecte. Per tant, no només el 
meu agraïment, sinó el meu respecte i admiració. 
Molta sort!

Per què hem de declarar la Independència?
Mireu, no és fàcil per a mi posar-me davant del Mac 
i començar a escriure i a sobre que tot tingui algun 
sentit i que algú pugui trobar interessant. En aquests 
darrers dies, pensant en aquest article i de com lligar 
“Independent, Forquilla, Sant Jordi, Badalona”, no 
paraven de venir-me idees al cap, quasi totes incon-
nexes i que seria difícil de lligar-les en un escrit que 
té una limitació de caràcters. En un vídeo-blog seria 
molt més fàcil però ho intentaré.

Està clar que el vincle comú es Badalona. La 
Badalona que creix, la Badalona que es treu els com-
plexes, la Badalona amb il·lusió, la Badalona diversa, 
la Badalona que s’ho creu, la Badalona que s’estima...

la Badalona que no sabem si és la millor, però, coi, és 
la nostra. Per tant, si no ho és...la farem.

Doncs jo el que us proposo és que declarem la 
Independència. Per què no? Tenim història, cultu-
ra i idioma propis: què em dieu de les ‘Tusas’, els na-
dius, les piseries...? Siguem independents emocional-
ment. Aquesta és la independència que us proposo. 
Prou de pensar que necessitem a la ciutat del costat, 

prou de pensar que a fora tenim millors botigues, 
prou d’anar a buscar l’àpat perfecte sense conèixer 
la ciutat, prou de tenir més informació de fora que 
de la nostra ciutat.

Ara toca eixamplar les bases per a una Badalona 
Independent, ara toca que tots els que estimem 
Badalona ens coneixem i posem sobre de la taula 
com ho volem fer. En aquest camí ens trobareu a 
nosaltres, Forquilla Badalona i espero que així com 
L’Independent m’ha donat la possibilitat d’expressar-
me, també des del Consistori aprofi tin l’oportunitat 
del moment perquè estic segur que tenim una majo-
ria aclaparadora a favor de la Badalona Independent.

Aprofi tem que Badalona bull, que cada cop són 
més les iniciatives que neixen a Badalona. Lliguem-
les totes, anem tots a l’una i declarem BADALONA 
INDEPENDENT. Que gaudiu d’un bon Sant Jordi i re-
cordeu que els locals associats a Forquilla Badalona 
tenen un llibre amb 29 receptes que regalarem als 
nostres clients!•

Encara escriviu 
llibres?

H i ha comentaris que et destrossen les con-
nexions neuronals ipso facto. Un botiguer, 
l’altre dia: “No sé per què encara escriviu 
llibres, si ja no us els comprarà ningú”. Sens 
dubtar-ho ni un moment, la bonica frase et 

portaria a respondre: “Doncs tens raó”. Però segons 
després li diries, encuriosida: “I tu, com t’ho fas per 
llevar-te cada matí?”. No hi ha grisos davant de tre-
menda sentència. Et sents entre imbècil i afortunada. 

En realitat mai vaig decidir escriure un llibre de 
poemes que tingués per nom Satélites. Són coses que 
faig sense ponderar-ne els pros i els contres. Almenys 
la primera vegada. Si que m’apretava un desig potent, 
rabiós, de posar paraules a experiències viscudes al 
voltant de la música. Dirigint cors de gòspel durant 
els últims divuit anys he estat espectadora de situaci-
ons precioses. Com els diamants, tan ben polits. Com 
les geodes, tan salvat-
ges. Viscudes de cop, per 
sorpresa, sense haver-les 
buscat. Amb persones di-
ferents d’edats diferents 
que compartien una ma-
teixa passió: vibrar amb la 
música.

Com a terapeuta he 
sentit impactes inobli-
dables. Records de veus 
que han deixat imprès el 
seu negatiu en algun racó 
del meu cervell. Fotos re-
petides durant anys que 
intento dibuixar amb 
aquests poemes. Tenen vida pròpia. O les deixava sor-
tir, o les tenia picant-me a la porta cada nit. 

Un cop escrits, ve aquella part. Com quan fas una 
cançó nova. Com quan graves els teus temes a un es-
tudi. Com quan t’arriben centenars i centenars de 
discs a casa. Que te’ls mires, orgullosa, durant uns 
minuts. Somrius satisfeta. I, acte seguit, et preguntes 
què coi faràs tu sola amb tot allò.

Escriure un llibre, enregistrar un disc, és apassio-
nant si en tens la necessitat. La sorpresa ve després. 
Si no comptes amb editorials dins del teu equip, si no 
disposes de suports externs més enllà de tu matei-
xa, toca treballar dur perquè corri la veu. Ni que sigui 
per no acabar empaperant-te les parets amb els poe-
mes, per tal que els hi toqui l’aire. 

Si. No dic que no. Se’ns gira feina després del part. 
Quan el petit ja està fora. Té un nom. Ocupa un espai. 
I tu l’acompanyes en la laboriosa tasca de tenir una 
vida plena. Amb sentit. Tot això en un sistema farcit 
d’ajudes a la cultura. A on es fomenta l’impuls artístic 
com a part del patrimoni social. Amb unes instituci-
ons que potencien la creativitat dels ciutadans. Que 
ens animen a ser lliures, feliços, valents amb la nostra 
vida laboral. 

Fora bromes, l’ardit botiguer tenia raó quan em re-
cordava que no en vendré molts. Tant de bo siguem ca-
paços d’anar teixint una xarxa cultural més sostenible 
en aquest sentit. Ens queda feina per fer a tots plegats. 
Però en primera instància, i mentre no es demostri el 
contrari, primer va el plaer i després la vida.•

Opinió convidadaOpinió convidada
Edgar Sánchez, restaurador i president de Forquilla 
Badalona

Sonia Moreno, periodista, música i escriptora

Declarem la 
independència

Foto d’arxiu del Pont del Petroli

“Escriure 
un llibre, 
enregistrar 
un disc, és 
apassionant 
si en tens la 
necessitat”

“Ara toca eixamplar les 
bases per a una Badalona 
Independent, ara toca que tots 
els que estimem Badalona ens 
coneixem i posem sobre de 
la taula com ho volem fer”
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ció econòmica que molts cops te-
nen les famílies”, explica la Montse. 
Amb 56 anys, és una de les promo-
tores d’un altre dels programes de 
la Pere Closa que fomenta l’educa-
ció dins la comunitat gitana.

“Som tres dones, de diferents 
èpoques, i les tres hem estudi-
at. Ara cada cop hi ha més volum 
d’alumnat gitano a secundària i a 
estudis superiors. La Dami és sang 
nova, una noia actual, propera tant 
a gitanos com a no gitanos. És la 
mostra per tothom que pot estar 
totalment integrada al sistema edu-
catiu, tenir èxit, i no deixar de ban-
da la seva cultura i costums”, reivin-
dica la Montse, qui considera que 
el racisme és encara molt present 
a la societat.

Totes tres expliquen que, el fet 
de ser gitana, les porta a haver de 
demostrar doblement la seva valia. 

Gitanes que 
trenquen 
estereotips
La Dami, la Marisol i la Montse fomenten 
l’èxit educatiu en la comunitat gitana

Javier Torres

Quedem a primera hora 
d’un dilluns perquè la 
Dami, que tot just es 
pren un cafè i esmorza 
alguna cosa, ha de fer 

un examen a mig matí a la univer-
sitat. Té 19 anys i estudia Farmàcia, 
un àmbit en el qual tot just acaba 
de trobar feina els caps de setmana, 
que pot compaginar amb la carre-
ra. A més de tot això, la Dami és una 
de les referents d’èxit d’un progra-
ma de la Fundació Pere Closa per 
promocionar l’educació entre la co-
munitat gitana al barri de Sant Roc 
i a altres poblacions de Catalunya. 
Perquè la Dami és gitana.

“Molts cops la gent se sorprèn 
quan dic que sóc gitana, perquè no 
tinc accent i veuen que sóc a la uni-
versitat i treballant de farmacèuti-
ca, i que la meva família em dóna 
suport”, explica aquesta jove de 
Santa Coloma amb família a Sant 
Roc. La Dami va passar a formar 
part del programa perquè també 
hi era un dels seus cosins, que va 
rebre suport i ajuda de la Fundació 
per continuar estudiant. Ella, en 
canvi, és un dels models amb els 
que l’entitat demostra a nens i ne-
nes que és possible arribar a la 
universitat.

“Els nens i nenes han de veure 
que es pot estudiar per tenir un fu-
tur, i conservar els amics i la teva 
vida. No quedes apartat. Quan vaig 
a fer xerrades, no s’ho creuen, em 
fan moltes preguntes”, explica la 
noia. La Marisol, tècnica de la Pere 
Closa, ressalta que la fi gura de la 

La Montse, la Marisol i la Dami Foto: Javier Torres

I les pot portar a situacions compli-
cades en el dia a dia, al transport 
públic, a la feina. “Fa uns anys, vaig 
arribar a una feina nova. Era el meu 
primer dia i una de les meves com-
panyes no trobava la cartera. Jo re-
sava perquè aparegués...al fi nal la 
va trobar, però, abans, va dir una 
frase que després li vaig recrimi-
nar: ‘Això no m’havia passat mai a 
la feina’”, recorda la Montse.

La Marisol coincideix en que, 
com a gitanes, et pots trobar trobar 
obstacles i discriminacions que et 
fan enrere a l’hora de voler fer vida 
lluny de casa, i que això és un dels 
motius més forts que manté a la co-
munitat gitana unida, com passa a 
Sant Roc. “Hi ha molts gitanos que 
se senten còmodes entre els seus, 
protegits. Ens preocupem els uns 
dels altres, tot i que no siguem fa-
mília directa. Saps que el nen o la 
nena està segura jugant al carrer, 
perquè sempre hi haurà algú vigi-
lant”. En aquest sentit, consideren 
que molts cops hi ha una barrera 

de desconeixement de la resta de 
la societat, i això infl ueix també en 
l’àmbit educatiu. La Montse creu 
que els docentsque entren a Sant 
Roc, per exemple, haurien de tenir 
un mínim coneixement de la cul-
tura gitana. “Passen moltes hores 
amb gent que de vegades veuen ali-
ena, amb uns costums i formes di-
ferents”.

En qualsevol cas, també adme-
ten que en un barri com Sant Roc hi 
ha casos molt difícils i que s’ha de 
treballar molt per tirar endavant. 
Per això creuen que es necessiten 
més recursos educatius des de l’ad-
ministració, que permetin treballar 
millor als docents, amb més possi-
bilitats, i se superin els estereotips. 

“Hem d’aconseguir molts nens 
i nenes com la Dami, estudiants 
d’èxit, i que arribin a llocs de treball 
diversos i en molts àmbits”, diu la 
Marisol rient, i mirant a la jove gi-
tana, que mira l’hora al mòbil i aca-
ba posant punt i fi nal a la conversa. 
No vol arribar tard a l’examen. •

Dami és imprescindible per tren-
car barreres, tant entre els gitanos 
com entre els no gitanos. “Ens aju-
da molt i s’han de fer més visibles 
les persones com ella. Nosaltres 
també li donem tot el suport pos-
sible des de la Fundació”.

Veïna de Sant Roc i de 38 anys, 
la Marisol és una de les dues pro-
fessionals que encapçalen el pro-
jecte Siklavipen Savorença, que fo-
menta l’èxit educatiu a Sant Roc i 
altres ciutats de l’entorn barcelo-
ní. Treballen amb tots els centres 
de la zona sud: Lestonnac, Eugeni 
d’Ors, Barres i Ones, Baldomer 
Solà, Josep Boada, Assumpció i 
Trinitàries. I amb prop de mig cen-
tenar de nens, nens i joves.

A través de les escoles i de les 
pròpies famílies, reben casos de 
nens i nenes als que donen suport 
i assessorament per continuar es-
tudiant. “Hem de trencar tòpics. 
Que les famílies vegin el món edu-
catiu proper”. Per això el paper de 
la Marisol és cabdal, pel seu arrela-
ment al barri i l’estima de la gent. 
“Tot i que queda molta feina per 
fer, en els darrers anys s’ha millo-
rat molt. En la meva època, vaig 
ser l’única que va acabar el bat-
xillerat. És meravellós que ara els 
nens i nenes gitanes acabin cicles i 
carreres universitàries”, reivindica 
la tècnica de l’entitat.

“Molta gent diu que la comunitat 
gitana no valora l’educació, i això 
no és cert. Tots els pares i mares 
volen el millor pels seus fi lls, que 
puguin tenir un futur. Però en la 
comunitat gitana hi ha molts fac-
tors que infl ueixen, com la pressió 
social del barri o la delicada situa- La Montse, la Marisol i la Dami a la seu de la Pere Closa a Badalona Foto: J.T.
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Exposicions
Fins al 27 d’abril 
Exposició ‘Badalona ahir i avui’, de 
Badalona Recuerdos i Facu Martínez. Al 
Centre Cívic de Can Cabanyes. Exposició 
formada per fotografi es, antigues i ac-
tuals de Badalona, amb les quals es 
podrà fer la comparativa dels canvis. 
L’origen d’aquesta mostra és la pàgi-
na de Facebook “Badalona Recuerdos”, 
que té com administradora única a Facu 
Martínez de la Concepción. 

Fins al 27 d’abril 
Exposició fotogràfi ca ‘A peu de tan-
ca’, d’Antonio Sampere, a càrrec de 
Stop Mare Mortum amb la col·laboració 
de l’agència Pressenza, l’Associació 
Cuidando a quien cuida, i Pedagogía 
Ceuta. Al Centre Cívic de La Salut.

Del 9 al 27 d’abril 
Exposició ‘Coneguem els forjadors de 
la festa’, organitzada per la Biblioteca 
de Sant Roc al Centre Cívic de Sant Roc. 
Exposició sobre cultura popular organit-
zada per la biblioteca de Sant Roc. 

Del 10 al 24 d’abril 
Exposició de pintura ‘Punt d’art’, de 
Francesc Estall, al Centre de Cultura de 
Can Canyadó. Francesc Estall i Botey 
nascut a Badalona, va estudiar a l’esco-
la d’Arts Aplicades i es va especialitzar en 
decoració. Entre els premis i distincions 
que va rebre, destaquen el Segon Premi 
i Medalla d’argent al Saló de Tardor de 
Manresa, Menció Honorífi ca a la Biennal 

de pintura de El Masnou, Primer Premi a 
Mieres (1993) i Segon Premi de dibuix a 
Almazan (Sòria).

Del 20 al 27 d’abril 
10 anys de l’Arxiu Històric de Llefi à, al 
Centre Cívic de Torre Mena. Es compleix 
una dècada des de la constitució legal de 
l’arxiu, que recopila milers de documents 
i arxius del passat del barri. 

Si 
voleu publi-

car els vostres actes 
en aquesta agenda, en-

vieu un correu electrònic 
a redaccio

@independentbdn.cat

Recomanem

Sant Jordi 2018
La VII Fira de Sant Jordi, al carrer Francesc Layret, la XXXIX 
edició de la Fira del Llibre, a la plaça de la Vila. El carrer de 
Francesc Layret serà un any més l’escenari de la VII Fira de 
Sant Jordi, dilluns 23 d’abril, amb una àmplia mostra de les 
entitats de cultura popular catalana i d’entitats de caràcter 
solidari que conviuran amb les tradicionals parades de ven-
da de roses de Sant Jordi i d’altres productes amb els símbols 
de la Diada. Dins de la programació de la diada de Sant Jordi 
destaca la tradicional la Fira del Llibre a la plaça de la Vila que 
enguany arriba a la seva XXXIX edició. Les llibreries Abacus, 
Fènix, Re-Read, Saltamartí, El Full i P-Books mostraran les 
darreres novetats i els llibres més interessants a les parades 
que s’instal·laran durant els dies 21, 22 i 23 d’abril. El dia abans 
de Sant Jordi, diumenge 22 d’abril, més d’una vintena d’autors 
i autores passaran per la Fira per mantenir el tradicional con-
tacte amb els lectors i la signatura de llibres.
Dilluns 23, tot el dia, carrer Francesc Layret
Dies 21, 22 i 23, tot el dia, a la plaça de la Vila

Activitats
Divendres 20 d’abril 
Presentació dels llibres “Lo profundo 
es la piel”, d’Eduardo Moga, i “Barbas”, 
de Christian T. Arjona. A càrrec dels au-
tors i amb una petita exposició de les il-
lustracions originals i la presència dels 
il·lustradors Jaume Aguirre i Gabriel 
Vilanova.
Espai Betúlia (c. / Enric Borràs, 43-47), a 
les 19 h

“Refl exiones del Hombre Lengua”, del 
Sevilla. Miguel Angel Rodríguez, El Sevilla, 
el cantant de la banda Mojinos Escozios, 
presenta una proposta còmico-teatral 
gens convencional.
El Círcol (c. Sant Anastasi, 2), a les 21.30h

Nit de Sant Jordi – Festa de Lletres de 
Badalona, a càrrec d’Òmnium. Amb la pre-
sència dels autors locals que han publicat 
obra.
Estació de Metro Pompeu Fabra (c. Ramo 
Martí i Alsina), a les 20h

Sopar solidari i contacontes, a càrrec de 
l’Ateneu de Sant Roc (c. Cáceres, 34-36), a 
les 21 h

Concert de Los Toreros Muertos, la mítica 
banda amb Pablo Carbonell al capdavant.
Sala Sarau 08911 (c. Ramo Martí i Alsina), 
a les 23.30 h

Dissabte 21 d’abril
Sant Jordi a l’Escorxador, a càrrec de La 
Rotllana. Activitats de lleure, tallers, mer-
cat solidari i artesania
L’Escorxador de La Salut (c. Arquitecte 
Fradera, s/n), d’11 a 17h

Mercat solidari Wallapop, a càrrec de l’AV 
Juan Valera. 
Rambla de Floridablanca, de 10 a 15h

Sant Jordi a l’Espai Betúlia. Ruta literà-
ria Pompeu Fabra. Inauguració de la ruta 
literària guiada pels espais de la ciutat 
de Badalona on va transcórrer la vida de 
Pompeu Fabra. A la pl. Pompeu Fabra, 12h, 
i al Betúlia (c. Enric Borràs, 43-47), el dia 
23, a les 11 i 17h

‘Bodas de sangre’ de Federico García 
Lorca. Oriol Broggi i La Perla 29 encaren el 
seu primer Lorca. 
Teatre Zorrilla (c. Canonge Baranera, 17), 
a les 21h

Festa d’inici de Feria d’Abril, a càrrec de 
la Casa d’Andalucia i Catalunya. Activitats, 
actuacions. 
C. Serra Daró amb c. Sant Hilari, des de 
les 17h

La Nit del Swing al Círcol. Els nois i noies 
del #SwingCírcol i la Free Time Band ofe-
riran una Jam Session oberta amb música 
en directe.
El Círcol (c. Sant Anastasi, 2), a les 19.30h

Concert de Sant Jordi 2018, a càrrec de La 
Forja Badalona. Amb diferents grups de 
rock, ska, rap, i punxadiscos. 
Roca i Pi (Rambla), a les 19h

Concert d’Hotel Cochambre, un dels refe-
rents dels concerts populars a Catalunya.
Sala Sarau 08911 (c. Ramo Martí i Alsina), 
a les 00h 

Diumenge 22 d’abril 
La primavera a la Serralada de Marina. 
se celebrarà a l’entorn de la masia de Can 
Miravitges i de l’Escola de Natura Angeleta 
Ferrer la tercera edició d’una jornada par-
ticipativa, que es farà de 10 a 14 hores, i 
que està adreçada a tots els públics amb 
activitats de sensibilització ambiental.
Escola de Natura (Masia Can Miravitges), 
a les 10h.

Contes de mar, mar de contes. El Soca-Rel 
del Círcol surt a la mar pels volts de Sant 
Jordi per explicar nou contes relacionats 
amb el mar que nou contistes explicaran 
a les 11h, 12h, i 13h a diferents punts del li-
toral de Badalona. El matí clourà amb un 
concert de Lluís Platero a l’Escola del Mar
Litoral badaloní i Escola del Mar (d’11 a 
13.30h)

Festa de Sant Jordi a Bufalà, a càrrec de 
l’AV Bufalà. Tallers per a infants i adults.
Parc de Can Barriga (av. de Martí Pujol, 
410), d’11 a 14h

Marterclass de zumba, a l’Ateneu de Sant 
Roc (c. Cáceres, 34-36), de 10 a 13h h

Comèdia musical, a càrrec d’Aspanin 
i l’Orfeó Badaloní. Comèdia musical 
‘Urinetown’. 
Teatre Principal (c. Francesc Layret, 41), a 
les 18h

‘El Llop Ferotge’, a càrrec de la Cia. del 
Príncep Totilau. El llop ferotge ha estat 
caçat. Després d’haver-se menjat la ca-
putxeta, l’àvia, sis cabretes i gairebé tres 
porquets, ha d’enfrontarse amb un judi-
ci popular en què declararan les mares 
d’aquests personatges. 
Teatre Zorrilla (c. Canonge Baranera, 17), 
a les 18h

Teatre: ‘Un instante imprevisible’. 
Aquesta història no és més que el relat 
que teixeix la relació de dues persones 
que afecten i són afectades, en particular, 
per les vicissituds de la libido i el poder.
Centre Cultural l’Escorxador, Nau 3 (c. 
Arquitecte Fradera, s/n), a les 18.30h

Festa d’inici de Feria d’Abril, a càrrec de 
la Casa d’Andalucia i Catalunya. Ball i ‘po-
taje’ de Feria. 
C. Serra Daró amb c. Sant Hilari, des de 
les 11.30h

Any Pedrolo al Círcol. La Dramàtica del 
Círcol i la Coral del Círcol, s’uneixen per 
oferir-vos un espectacle conjunt de con-
tes i cant, commemorant l’Any Pedrolo 
El Círcol (c. Sant Anastasi, 2), a les 19.30h

Dilluns 23 d’abril
Tallers de Sant Jordi, a càrrec de les bibli-
oteques de Badalona. Tallers de manuali-
tats i contacontes.
Davant del Teatre Principal (c. Francesc 
Layret, 41), 17.30h

Jocs Floral a Sant Roc. Actuacions artísti-
ques dels alumnes
Teatre Blas Infante (c. Andrés Segovia, 
45), a les 10h

Sant Jordi a Sant Roc. Paradetes de lli-
bres i espectacles, activitats i actuacions 
de cultura popular i jocs.
Plaça de Sant Elies, durant tot el dia.

Sant Jordi a la Salut, a càrrec del PDC 
La Salut – Llefi à i entitats del territori.
Tallers per a infants i famílies.
Plaça d’Antonio Machado, a les 17h
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Javier Torres

R ecuperar fotos antigues 
de Badalona va començar 
com una afi ció i s’ha aca-
bat convertint en pràc-
ticament una obligació 

professional per a Facu Martínez, 
la responsable de la pàgina de 
Facebook Badalona Recuerdos, 
que posa a l’abast de tothom mi-
lers d’arxius i imatges del pas-
sat. “M’agrada saber com era tot 
abans. És fascinant passejar per 
Dalt la Vila i saber que hi ha ro-
mans a sota. Ho vaig començar 
fent de forma casolana, amb una 
càmera ‘xunga’”, relata.

En un any, l’espai a la xarxa so-
cial tenia 5.000 persones. A dia 
d’avui, set anys després, té més de 
25.000, i rep una mitjana de 40.000 
visites cada setmana. També hi són 
presents a Instagram, que ha cres-
cut molt en detriment de Facebook 
recentment, on més de 9.000 usua-
ri segueixen Badalona Recuerdos. 
“Fer-ho a Internet és molt pràctic 
per a la gent; a les xarxes socials és 
senzill entrar-hi”.

Facu explica que la gent va co-
mençar a enviar-li moltes fotos i 
a parlar amb ella per ensenyar-
li imatges que guardaven a casa. 
Ella les demana i les escaneja per 
digitalitzar-les, i després les tor-
na. “Jo no tinc l’espai ni el materi-
al per guardar-les i conservar-les. 
Les que m’han cedit, les he donat 
al Museu”, apunta. 

No obstant, hi ha casos més di-
fícils en els que les persones amb 
les imatges no se’n fi en gaire, so-
bretot al principi, quan la pàgina 
no era tan coneguda. “Ara més o 
menys la gent ja sap qui ets i co-
neix Badalona Recuerdos. Al prin-
cipi era més complicat. Hi havia 
persones que ni les volien treu-
re de casa. Per això em vaig com-

prar un escàner portàtil, per poder 
anar a casa de gent i escanejar les 
seves fotos”.

L’activitat a nivell de xarxes so-
cials ha anat acompanyada de l’edi-
ció de dos llibres, als quals se’ls hi 
sumarà ara un tercer. Facu va fer 
els dos primers amb l’editorial 
Temporae, que li va proposar. Tots 
els benefi cis que la badalonina n’ha 
aconseguit han anat a parar al Banc 
dels Aliments. Aquest tercer ha es-
tat cosa seva, s’ha editat i produït 
íntegrament a Badalona. Es tracta 
de la ‘Badalona desapareguda’, un 
llibre que reuneix aquells elements 
antics de la ciutat que ja no hi són. 
Ha estat presentat aquest mateix 
mes d’abril.•

Cultures

“És fascinant 
passejar per Dalt la 
Vila i saber que hi 
ha romans a sota”

Badalona Recuerdos: 
d’una afi ció a quasi 
30.000 seguidors 
i tres llibres
Facu Martínez ha creat en set anys tot un arxiu fotogràfi c digital 
del passat de Badalona a l’abast de tothom a les xarxes socials

Font a la plaça de la Plana Foto: Badalona Recuerdos

Masia de Can Ruti, any 1963 Foto: Badalona Recuerdos

Txarango serà un dels grans protagonistes de les 
Festes de Maig que donaran el tret de sortida en 
un parell de setmana. El grup obrirà el cartell 

de concerts de la nit del 10 de maig, vigília de Sant 
Anastasi, que tindran lloc a la plaça del Centenari, al 
Turó d’en Caritg. Els acompanyaran el grup madrileny 
Tremenda Jauria, i els badalonins Indestructibles, 
guanyadors del Concurs de Música de Badalona.

Txarango, una de les formacions catalanes més 
de moda del panorama musical, agafa el relleu a La 
Pegatina com a principal atractiu musical de les fes-
tes, que no només posaran ritme la nit del 10 de maig. 
L’organització de les Festes de Maig també ha confi r-
mat la presència de Meritxell Gené i de Pau Vallvé el 5 
de maig, en el marc del Racó Íntim.•

Txarango, cap de 
cartell de les Festes 
de Maig 2018
El grup català actuarà la nit 
de la Cremada, el 10 de maig

Txarango en una imatge promocional Foto: Txarango
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comprar a les petites botigues i 
als comerços de proximitat. “El 
model de consum està canviant i 
cada cop la gent compra més per 
internet”, assenyala Álvarez. Però 
aquest factor, que per a alguns pot 
ser un desavantatge, és vist amb 
bons ulls per altres llibreters i lli-
breteres, que han aprofi tat l’aug-
ment de les vendes en línia per a 
redefi nir el seu negoci.

La llibreria Fènix ha passat, en 
qüestió d’un any, de ser una boti-
ga de comerç local a convertir-se 
en un venedor en línia de llibres 
de segona mà i de col·lecció. El seu 
propietari, Marçal Font, es dedi-
ca ara a vendre els llibres del seu 
estoc només a pàgines web com 
com Iberlibro, TodoColección i 
Uniliber. A la Fènix també li van 
baixar les vendes i va arribar un 
moment, després de set anys en 
actiu, en el que simplement ja no 
podien pagar el lloguer. “No vam 
ser els únics que vam tancar i és 
la tendència que hi ha ara a tot ar-
reu, perquè els lloguers són carís-

Augusto Magaña

E l dia de Sant Jordi sem-
pre és una festa. I per als 
llibreters i llibreteres és 
també un moment de res-
pir, enmig de les grans di-

fi cultats econòmiques que viuen 
diàriament. “Sant Jordi és un bon 
dia de celebració, és un bon dia 
pels llibres i per a les llibreries”, as-
segura Sílvia Muntané, propietària 
de la llibreria Saltamartí, que des 
del 2004 opera a Badalona. Però no 
tots els dies són tan alegres com el 
23 d’abril: el canvi en els patrons 
de consum de la gent i l’augment 
dels preus del lloguer estan fent 
que les llibreries hagin de replan-
tejar el seu model de negoci o ar-
riscar-se a desaparèixer.

El Carlos Álvarez va haver de 
tancar al novembre de l’any pas-
sat la seva llibreria especialitza-
da en literatura il·lustrada per a 
nens i nenes, la Girafa Negra. La 
botiga va obrir el 2014, però els úl-
tims anys el negoci ja no donava 
benefi cis. Tot el contrari: els dar-
rers mesos la Girafa Negra tenia 
fi ns i tot pèrdues. “Havia de ven-
dre molts llibres per poder cobrir 
com a mínim les despeses fi xes de 
lloguer —explica Álvarez— En al-
guns casos ho aconseguíem, però 
darrerament no va ser possible”.

Segons Álvarez, aquesta baixa-
da en les vendes té a veure “amb 
un canvi cultural generalitzat”, 
perquè la gent està deixant de 

Sant Jordi, una festa 
enmig de la tempesta
Els canvis en els patrons de consum i l’augment dels 
preus del lloguer estan fent que moltes llibreries hagin 
de tancar o de transformar el seu model de negoci

Fira de Sant Jordi de l’any passat Foto: Javier Torres

sims”, assegura Font. De moment, 
la Fènix ha aconseguit ressorgir 
de les seves cendres i mantenir-se 
com a llibreria virtual. Però Font 
assenyala que no només la venda 
per internet és un perill per als 
petits comerços. Ara, segons el 
propietari de la Fènix, estan apa-
reixent cadenes i franquícies de 
llibreries que tenen un altre mo-
del de negoci i contra les que és 
molt difícil competir. Álvarez res-
salta que “el negoci del llibre té un 
problema i és que els marges de 
benefi ci són fi xes, tu no pots es-
tablir el preu i has de vendre mol-
tíssim per poder tenir benefi cis a 
fi nal de mes”. Les cadenes i fran-
quícies, en canvi, compren grans 
estocs de llibres a preus molt bai-
xos, que després venen a preu de 
mercat, obtenint molts més be-
nefi cis que els comerços de pro-
ximitat.

A més, Font assegura que la 
competència a internet no és del 
tot justa. “A Internet hi ha una 
quantitat molt alta de gent que 
ven llibres de forma pirata i als 
que Hisenda no pot perseguir, com 
sí que poden fer amb nosaltres, 
perquè no tenen les seves dades”, 
explica. Muntané assenyala que 
aquesta competència deslleial és 
una de les principals causes de la 
baixada de vendes de les llibreries. 
Per això, segons Muntané, s’hauria 
de modifi car la normativa de lo-
cals comercials, donar més temps 
de durada als contractes i posar lí-
mits al preu màxim de lloguer, ja 

La venda per 
Internet està 
obligant als 
llibreters a canviar 
el seu model

“Les possessions”
de Llúcia Ramis.
Saltamartí Llibres

Són molts els llibres que ens han entusiasmat 
darrerament, i difícil fer una sola recomanació, 
un d’ells “Les possessions” de Llúcia Ramis, 
una lectura amb diferents temes i trames, amb 
molts silencis, records i pèrdues, provisionalitat 
i mentides, però sobretot, un llibre ben escrit 
que et fa refl exionar. Una història familiar amb 
el record d’un succés que va passar als anys 90. 
Editada en català per Anagrama i en castellà per 
Libros del Asteroide.

“Los primeros editores”
d’Alessandro Marzo Magno.
Llibreria Fènix

Com no podia ser d’una altra manera, 
recomanem un llibre a cavall entre el llibre 
nou i l’antic. D’una forma amena i lleugera 
però sense escatimar erudició i coneixement, 
l’autor ens transporta a la Venècia del segle XVI, 
ciutat gresol de l’explosió del llibre imprès amb 
l’invent de Gutenberg. Les històries dels primers 
Talmud i Alcorà impresos, de les primeres 
partitures, de les grans edicions erudites de 
textos sagrats i de les edicions barates, quasi 
pulp, de clàssics moderns pel moment com 
Boccaccio o dels propis contemporanis com 
Pietro Aretino. 

Quines són les recomanacions 
de les llibreries badalonines 
per Sant Jordi?

Les
recomana

cions

que existeix una pressió econòmi-
ca sobre les llibreries “totalment 
injusta i intolerable”.

Però malgrat tots aquests pro-
blemes, el proper 23 d’abril les lli-
breries locals com la Saltamartí, 
però també les virtuals com la 
Fènix, posaran la seva paradeta 
a la plaça de la Vila per celebrar 

Sant Jordi. “Cada vegada que es 
tanca una llibreria és com si és 
tanques una biblioteca, no con-
cebem una ciutat sense llibreri-
es ni sense biblioteques”, desta-
ca Muntané. Per això locals com 
la Saltamartí continuen resistint 
per aconseguir que literatura no 
abandoni la ciutat. •
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Cap de setmana de botigues a la plaça Pompeu 
Fabra, que de divendres a diumenge va acollir la 
Fira del Comerç, amb botigues de diferents bar-

ris de la ciutat. Una trentena d’establiments de tota 
mena s’hi van donar cita. El càlcul des de la Federació 
de Comercians és que entre 4.000 i 5.000 persones van 
passar per la Fira durant tot el cap de setmana, però 
lamenten que el mal temps de dissabte va buidar els 
carrers. Tot i això, destaquen els bons resultats de di-
vendres a la tarda, durnat l’obertura, i sobretot de diu-
menge al matí, quan el temps va acompanyar i les car-
pes es van omplir de públic.

“Amb bon temps va anar molt bé. Si el temps ens 
hagués respectat tot el cap de setmana, hauria estat 
un èxit total”, expressa el president dels comerciants, 
Cinto Gubern. En qualsevol cas, la valoració és positi-
va. La Federació ja comença a pensar en una segona 
edició de la fi ra després d’estiu, a fi nals de septembre. 
Gubern considera que el millor moment seria aprofi -
tar la festivitat de la Mercè a Barcelona, un dia en el 
que molta gent de la capital s’apropa a la ciutat a fer 
compres.•

La pluja entela 
l’èxit de la fi ra de 
comerciants a 
Pompeu Fabra
Mentre el temps va 
respectar, l’afl uència de 
públic va ser tot un èxit

Fira del Comerç, el passat cap de setmana Foto: Fed. Comerciants

ta ‘Bíblia’ de la cuina badalonina, i 
hi participaran una trentena esta-
bliments, entre els quals es podran 
trobar restaurant, bars, vermuteri-
es, bodegues o forns. Aquesta edi-
ció 2018 es podrà aconseguir als 
restaurants protagonistes, de for-
ma gratuïta amb un àpat, a l’Ofi cina 
de Turisme i a les biblioteques de la 
ciutat. Se’n faran 3.500 exemplars.

La unió de la cuina badalonina 
agafa embranzida
La iniciativa de Forquilla Badalona 
va néixer l’any 2012 per impulsar un 
entitat que representés els interes-
sos de l’hostaleria local. El passat 

2017 es van constituir com a associ-
ació i han passat a formar part de la 
Federació Intercomarcal d’Hostele-
ria i Turisme. A dia d’avui són una 
trentena de membres, i l’objectiu és 
continuar sumant establiments per 
assolir un nivell de representació 
notable a nivell local.

“Volem que la ciutadania tingui 
clara l’oferta de qualitat de la qual 
disposa a Badalona, que no mar-
xi. I que les persones de les locali-
tats de l’entorn sapiguen el que hi 
ha a la ciutat”, explica el president 
de Forquilla, Edgar Sánchez. La in-
tenció és arribar a la cinquantena 
de membres a fi nals d’any.•

Cuina unida sota el 
paraigües de Sant Jordi
Forquilla Badalona edita un nou llibre de receptes, 
amb la participació de més establiments que mai

Javier Torres

E ls colors i alegria de Sant 
Jordi esperonen qualse-
vol, i els restauradors de 
Badalona tornen a animar-
se enguany sota el parai-

gües de la festivitat catalana. Sota 
la plataforma Forquilla Badalona, 
que agrupa alguns dels establi-
ments més exitosos de la ciutat, 
xefs i cuineres oferiran a la ciuta-
dania un llibre de receptes amb els 
plats més suculents que surten dels 
seus fogons.

Es tracta de la 6a edició d’aques-

Integrants de Forquilla Badalona Foto: Forquilla Badalona
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L’equip juvenil femení de l’Escola de Futbol Sant Roc Foto: Augusto Magaña

El futbol com a eina 
per lluitar contra 
l’absentisme escolar
L’associació Kali Zor promou des de fa quatre anys l’Escola de Futbol 
Sant Roc, un espai gratuït d’esport i lleure per als nens i nenes del barri

Augusto Magaña

T reure els joves del carrer 
i convèncer-los d’estudiar 
gairebé mai és una tasca 
fàcil. Però a l’associació 
Kali Zor semblen haver 

trobat la combinació perfecta. 
Aquesta entitat, que treballa amb 
joves en risc d’exclusió a Badalona, 
promou des de fa quatre anys l’Es-
cola de Futbol Sant Roc com a una 
eina per combatre l’absentisme es-
colar al barri.

“A vegades els pares fan servir 
el futbol com a càstig: si no apro-
ves, et quedes sense. Nosaltres 
no. Aquí el futbol és la recompen-

sa per haver-t’ho currat”, explica 
Jennifer Rodríguez, entrenadora 
de l’equip juvenil femení. Aquest 
any, l’escola ha donat el tret de sor-
tida a un nou projecte que pretén 
complementar la feina de les clas-
ses de futbol: un programa de re-
forç escolar que permetrà fer un 
seguiment més individualitzat de 
les necessitats acadèmiques dels 
nens i nenes. 

“A aquest barri els nens sempre 
han jugat futbol al carrer”, assegura 
Rodríguez, que viu a Sant Roc des 
de fa més de cinc anys i des de fa 
tres treballa voluntàriament amb 
Kali Zor. Aquesta demanda de fut-
bol per part dels nens i dels joves va 
fer que aquesta associació es posés 

en contacte amb l’Escola Baldomer 
Solà, que encara avui en dia cedeix 
la seva pista de futbol per als en-
trenaments dels joves de l’escola. 
Aquest nou espai, sumat al de l’As-
sociació de Veïns de San Jaime, on 
Kali Zor té el seu despatx, ha per-
mès que a hores d’ara l’escola tin-
gui quatre equips de futbol sala 
(junior y juvenil, femení i masculí) 
amb un total de 45 nens i nenes que 
competeixen a les seves respecti-
ves lligues del Consell Esportiu del 
Barcelonès Nord.

D’aquesta manera, l’Escola de 
Futbol Sant Roc permet als nens a 
nenes practicar un esport que no 
podrien pagar-se a altres escoles 
o espais. “Aquí hi ha nenes i nens 

que tenen qualitat d’estar jugant 
a un Barça o Grama, però que no 
tenen diners per pagar-se una quo-
ta”, assenyala Rodríguez. Gràcies 
a una subvenció privada, l’escola 
pot pagar les quotes d’inscripció a 
la lliga de tots els nens i nenes. A 
més, reben també una subvenció 
del Tram que els hi permet pagar 
tots els desplaçaments dels partits 
que són fora de casa. 

Encara que a l’escola pot par-
ticipar qualsevol nen o nena de 
la ciutat que ho vulgui fer, gaire-
bé tots són joves de Sant Roc. Es 
per això que segons Rodríguez el 
context del barri on viuen aquests 
nens té una especial rellevància 
per als objectius de l’escola: “El 
context d’on venen és la base de 
tot aquest projecte. Neix d’això: 
de la vulnerabilitat en que es tro-
ben aquest nens”. Per això no no-
més es treballa el futbol, sinó que 
també es treballa en valors a tra-
vés d’activitats i dinàmiques con-
cretes, però també mitjançant l’es-
port. “Aprenem moltes més coses 
que futbol aquí, com la companyo-
nia, l’esportivitat i l’actitud”, asse-
gura la Jenny, jugadora de 16 anys 
de l’equip juvenil. 

A més, a l’hora de fer la inscrip-
ció a l’escola sempre es demanen 
totes les notes acadèmiques per 
poder fer el seguiment dels estu-
diants. La implicació de l’Escola 
de Futbol Sant Roc amb l’educació 
dels nens és total: “Primer parlem 
amb els pares i després ens reunim 

“Aquí hi ha nenes que tenen qualitat 
d’estar jugant a un Barça o Grama”

fons per a la investigació con-
tra el càncer de fetge infantil, i 
el resultat de la qual es destinarà 
a l’Institut de Recerca Germans 
Trias i Pujol.

La jornada començarà a les 
vuit de la tarda i s’allargarà fi ns 
a mitjanit, amb activitats de tota 
mena que tindran lloc al polies-
portiu de Bufalà i al gimnàs, situ-

at a tocar de l’equipament muni-
cipal. Entrenament fi tness, festa 
de ball, partits de 3x3 o concurs 
de tirs seran algunes de les pro-
postes que els assistents podran 
gaudir per una aportació mínima 
de 5 euros. A més, i gràcies a la 
col·laboració de comerços i esta-
bliments del barri, hi haurà men-
jar i begudes per agafar forces.•

Nit d’esport solidari contra el 
càncer de fetge infantil
Bufalà es mou per organitzar una vetllada que vol 
recaptar fons per a la investigació a Can Ruti

J.T.

L’Associacio de Bàsquet Bada-
lona i el gimnàs ‘7 de fit-
ness’ organitzen el proper 

20 d’abril una vetllada esportiva 
original i d’alló més comprome-
sa. Es tracta d’una nit solidària 
que té com a objectiu recaptar Poliesportiu de Bufalà Foto: AB Bufalà

amb les tutores, perquè ens expli-
quin com van i a partir d’això fer 
el seguiment”, apunta Rodríguez. 
Ara, amb el nou projecte de re-
forç escolar, l’escola disposarà per 
fi  d’un espai d’una hora abans dels 
entrenaments per poder ajudar als 
nens i nenes amb els seus estudis. 
Rodríguez explica que ella, a més 
d’entrenadora de futbol, també és 
mestra i per això col·labora directa-
ment també en el reforç escolar de 
les seves jugadores. “Al meu equip 
el projecte funciona perfectament, 
perquè veuen que la mateixa perso-
na que els hi fa el entrenament tam-
bé pot ajudar-les en el tema acadè-
mic”, destaca Rodríguez.

D’aquesta manera l’Escola de 
Futbol Sant Roc aconsegueix llui-
tar contra l’absentisme escolar i 
donar oportunitats de futur als 
nens del barri. “Es un lloc al que 
pots alliberar-te. En plan, allunyar-
te dels teus pensaments i aclarir-
te. Quan has d’estudiar pots ve-
nir aquí i alliberar-te”, assenyala 
la Jenny. Rodríguez explica que a 
més de les classes i el reforç esco-
lar, també organitzen sortides gru-
pals i viatgen sempre junts, nens 
i nenes, als partits fora de casa, 
“per crear comunitat i club”. Així 
aconsegueixen dinamitzar els es-
pais d’un barri on molts d’aquests 
joves viuen en situació de risc so-
cial. “La fi losofi a és passar-s’ho bé. 
Que vinguin aquí i que no estiguin 
al carrer ni falten a l’escola”, asse-
gura Rodríguez.•
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Ens endinsem a la 
Mobba, el niu del Dimoni, 
on neix la fi gura principal 
de les Festes de Maig. 
Ho fa a mans d’un equip 
encapçalat per l’artista 
plàstic Ramon de los 
Heros, que dóna forma 
als dissenys des de fa 14 
anys. Entre fustes i eines, 
ens explica que estarà 
plantat a la platja els 
darrers dies d’abril, i que 
està sent més complicat 
que els d’altres anys

Javier Torres

És el disseny més controvertit que recor-
des?
Possiblement sigui el més polèmic. N’hi 
han hagut altres controvertits. Recordo el 
del Mozart, perquè deien que cremàvem 
un artista, però aquest és el més polèmic, 
sí.

Us va quedar gravat al cap algun altre dis-
seny, per algun motiu?
La Dimonieta la recordem bastant per la 
complicació.

Com et van proposar ser el constructor, fa 
més d’una dècada?
M’ho va proposar el Tero, el constructor 
d’abans. Ell ho va posar sobre la taula de 
l’Ajuntament, perquè buscaven un cons-
tructor. Ell portava un parell d’anys inten-
tant deixar-ho. A mi em va agradar la idea, 
tot i que era molta responsabilitat.

Fer el Dimoni és un treball especial?
Té allò especial perquè sóc d’aquí, perquè 
tinc un lligam molt gran amb la gent i la 

“Quan el Dimoni crema em quedo 
molt tranquil...ja ha passat tot”

Ramon de los Heros
Artista plàstic i constructor del Dimoni

Ramon de los Heros al taller de la Mobba Foto: Javier Torres

ciutat. De complicació no destaca per so-
bre d’altres coses complexes que també 
faig. Però també és cert que el temps és 
molt limitat i és un repte, perquè tampoc 
saps mai quin dimoni sortirà, no el dis-
senyo jo. Si ens retardem en alguna cosa, 
com ha passat aquest any, que hem co-
mençat una setmana tard, anem de bòlit.

No et fa res que t’acabem encasillant sem-
pre com el constructor del Dimoni, amb la 
de projectes que encapçales?
No, perquè això passa molt a nivell local. A 
diaris de Barcelona i mitjans d’altres paï-
sos he sortit per altres projectes que he fet 
i que aquí a Badalona sigui el ‘dimoniaire’ 
ja m’està bé. És qüestió de falta d’infor-
mació, fi ns i tot a nivell d’Ajuntament, que 
moltes vegades no saben on sóc o quins 
projectes estic fent. L’any passat vaig ser 
amb l’Ajuntament de Barcelona fent la car-

rossa de la Cavalcada i ara estic convocat 
per fer el pessebre de la plaça Sant Jaume 
de l’any vinent, per exemple.

A quines mogudes has participat els dar-
rers anys, que t’hagin agradat?
He fet coses pel Celler de Can Roca, pel-
lícules com ‘L’habitació de Fermat’, esce-
nografi es com ‘La vampira del Raval’, co-
ses pel Teatre Grec, per la Cavalcada de 
Reis de Barcelona, projectes a l’estranger... 
he viatjat molt. Ara estic fent la decoració 
d’un restaurant a Barcelona. Em fa mol-
ta il·lusió perquè és un espai molt atrac-
tiu, molt artístic. Si surt el pessebre de 
Barcelona serà molt guapo, i també tenim 
entre mans un altre projecte d’un especta-
cle amb un company d’aquí, de la Mobba, 
que em fa il·lusió.

 
T’has plantejat deixar de fer el Dimoni?

No m’ho plantejo. Quan estic nerviós i a 
tope com aquests dies penso: “Hòstia, per 
què m’hi haig de fi car aquí, amb la de fei-
na que ja tinc?”. Però en realitat m’agra-
da fer el Dimoni. Sí m’agradaria tenir el 
temps real per fer-ho bé i amb calma, tot i 
que tampoc pot ser perquè el pressupost 
tampoc dóna per allargar la construcció 
massa. Podem allargar un mes i mig. I a 
més qualsevol contratemps suposa agafar-
te els dits.

Aneu justets de pressupost?
Enguany són 27.000 euros, com l’any pas-
sat. Pensa que jo aquestes setmanes no 
agafo altres feines, i algun guany m’ha de 
quedar. I qualsevol complicació, que hagis 
de posar més persones ajudant, et pica.

Guanyar-se la vida com artista plàstic és 
difícil a dia d’avui?
Està com tot, has d’obrir-te via. No és fà-
cil. No hi ha feina a tot arreu, sobretot per 
a la gent més jove. I hi ha gent que no està 
molt preparada, no tenen bagatge quan 
surten de l’escola. I les empreses tampoc 
poden assolir constantment un treballa-
dor del nostre àmbit. Llavors som com 
mercenaris.

Aniràs a veure la Cremada? Acostumes a 
anar-hi?
Hi vaig sempre, m’hi poso davant de les 
vies entre la gent.

Sents alguna cosa especial quan el veus 
cremar?
Depèn del Dimoni, de la implicació que 
hagi tingut amb ell. Però sí sento coses, 
em quedo tranquil. Abans, fa uns anys, 
quan pot ser no tenia tanta feina com ara, 
em quedava completament relaxat. Ara és 
acabar això i posar-me amb altres històri-
es de seguida. Però sí em relaxa que hagi 
passat tot i cremi bé. És un moment guapo 
perquè és primavera, comença a fer calor. 
Tot ajuda.

Pateixes per la fi gura, durant la Cremada?
No, perquè crema sense problemes i cau. 
Pateixo més quan està plantat i passa la 
gent per sota.•
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