
“Només 
veig a Albiol 
passant-s’ho 
molt bé”
Parlem amb Dolors Sabater, a pocs dies del 
més que probable relleu a l’alcaldia, mentre 
preparen el traspàs amb un ull posat en 
si el PP varia el seu posicionament P 2-3

Dolors Sabater, al despatx d’alcaldia Foto: Albert Ramírez

Badalona estrenarà 
un pla d’igualtat 
i d’acció LGBTI
L’Ajuntament licita l’elaboració 
i disseny del Pla Estratègic 
Feminista, amb una inversió 
d’uns 200.000 euros P9

Els cotxes 
abandonen 
el passeig 
marítim

A partir d’aquest diumenge, 
l’estacionament entre la Donzella 
i Canyadó estarà prohibit P7
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var el pressupost. No m’importava 
perdre l’alcaldia si això suposava 
poder aprovar el nou pressupost.

Quin serà el primer obstacle que 
es pugui trobar el PSC? Si no 
s’aprova el cartipàs, per exemple?

Hi haurà un bloqueig. No sa-
bem què s’ha pactat, si han arri-
bat a acords, si realment tenen el 
camí facilitat, si el PP els ajuda-
rà a aprovar el cartipàs i els can-
vis organitzatius que comporta-
ran governar amb tres regidors. A 
mi em preocupa com tiraran en-
davant les necessitats d’augment 
de pressupost sense un augment 
de pressupost, com fer front a ne-
cessitats immediates, com el nou 
contracte de verd urbà, per exem-
ple, o la incorporació de treballa-
dors a Serveis Socials.

Com ha quedat la relació amb el 
PSC?
Una relació protocol·lària. Aquests 
dies ens trobem a més actes; sem-
pre hem coincidit molt, però ara 
hi ha una presència més notable. I 
ens saludem, és una relació d’edu-
cació i protocol·lària.

Tot això perjudica molt futurs pac-
tes de cara a 2019, diuen.
Preocupa. Aquesta ciutat no pot 
permetre que partits com el PP o 
Ciutadans guanyin amb els vots 
de les víctimes de les seves políti-
ques neoliberals, que són la majo-
ria de famílies que s’han empobrit 
els darrers anys a Badalona. Hem 
d’ajudar a que la gent es sensibi-
litzi. Sabem que tenen un poder 
de màrqueting molt potent, que 
tenen mitjans de comunicació al 
seu servei i capacitat perquè les 
mentides que fan servir entrin i 
tinguin credibilitat. No s’entén que 
el PSC a un any de la campanya es 
posi al bàndol de l’Albiol. Ens pre-
ocupa perquè no sabem com fa-
rem aquest front comú d’esquer-
res que al 2015 va plantar cara a 
la dreta. No ens interessa un PSC 
debilitat, ens interessa un PSC fort 
i que faci pinya amb les esquerres. 
I justament ho estan fent quan el 
PSOE a Madrid ha pogut fer fora a 
Rajoy, amb el suport entre d’altres 
de les forces independentistes. No 
sé quina factura electoral els hi po-
drà passar això.

Arribats a aquest punt, hauria val-
gut la pena treballar més el 2015 
per la incorporació dels socialis-
tes al govern?
Se’ls hi va oferir. Ells van decidir 
que no en el seu moment. L’acord 
d’investidura era que governés la 
llista d’esquerres més votada. Si 
el PSC hagués estat la més vota-
da després del PP, hauria gover-
nat el senyor Serra. Una altra cosa 
era veure si podien entrar o no al 
govern. Segurament els mateixos 
membres del partit que van de-
fensar que no havien d’entrar a 
govern, són els mateixos que han 
defensat que ara es faci la moció 

Hi ha coses quan vam entrar a go-
vern que pensàvem que les podrí-
em fer molt més ràpid, i en això 
ens hem equivocat, de càlcul, això 
sí! Però no caiem a la trampa de 
pensar que és impossible. Els can-
vis són possibles amb una volun-
tat política clara, però hem de 
ser conscients de que tenim po-
ques eines. No hem sabut bastir 
i comunicar suficientment l’ac-
ció política, i molta acció política 
pot ser no l’hem comunicada bé o 
com caldria.

Si el dia 20 marxa, què s’emporta?
Haver tornat la dignitat a la ciu-
tat, que la cara i la projecció de la 
ciutat han estat molt positives. Fer 
veure a la gent que la democràcia 

no és només votar, també és par-
ticipar, influir. Tornar a posar els 
drets de les persones al centre del 
debat polític, que les coses quoti-
dianes de les persones són una de 
les coses més importants de la po-
lítica. Hi ha moltes coses que no 
hem pogut acabar de solucionar, 
com els problemes de l’habitatge. 
Però s’ha fet molt bona feina.

Dins la part negativa que supo-
sa per a vostès, no ser al punt de 
mira aquest darrer any els pot afa-
vorir de cara a 2019?
Descansar no descansarem, per-
què ens toca fer una oposició al 
servei de la ciutat. Hem de vetllar 
perquè tots els projectes s’acabin 
fer, perquè el gran canvi no s’atu-
ri. Ens requerirà molta feina i ser 
al carrer, perquè el que hem fet 
no es perdi. No baixarem el ritme 
de feina, però la feina de la gestió 
diària no serà, i podrem dedicar 
molt més a parlar i escolar la gent 
al carrer.•

I la proposta del PDeCAT? Aquesta 
mena de govern a quatre amb el 
PSC al capdavant?
Posats a fer propostes, es poden 
fer moltes. Però si representa que 
el PSC ha personalitzat la crítica 
en la meva persona, pel fet que jo 
he demanat la llibertat dels presos 
polítics, he tingut un paper de faci-
litar el referèndum el dia 1 d’octu-
bre...no sé com pensar que accep-
tarà referents d’ERC i del PDeCAT 
que són clarament independentis-
tes. Quan Guanyem Badalona no 
és una formació independentista, 
sinó per la república catalana, ja 
sigui com a estat independent o fe-
deral. És cert que jo sóc indepen-
dentista i no me n’he amagat, i no 
crec que hagi de quedar inhabili-
tada per això. Però aquest joc no 
s’acaba de veure com suma, si la 
condició que posa el PSC és casti-
gar haver-se posicionat a favor del 
dret a decidir i en contra de la re-
pressió patida. Si aquest és l’eix, 
amb qui podrà pactar? Jo aquesta 
idees esbojarrades només les veig 
com trampes. Perdoneu, però jo 
aquí només veig al senyor Albiol 
passant-s’ho molt bé. Ell vol tor-
nar a l’alcaldia, sap que ho té difícil 
i va a totes per aconseguir-ho. Té 
dos camins: la moció de censura, 
on tindrà al PSC a les seves mans, 
o forçant una dimissió de l’alcal-
dia, que li dona un 99% de possi-
bilitats de tornar a ser alcalde per 
la via automàtica. Hem de ser as-
tuts i no tornar a caure en les se-
ves trampes.

I vostè, en la intimitat, s’ha arri-
bat a plantejar deixar-ho?
El paper d’heroïna salvadora és 
temptador, apartant-me i pensant 
que això serà tota la solució, però 
no puc caure en aquest error. Una 
decisió així tampoc s’entendria ni 
ho resoldria. Tant de bo, si fos ve-
ritat, ja m’agradaria a mi poder-ho 
resoldre. Alguns m’acusen per això 
d’agafar-me a la cadira. Si m’aga-
fés a la cadira, no hauria presentat 
una qüestió de confiança per apro-

nyor Albiol a l’Alcaldia, perquè, en 
10 dies, si no hi ha hagut acord per 
a un substitut o substituta amb 14 
vots, la llista més votada passa a 
govern. Tal i com està el panora-
ma, aquest moviment era posar la 
ciutat en un risc directe, quan tots 
dúiem al programa que Albiol no 
tornés a ser alcalde. Seria una ne-
gligència per part meva facilitar-li 
al retorn.

volien entrar al govern amb nosal-
tres, tinguessin un ‘status’ propi 
rellevant de fiscalització, amb pre-
sència a les juntes de govern i les 
negociacions amb les Generalitat, 
perquè vetllessin per la neutrali-
tat institucional que demanen. No 
ho van acceptar. Allò va ser abans 
de presentar la moció. Des que la 
van presentar, no ens hem tornat 
a seure.

Javier Torres Jiménez

Esperem a la primera planta de la 
Casa de la Vila mentre no ens fan 
passar. L’alcaldessa es troba im-
mersa en una ronda d’entrevistes 
amb diferents mitjans, sobretot de 
fora de Badalona, que s’interessen 
per la situació política de la ciutat, 
que està copsant titulars de molts 
mitjans nacionals...

Com viuen aquests dies? Balanç i 
comiat?
Intentem viure-ho amb una triple 
posició. D’una banda, continuar 
pensant que no és possible que el 
PSC es llanci als braços de la dre-
ta més ferotge i alguna cosa parés 
aquesta mala notícia, que inclou 
no aprovar els pressupostos. De 
l’altra, seguir treballant intensa-
ment amb l’agenda que tenim per-
què res s’aturi i que tot el que està 
en marxa quedi en les millors con-
dicions, i a l’hora preparant també 
una memòria de traspàs, perquè 
no passi el que ens vam trobar no-
saltres, calaixos buits i cap traspàs 
sobre els temes importants de la 
ciutat. I al fer-la, aquesta memò-
ria, ens hem adonat que hem dedi-
cat molt temps a preparar la terra, 
que ara arribava el moment de co-
llir els fruits i que hem fet moltes 
coses tot i les dificultats polítiques 
i de lleis. I deixem moltes coses a 
mitges i encarrilades.

Guarden alguna esperança de se-
guir com a govern?
Fins que no passi el dia 20, no se 
sabrà segur. Hi ha interrogants 
importants. El senyor Iceta ha 
deixat molt clar que Albiol no 
serà al govern, i Albiol que cap re-
gidor del seu equip entrarà si ell 
no hi és. Si tres regidors podran 
afrontar tot el govern sols. Si el PP 
se’n refia del senyor Pastor, i si li 
farà la ‘pirula’, com diu ell, per si 
després de donar-li els vots farà 
o no un govern d’esquerres. Per 
això hem de treballar en els dos 
marcs mentals: d’una banda, que 
encara pot no passar; i, al mateix 
temps, que hi ha moltes possibi-
litats que la moció prosperi, i que 
no podem deixar el traspàs per a 
l’últim moment.

Han parlat amb el PSC sobre el re-
lleu?
Hi han hagut converses informals 
i no tant informals en diferents 
moments. La darrera vegada que 
jo vaig parlar amb el senyor Pastor 
va ser quan li vaig oferir que, si no 

Dolors Sabater, a les escales de la Casa de la Vila Foto: Javi Torres

L’alcaldessa durant l’entrevista Foto: Albert Ramírez

Sabater al despatx d’alcaldia Foto: Albert Ramírez

“Ens preocupa la 
situació perquè 
no sabem com 
farem l’any vinent 
un front comú 
d’esquerres com 
el de 2015”

Hi ha coses quan 
vam entrar 
a govern que 
pensàvem que les 
podríem fer molt 
més ràpid, però no 
són impossibles”

La seva dimissió, que ells demanen 
per aturar la moció, s’ha plantejat?
Aquesta petició és impossible. Era 
difícil abans de presentar la moció, 
no dic el contrari, però podia es-
tar damunt la taula. Un cop s’ini-
cia, ni que volgués, no podria di-
mitir. D’altra banda, i més enllà del 
concepte en si de per què hauria de 
dimitir, jo li vaig expressar que si 
jo dimitís, li obriria la porta al se-

“Ens interessa un PSC 
fort i que faci pinya 
amb les esquerres”
Parlem amb Dolors Sabater, a pocs dies del més que probable relleu 
a l’alcaldia, mentre preparen el traspàs amb un ull posat en el PP

Manifestos en suport a la continuïtat 
de Dolors Sabater i del govern
Aquesta setmana s’han fet públics dos 
manifests diferents que donen suport 
a la continuïtat de l’actual govern i 
de l’alcaldessa Dolors Sabater. D’una 
banda, un presentat pel tripartit del 
propi executiu, amb Guanyem, ERC 
i ICV-EUiA, on les formacions en 
bloc expressen el seu compromís i 
reivindiquen la feina feta els darrers tres 
anys. També fan un repàs de les mesures 
que comportaven el pressupost de 2018, 
que no quedarà aprovat si finalment 
tira endavant la moció, com sembla. De 
l’altra, un text de suport impulsat des de 

la ciutadania, i que posa molt d’èmfasi en 
els aspectes més feministes que, diuen, 
han defensat Sabater i el seu equip. 
Com es pot llegir al propi document, 
a Internet i al que qualsevol es pot 
adherir, la iniciativa surt de “dones de 
diferents sectors socials i professionals, 
de Badalona i de fora de la ciutat”, que 
estan “en contra de qualsevol tipus de 
discriminació” i creuen “en una societat 
justa, inclusiva i igualitària”. “No ens 
podem quedar indiferents davant la 
possibilitat que s’estronqui la tasca 
iniciada pel govern de Badalona”.

És cert que jo sóc 
independentista 
i no me n’he 
amagat, i no crec 
que hagi de quedar 
inhabilitada 
per això”

de censura. Totes les organitzaci-
ons són plurals i tenim diversitat, 
també el PSC, que ha hagut d’anar 
explorant com trobar el punt on 
acontentar totes les sensibilitats 
de l’agrupació local. Això genera-
rà un conflicte, però per sobre de 
tot estem pel bé comú i no pel joc 
partidista.

Vostè i el govern han fet autocríti-
ca? Es podrien haver dut les relaci-
ons amb el PSC de forma diferent 
per evitar això?
Tot això és molt intangible, inter-
pretar què hauria passat si hagu-
éssim fet les coses d’una altra ma-
nera. Veient com ha anat, no em 
sé imaginar què hauria permès 
que això no passés, ho he intentat. 
En les converses de pressupostos 
amb els socialistes ho vaig inten-
tar. Voleu gestos, d’acord. Quins 
gestos? Pactem-los. Llavors el pro-
blema era l’execució dels compro-
misos del pressupost d’inversions. 
Vale, anem a veure com estan, bus-
quem que es puguin visibilitzar i 
que vosaltres pugueu demostrar 
que hi són. Per poder imaginar-me 
aquesta hipotètica situació, hauria 
de pensar que l’altra part és sòlida 
en els seus arguments, i no he tro-
bat una contrapart sòlida per sa-
ber exactament què hauria pogut 
fer. Res m’hauria agradat més que 
poder tirar endavant la negocia-
ció i poder oferir uns pressupos-

tos com els que portàvem. Hi ha 
qui pot pensar que no vaig fer tot 
el possible, però veient la negocia-
ció i les respostes, crec que la vari-
able que no se sustenta amb unes 
condicions de joc normals és la del 
PSC. Hem treballat molt conjun-
tament i s’han aconseguit molts 

avanços gràcies a ells. El PSC és 
actor i actiu en moltes de les polí-
tiques socials que s’han pogut de-
senvolupar. Nosaltres apel·làvem 
en aquesta entesa. 

Dolors Sabater està predisposada 
a presentar-se novament el 2019?
Sí, estic predisposada. Es veu molt 
aviat que els tempos que fan pos-
sible que una voluntat política 
s’acabi desenvolupant plenament 
són molt curts un sol mandat. 
Partíem d’un terreny on tot s’ha 
hagut de tornar a posar en mar-
xa, amb poques eines. A més, hi ha 
processos de política participativa 
que hem volgut impulsar que són 

molt lents. Per exemple, la plaça 
Roja estarà enllestida els propers 
mesos, saps la feinada que ha dut 
la participació per decidir la refor-
ma? Molta gent, moltes entitats, 
escoles... Les ganes de deixar una 
mica més acabat aquest canvi que 
hem volgut impulsar, ens fan veure 
que són necessaris vuit anys. Som 
projectes col·lectius on el lideratge 
és el menys important, però és evi-
dent que l’aprenentatge i la dinà-
mica que portem és important. Tot 
ens fa pensar que en quatre anys 
més, el canvi pot ser molt positiu.

La inexperiència i voler desterrar 
en excés coses de la ‘vella políti-
ca’, que diuen, han passat massa 
factura?
El que passa factura és ser minoria 
i que la governabilitat no estigui 
prou consolidada. SI la nostra vo-
luntat transformadora hagués tin-
gut una majoria més consolidada, 
ens hauria permès fer coses molt 
ambicioses. O bé som una majoria 
més àmplia, o bé la complicitat de 
governabilitat ha de quedar més 
trenada amb acords en aspectes 
clau, com ara la professionalitza-
ció de certs càrrecs de la part tèc-
nica i que no depengui de la part 
política. Això no ho vam poder fer 
perquè no teníem la majoria al ple. 

Hi ha coses que ha estat impossi-
ble canviar?

“Estic disposada 
a tornar-me 
a presentar; 
són necessaris 
vuit anys”

L’entrevista
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de Badalona

Jordi Gonzalo, periodista 

RDimecres vinent el ple de Badalona vota-
rà la moció de censura contra l’alcaldessa 
Dolors Sabater. No és una moció per fer un 
canvi de govern. Aquesta en seria la conse-
qüència. Es tracta d’una eina que ha fet ser-

vir l’oposició per evitar l’aprovació del pressupost. 
És completament legítim que l’oposició vulgui tom-
bar el pressupost. I també ho és que s’organitzi per 
aconseguir el govern. Però no n’és arribar al dia 20 
sense saber les intencions reals dels partits polítics. 
El PSC governarà amb tres regidors? Entrarà el PP 
al govern? Ho faran les forces d’esquerres? Què 
proposen per aquests 11 mesos que queden per a 
les eleccions? Aquestes preguntes no poden quedar 
per respondre. 

En realitat, uns i altres han jugat al farol. El 
dia 20 es vota un alcalde, Àlex Pastor. I el PP i 
Ciutadans, si res no canvia, ho hauran de fer a ce-
gues. Fins i tot amb la incertesa que un cop alcalde 
pacti amb els partits d’esquerres.

La moció de censura té un pecat original: no s’ha 
dit la veritat. Àlex Pastor no es postula per alcal-
de pels llaços grocs. Ni pels presumptes incompli-
ments del pacte d’investidura amb Guanyem. És la 
simple, i legítima, necessitat de tornar a ser actor 
polític. En aquests tres anys no ha aconseguit tenir 
un mínim de ressò a la ciutat. Ni a la ciutat ni al seu 
partit. Ha fet el farol de presentar la moció per su-
pervivència. I ara no ho pot frenar. Però Àlex Pastor 
es pot convertir en un llast pels socialistes: va fer al-
caldessa Sabater i ara pacta amb Albiol. Tots els ele-
ments perquè l’any vinent no el votin ni els uns ni 
els altres. L’alcaldia és l’única sortida. Però pel PSC, 
el millor és que fracassi en l’intent i posar un candi-
dat net. O candidata.

El PP tampoc vol la moció. Ni la vol, ni li convé. 
Però seguint el joc al PSC ha aconseguit tornar a 
posar Xavier Garcia-Albiol al centre del debat polí-
tic. Després de tres anys completament absent de 
la ciutat, el PSC li ha ofert un retorn per la porta 
gran. I a partir d’aquí comença el seu farol. Albiol 

ha aconseguit acaparar el relat i els tempos. I se 
sent còmode portant el timó. I sobretot fent anar 
el PSC per on ell vol. Però difícilment li pot donar 
l’alcaldia. Primer perquè el PP més que triplica el 
nombre de regidors que té el PSC i seria una hu-
miliació. Després, perquè no ho oblidem, Albiol 
té un gruix d’electors anti-socialistes que no vol 

perdre, no pot quedar com qui retorna el PSC a 
l’alcaldia. Però per sobre de tot, el PP necessita un 
PSC dèbil i convertir les eleccions en un duel entre 
Albiol i Sabater. No li convé donar espai a tercers. I 
això només ho aconsegueix deixant les coses com 
estan. L’única manera que té Albiol de frenar la 
presumible davallada de vots que li espera l’any 
vinent és enfrontar-se a una Sabater forta que no 
hagi perdut l’alcaldia.

Quan es fa un farol pot sortir bé o malament. I si 
no se sap frenar-lo a temps, el farol et pot portar a 
l’alcaldia el que queda de mandat (PSC) o a perdre 
la que tenies a tocar l’any vinent (PP).•

Reunió entre el PSC i el PP Foto: PSC

Opinió convidada

El farol de la moció 
de censura

Opinió convidada

L’independentisme 
català no és 
nacionalista
Jordi Oriola, realitzador audiovisual 

Sembla que els jutjats alemanys encarregats d’exa-
minar l’extradició del nostre president Carles 
Puigdemont, no la faran efectiva perquè no hi ob-

serven delicte. És una bona notícia per als independen-
tistes catalans davant l’ofensiva judicial venjativa que es-
tem patint a tots els nivells. Agraïm que a Alemanya sí hi 
hagi separació de poders i no es condemni una persona 
perquè el govern d’un país ho desitgi. La mala notícia és 
que, en aquest conflicte, a Espanya hi ha 8 polítics i 2 ac-
tivistes a la presó i 7 polítics a l’exili a Bèlgica, Suïssa, UK 
i Alemanya. Sobre aquestes persones pesen condemnes 
de 30 anys de presó. Espanya és un país formalment de-
mocràtic però on el pensament feixista de l’antic dictador 
Francisco Franco perdura 
a les estructures de l’Estat 
i a molts poders econòmics 
i mediàtics. Però no només 
rebutgem que hi hagi presos 
politics i que patim repres-
sió i intimidació en la vida 
política de carrer. Sinó que 
també volem que un projec-
te, que es defensat de mane-
ra activa per milions de per-
sones, pugui solucionar-se a través d’un referèndum com 
han pogut fer a Escòcia i al Quebec. Per això necessitem 
que Alemanya i la UE s’hi impliquin. Així podrem veure 
si aquest projecte té majoria social o no. El moviment in-
dependentista no és nacionalista, no és un moviment que 
parli d’autòctons i foranis. A Barcelona és on hi va haver 
la manifestació europea més gran per acollir refugiats de 
la guerra de Síria. És un moviment tremendament dinà-
mic, obert, plural i modern. Davant d’això, Espanya re-
acciona treient la seva cara més feixista, que estava ama-
gada rera un decorat de formalisme democràtic. I cada 
vegada més catalans, tant si són d’origen català, espanyol, 
europeu o extracomunitari, van entenent que el projecte 
independentista és vàlid per a tots els que vivim en aques-
ta societat I, per això, l’independentisme creix de manera 
constant. Des del 15% dels anys 80, passant per un 40% 
l’any 2010, a un 52% aquests dies. Alemanys, ajudeu a for-
çar Espanya a acceptar un referèndum i que sigui la de-
mocràcia la que solucioni aquest conflicte. Surti el que 
surti, serà millor per a tots.•

Entitats i col·lectius pregunten
Hem anat a buscar les preguntes que algunes de les principals entitats 
i col·lectius de la ciutat, de diferents àmbits, volien fer-li a l’alcaldessa.

Per què no s’ha convocat el consell 
de ciutat, i quina sensació li queda 
per no haver pogut fer-ho?

Federació d’Associacions de Veïns

Jo vaig formar part del moviment veïnal, i 
recordo el Consell de Ciutat és la d’una jor-
nada de treball molt interessant i participa-
da per compartir visions i prioritats en el 
conjunt de la ciutat, però que massa sovint 
quedava en intencions sense un compromís 
real per dur-les a terme. Hem tingut molt 
clar que aquest no seria el nostre model 
participatiu, calia demostrar que la partici-
pació és per prendre decisions que s’execu-
ten. La regidoria de Participació ha impul-
sat noves polítiques participatives, com el 
PAM i el PIM. Quant als consells la prioritat 
ha estat posar en marxa tots els Consells de 
Districte, de forma efectiva, els sectorials 
existents, i crear-ne de nous. Partim de re-
glaments antics que no s’acaben d’ajustar a 
la dinàmica participativa del segle XXI, s’es-
tà revisant com millorar aquest funciona-
ment per tal que els consells siguin més di-
nàmics i vinculants. Estava previst convocar 
el Consell de Ciutat i no està descartat, però 
no volíem fer-ho només per cobrir l’expedi-
ent, cal discutir model de ciutat, repensar 
Badalona en molts aspectes, i això requereix 
una organització molt ambiciosa que de 
moment no està encara prou madura.

Quines propostes en l’àmbit 
educatiu, formulades pels partits 
de l’oposició, han estat rebutjades 
per l’actual equip de govern?
Federació AMPAs de Badalona

L’educació genera força consens al Ple, so-
vint les mocions reivindicatives referents a 
temes educatius, en especial per impulsar 
nous centres educatius o reclamar les cons-
truccions pendents s’aproven per unanimi-
tat. No recordo, de memòria, totes i cadas-
cuna de les votacions, entenc, per com es 
formula la pregunta, que potser FAMPAS 
té en ment alguna proposta concreta que jo 
ara mateix no tinc al cap. L’actual equip de 
govern ha impulsat l’aprovació del mani-
fest Badalona Vila Groga, prèvia aprovació 
del CEM, i s’han aprovat mocions respecte 
a les construccions de les escoles que es tro-
ben en mòduls, respecte a la conservació de 
l’edifici de l’antiga escola Lola Anglada per 
fer-hi l’institut, respecte al Ventura Gassol, 
per temes relacionats amb Escoles d’Adults i 
Escoles Bressol, etc.

Quin balanç fa d’aquests darrers 
anys com a president del Consell 
de la Dona?
Federació de Dones de Badalona

Faig un balanç molt positiu. Tenim una xar-
xa de grups de dones molt implicada, reivin-
dicativa i sinèrgica. Hem fet un bon equip 
conjunt treballant amb objectius compar-
tits des de dins i des de fora de la institució. 
I hem fet molta feina. Hi sumo tot el que 
s’ha impulsat des del servei de Feminismes, 
del que en sóc directament responsable. Les 
polítiques públiques feministes impulsa-
des són moltes i estratègiques, i comporten 
un abans i un després malgrat encara hi ha 
molta feina per fer. Com que la resposta ha 
de ser breu posaré com a exemple i indica-
dor d’aquest bon balanç quatre coses a) la 

capacitat per treballar juntes dones i orga-
nitzacions molt diferents, i per fer accions 
innovadores (la manifestació del 8 de març 
o els tallers de “dones diverses, diverses do-
nes” en són exemple, però la llista és infini-
ta b) la participació del Consell o dels grups 
de dones o Federació en grans debats de 
ciutat (jornades de seguretat, Pacte per la 
Convivència… c) la formació feminista que 
vam compartir com a membres de la per-
manent del Consell i que tant ens va apor-
tar i d) l’ampliació dels premis Trencant 
Invisibilitats, dels quals vam revisar i actua-
litzar les bases i l’abast.

Per què encara no tenim la 
subvenció de 2017, si ja està 
signada? Què està passant?
Banc Aliments- Amics Gorg Mar

L’expedient en aquests moments està a 
Intervenció. Quan torni a Serveis Social 
farem la resolució i s’iniciarà el procés de 
pagament. Es va endarrerir el procedi-
ment per problemes amb la justificació. La 
lentitud s’explica perquè les exigències le-
gals d’acreditació cada cop són més estric-
tes per defensar el bon ús dels diners pú-
blics. A nivell municipal els Serveis Socials 
estem elaborant per primer cop un pla de 
garantia alimentària, que inclourà tots els 
aspectes relacionats amb l’alimentació.

Per què no s’han utilitzat tots els 
recursos disponibles per evitar els 
desnonaments?
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

La lluita pels drets de l’habitatge han estat 
prioritaris. I no només hem utilitzat tots els 
recursos disponibles sinó que s’han opti-
mitzat i ampliat.
· S’ha creat un equip dedicat exclusivament 
a fer front a l’emergència habitacional: una 
coordinadora i una tècnica amb el suport 
d’una administrativa.
· Per primer cop s’ha creat una xarxa coor-
dinada entre els serveis implicats (Serveis 
Socials, Bdn Habitable, OLH, SIDH), per 
dissenyar les estratègies, i buscar solucions 
si el desnonament es produeix.
· Tots els equips bàsics de Serveis Socials 
treballen amb les famílies per afrontar el 
risc de pèrdua d’habitatge.
· Hem establert contacte permanent amb 
els actors socials i polítics: les plataformes 
que treballen a Badalona, l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya i les principals entitats 
bancàries que tenen parc d’habitatge.
· Hem format part de taules amb altres ins-
titucions i entitats per establir estratègies 
polítiques conjuntes.
· Hem creat la Mesa d’Emergèn cies de Ba-
da lona (SS+Bdn Ha bi ta ble+OLH+Agència 
Habitatge Catalunya), que per primer cop 
fixa els criteris que permeten a les famílies 
tenir dret a un pis amb lloguer social.
· Hem obert el punt SIDH, cosa que ha per-
mès incorporar una advocada especialitza-
da en intermediació en casos de problemes 
de pagaments d’hipoteques o lloguers.
· Hem ampliat l’equip de professionals de 
l’OLH amb un advocat i dos administratius.
· En moltes ocasions, la regidora i l’assesso-
ra de Serveis Socials han negociat a peu de 
carrer per aturar desnonaments.
El problema, doncs, no és que no haguem 
estat eficients en aturar desnonaments 
(prop del 70% s’aturen), malgrat que ara 

no hi ha lleis que ens ajudin, sinó resoldre 
les situacions de forma definitiva, perquè 
Badalona no disposa d’un parc d’habitatge 
municipal de lloguer perquè mai s’ha tre-
ballat en aquesta línia.

No creu que els representants de 
restauració, hotels i comerciants 
haurien de formar part de manera 
executiva de les iniciatives de 
promoció turística i comercial?
Forquilla Badalona

Vam crear i impulsar el Consell Econòmic 
i Social i em consta que en aquest marc 
està en marxa la comissió de Comerç, la 
de Turisme i la de Formació professional. 
Entenc que és l’espai adequat per fer-hi els 
debats, propostes i crítica de les iniciati-
ves que es consideri, si és el cas. També es 
poden proposar comissions noves, quanta 
més participació hi hagi més útil serà. No 
sé identificar a quines propostes es poden 
referir en dir que no hi han pogut prendre 
part, en general aquest govern té molt en 
compte la participació, però evidentment 
ens podem equivocar. A banda del Consell 
Econòmic i Social, des de la regidoria de 
Badalona Pròspera i Sostenible i amb la 
participació d’alcaldia quan cal, es mante-
nen reunions amb les entitats representa-
tives dels sectors, especialment comerç i 
empresariat, segurament en l’àmbit de la 
restauració cal millorar la interlocució.

Quines iniciatives creu que 
ajudarien a reactivar el petit 
comerç badaloní?
Federació de Comerciants

Durant aquests tres anys hem pagat direc-
tament com ajuntament la il.luminació 
nadalenca, per primer cop ha estat pa-
gat per l’Ajuntament la principal despesa 
que fan les entitats de comerciants. Hem 
posat en marxa subvencions anuals per 
aquestes entitats. Tot i això cal desenvol-
par més programes de suport i requa-
lificació del nostre teixit comercial per 
exemple en pocs dies posem en marxa el 
programa de suport “ xarxa de comerç 
verd” i disposem d’una eina de informa-
ció geografica que detecta la realitat del 
teixit comercial i apunta possibles negocis 
a obrir en funció de la manca d’oferta de 
productes determinats per zones i barris. 
Cal destacar també que del programa de 
microcrèdits aportats per l’ajuntament 
dos van ser per potenciar tres nous esta-
bliments comercials.

Per què no vam poder muntar la 
tradicional fira d’encants de Sant 
Anastasi el passat 11 de maig?
Marxants de Badalona

Com bé sap l’associació, no es pot autorit-
zar la celebració d’una fira sense cobrar 
les taxes si després es cobra als paradistes 
que s’instal·len per part de la entitat que 
ho organitza. L’11 de maig s’organitzava 
aquesta fira durant el mandat anterior i el 
que s’ha respost aquest any és que si és en 
el marc de les festes de maig cal que qual-
sevol activitats sigui plantejada a la comis-
sió de festes ja que les noves activitats per 
festes cal que siguin emmarcades en la 
programació general.

En quin estat es troben les 
gestions per a la construcció del 
nou centre i quin calendari hi ha 
previst, tenint en compte q ja 
parlem de 4 anys d’endarreriment 
del previst al conveni?
Badalona Capaç

Nosaltres vam demanar un temps per tro-
bar una alternativa i a l’octubre de 2016 ja la 
teníem damunt la taula. Continuo pensant 
que era una molt bona solució i que si les 
famílies l’haguessin acceptat ara el centre, 
el taller, ja estaria molt a prop d’inaugurar-
se. L’edifici s’hauria construit a Montigalà 
reproduint el que es volia fer a Morera, en 
les mateixes condicions, però l’hauria pagat 
l’ajuntament i cedit a la Fundació. A canvi la 
Fundació cedia l’actual edifici de Juli Galve 
a l’ajuntament, qui en feia ús municipal per 
a activitats culturals. Una permuta. Aquesta 
operació no malmetia el Turó de l’Enric, no 
incrementava grans superfícies comercials 
a la ciutat, no estava subjecta als riscos jurí-
dics d’aquell canvi de PGM i des del nostre 
punt de vista era avantatjosa per a tothom, 
Teníem els diners per fer-ho. Els diners, el 
solar i la voluntat. Jo encara no he acabat 
d’entendre per quin motiu es va rebutjar, sé 
que hi havia alguns temes patrimonials per 
resoldre, la Fundació hi veia pegues, però ja 
no es va donar opció a treballar-ho, ni tan 
sols vaig poder anar a explicar la propos-
ta a les famílies, com havia demanat de fer. 
Va ser un tema dolorós per a tothom, per 
als usuaris i les famílies, perquè a dia d’avui 
segueixen sense un centre en condicions, i 
per a nosaltres, el govern, perquè pensàvem 
que havíem trobat una molt bona solució i 
ens hauria agradat poder-la tirar endavant. 
Però no vam convèncer als representants de 
les famílies. I és un tema pendent que ens fa 
patir. Evidentment s’ha treballat en una al-
tra alternativa, de forma discreta i seriosa, 
molt acurada, colze a colze amb la Fundació 
Badalona Capaç, Incasol i Ajuntament. Però 
encara no estem en condicions de presen-
tar calendari ni detalls. Estem pendents que 
els serveis jurídics municipals i la secretaria 
avalin el conveni que ha proposat Incasol.

Què ha de canviar per millorar la 
situació de problemes d’accés a 
l’habitatge i als subministraments 
i que es fa i es podria fer des dels 
ajuntaments?
Sant Roc som Badalona

Han de canviar les lleis i les prioritats dels 
governs de l’Estat, han de deixar de treba-
llar per enriquir la banca i les elèctriques. 
Calen polítiques estructurals: formació i 
ocupació. Molta gent es troba sense accés 
regular al gas, aigua o llum perquè no po-
den llogar o comprar un habitatge, i en no 
tenir la titularitat no els posen compta-
dors. O sigui que calen polítiques d’habi-
tatge que facilitin que tothom pugui tenir 
una llar que pugui pagar. Un pla d’habi-
tatge estatal ben dotat i orientat al llo-
guer, i lleis catalanes que defensin el dret 
de l’habitatge i que no siguin impugna-
des pel PP com ha passat amb les últimes. 
Mentrestant, demanem que les empreses 
subministradores facilitin comptadors so-
cials (sense que sigui necessari tenir títol 
de propietat o llogater del pis) per raons 
de salut pública i seguretat, mentre es tre-
balla per regularitzar la situació.

“La moció de censura 
té un pecat original: no 
s’ha dit la veritat”

“Necessitem 
que Alemanya 
i la UE s’hi 
impliquin”
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l’individu amb una samarreta lli-
gada al cap perquè no se’l recone-
gui. Però ja van diferents intents i 
entrades els darrers quatre o cinc 
mesos, lamenta el propietari, qui 
ha arribat a fer guàrdia de mati-
nada a la porta del local.

A més dels negocis, la part més 
vistosa d’aquesta sèrie d’incidents, 
l’associació de veïns assegura que 
també acumulen diversos roba-
toris i intents les darreres dues o 
tres setmanes, concretament sis, al-

Actualitat Actualitat

El Departament d’Ensenyament aprova 
una nova línia a l’escola Lola Anglada
Els 18 infants que s’havien quedat sense plaça escolar pública podran 
cursar P3 a un centre públic i pròxim a casa seva

Silvia Rodríguez Gómez

Desprès de setmanes de mobi-
litzacions, neguits, reunions 
i incerteses, el Departament 

d’Ensenyament va comunicar 
ahir que finalment l’Escola Lola 
Anglada del barri de Casagemes 
tindrà una nova línia de P3 per tal 
d’acollir als 18 infants que s’havi-
en quedat sense plaça escolar a 
un centre públic de proximitat a 
la zona escolar 6 de Badalona.

La notícia ha estat rebuda amb 
molta satisfacció per les famílies 
afectades i per la Federació d’Asso-
ciacions de Mares i Pares d’Alum-
nes i d’Associacions de Famílies 
de Centres Públics de Badalona 
(FAMPAS), qui ha estat recolzant 

solució a Ensenyament. Fa dues 
setmanes i desprès de negociar 
amb l’Ajuntament de Badalona, 
FAMPAS i les famílies afectades, 
la Generalitat va donar llum ver-
da a tres noves línies a les escoles 
Jungfrau, Progrés i Pere de Tera 
per encabir a una cinquantena 
d’infants dels barris del Progrés i 

Centre que també s’havien quedat 
sense plaça a l’escola pública. 

“Les famílies rebem aques-
ta notícia amb molt alleujament, 
perquè hem patit molt aquestes 
últimes setmanes”, diu el Carlos 
Serrano, pare d’un dels nens que 
s’havia quedat sense plaça a la 
zona escolar 6. “Alleujament però 
també cautela, perquè no hem 
d’oblidar que és una línia addicio-
nal que requerirà dotacions extres 
a l’escola, com professorat nou o 
espais” recorda. “Si no haguéssim 
estat totes les famílies unides en 
aquesta lluita no ho hauríem acon-
seguit. No ens hem donat per ven-
çudes, i estem també molt agra-
ïdes a FAMPAS i al Govern local 
perquè s’han implicat molt”, con-
clou.•

Famílies protestant a les portes de l’ajuntament Foto: S.R.

Javier Torres Jiménez

L es petites victòries de la co-
munitat educativa bada-
lonina van arribant a poc 
a poc, però van arribant. 
Després de solucionar, com 

a mínim a curt termini, la manca 
de places públiques a diferents zo-
nes, fa uns dies també s’anunciava 
la licitació de l’execució d’obres de 
l’Institut Ventura Gassol, un pro-
jecte que portava anys esperant la 
seva arrencada, i que per fi sembla 
enlairar-se.

Els plecs ja són públics i les em-
preses ja poden optar a la cons-
trucció, que està prevista que 
pugui començar a principis del 
proper 2019, si tot va bé. “Estem 
contents però no estarem tran-
quils fins que no veiem les mà-
quines. Ja havíem vist un primer 
projecte fa anys, i després tot es va 
parar abans de posar-se en mar-
xa. Per això som escèptics”, expli-
ca la presidenta de l’AMPA, Pilar 
Garrido.

Un cop adjudicat el contracte, 
un procés lent que tardarà uns me-
sos, les obres haurien de durar un 
any i mig, segons els càlculs. En 
aquest sentit, autoritats i famí-
lies esperen que els nens i nenes 
es puguin traslladar al nou centre 
amb el curs 2020-2021 començat, 
probablement. Sempre i quan els 

treballs no s’acabin abans, quel-
com que no acostuma a succeir, 
ja que llavors podrien començar 
el nou any.

El nou edifici estarà preparat 
per a acollir quatre línies d’ESO i 
dues de batxillerat, més o menys 
la capacitat actual del centre, 

que compta amb uns 500 alum-
nes, aproximadament. Recordem 
que l’institut s’ubica a dia d’avui 
en unes instal·lacions adaptades 
d’una antiga escola de primària, i 
que el projecte ha hagut de passar 
per una modificació que va signi-
ficar pràcticament començar una 
idea nova, fa un parell d’anys. 

La licitació serà per un valor 
màxim de 6,7 milions d’euros, IVA 
inclòs, i el nou equipament s’ubi-
carà a la plaça Manuel Moreno 
Mauricio, a la zona que actual-
ment ocupa un aparcament pro-
visional habilitat durant el passat 
mandat, mentre no es tirava enda-
vant l’institut, i que va aixecar cer-
ta polèmica al barri. •

El nou Ventura Gassol es 
començarà a construir a 
principis de l’any vinent
L’esperada execució d’obres de l’institut ja es troba en procés 
de licitació, per un valor màxim de 6,7 milions d’euros

Plànol del projecte Foto: EnsenyamentAmb l’organització de diverses activitats obertes a 
la ciutadania, el govern municipal va celebrar di-
lluns la finalització de les obres de reurbanitza-

ció del carrer de la Costa. El projecte ha permès reva-
lorar i potenciar l’estructura medieval d’aquest carrer 
situat al nucli històric de Dalt de la Vila. S’ha recupe-
rat, restaurat i rehabilitat i també s’han millorat els 
serveis urbans públics. 

Aquesta actuació ha tingut un cost de 211.000 eu-
ros. Les obres, que van començar el passat mes de fe-
brer, han inclòs la renovació dels paviments, repro-
duint les característiques històriques, i també del 
clavegueram i de les xarxes de serveis.

El regidor d’Urbanisme, Oriol Lladó, ha explicat 
que en els arranjaments efectuats en el carrer de la 
Costa “s’han respectat la fisonomia i la identitat parti-
cular d’aquest indret, alhora que s’ha millorat l’acces-
sibilitat i el pas per a les persones, facilitant així l’en-
trada a l’emblemàtic barri de Dalt de la Vila”.•

Reformat el 
carrer de la Costa 
respectant la seva 
essència històrica
Els treballs d’adequació 
han ascendit a poc més 
de 200.000 euros

Carrer de la Costa Foto: Ajuntament

“Estem contents 
però no estarem 
tranquils fins 
que no veiem 
les màquines”

“Les famílies 
rebem la notícia 
amb molt 
alleujament, hem 
patit molt aquestes 
últimes setmanes”

a les famílies des de que es va co-
nèixer que les places disponibles 
als centres públics no eren sufici-

ents per totes les preinscripcions.
De fet, aquestes 18 famílies 

eren les últimes en reclamar una 

menys dels quals en tinguin cons-
tància. Fins i tot un intent en un 
pis en el que hi havia un nen, i a on 
afortunadament no van acabar en-
trant. En aquest sentit, el president 
de l’entitat, Ramon Comabella, de-
mana més vigilància i patrulles de 
Guàrdia Urbana i de Mossos d’Es-
quadra, amb els que es van reunir 
recentment. També considera que 
les patrulles en bicicleta de Guàrdia 
Urbana a l’estiu feien una bona tas-
ca, i espera que no es deixin de fer.

Fonts municipals asseguren que 
a la zona de la platja hi ha sempre 
una patrulla “com a mínim”, i que 
els números d’incidents amb els 
que compten no surten de la mit-
jana, tot i que recorden que els 
casos d’investigació de robatoris 
pertayen a Mossos d’Esquadra. 
El mateix afirma la coordinadora 
del districte, Elisabeth Garcia, qui 
diu que les dades de la policia local 
indiquen, de fet, menys incidents 
que l’any passat. Tot i així es pro-
dueixen, ressalta, i assegura que la 
Guàrdia Urbana va enxampar ‘in 
fraganti’ un lladre en un establi-
ment recentment. L’Independent 
s’ha posat en contacte amb Mossos 
d’Esquadra per obtenir la visió 
policial i d’investigació dels fets, 
però, al tancament d’aquesta edi-
ció, encara no havíem rebut les da-
des relatives.•

Alerta veïnal al Front Marítim per 
múltiples robatoris a pisos i establiments
Almenys quatre restaurants i bars han patit robatoris o intents les 
darreres setmanes; alguns d’ells en repetides ocasions

J. T. J.

M ala remor a la zona 
del Front Marítim, al 
nou tram del passeig 
Marítim de la ciutat, 
després que diferents 

establiments i comunitats de ve-
ïns hagin patit robatoris o intents 
de robatori, concentrats particu-
larment les darreres setmanes o 
mesos. Una situació que han vist 
créixer el darrer any, apunten des 
de l’associació de veïns, i que es-
tan transmetent amb neguit i pre-
ocupació a les autoritats, tant mu-
nicipals com Mossos d’Esquadra, 
subratllen.

El bar Ditu ha estat un dels afec-
tats, i aquests dies encara s’hi veia 
un cop notable a una de les crista-
lleres del local, que els lladres no 
van aconseguir travessar. “Llencen 
els blocs de pedra dels para-sols 
contra els cristalls per trencar i 
entrar. Han intentat entrar qua-
tre cops en dues setmanes, tot i 
que afortunadament no han po-
gut”, relata l’Ángel, el propietari. 
En aquest cas, l’individu o indivi-
dus s’han quedat a les portes, mal-
grat els desperfectes i el perjudici 
econòmic per al negoci.

També ho van intentar fa unes 
tres setmanes a L’Altre Mar, molt a 

prop, on sí van aconseguir entrar. 
“Passades les quatre de la matina-
da, van trencar amb una pedra el 
cristall i van accedir, però l’alar-
ma els va espantar i van sortir cor-
rents”, explica la Nerea, la gerent 
del restaurant. Porta un any oberta 
i admet que aquests dies estan més 
insegurs, perquè mai havien patit 
un ensurt com aquest. Tampoc l’Án-
gel, tot i ser al passeig des de fa sis 
anys. “Durant el dia sí passa poli-
cia, però a la nit això queda bastant 

desert, sobretot a partir de les 3 o 
les 4, quan ja ha tancat tothom, fins 
que comença l’activitat diària”, co-
incideixen els dos restauradors.

On sí van aconseguir entrar i ro-
bar recentment va ser a la pizzeria 
Universal Flavors, a prop del Pont 
del Petroli. El seu propietari ha pa-
tit dues entrades les darreres set-
manes, en una de les quals va per-
dre la caixa, entre d’altres coses, 
com ens mostra en un vídeo de les 
càmeres de seguretat on es veu a 

Un dels locals afectats, encara amb desperfectes Foto: J.T.

Redacció

Esportistes i ciutadans passe-
jant han començat a fer seu 
el darrer tram de passeig ma-

rítim que faltava per pacificar a 
Badalona, i que ho serà comple-
tament a partir d’aquest cap de 
setmana. El passeig Marítim de 
Badalona serà un espai reservat a 
les persones a partir del diumen-
ge 17 de juny, dia en què finalitzen 
les tasques de pacificació d’aques-
ta via en el tram que va des del res-
taurant la Donzella de la Costa fins 
al pont del Torrent de Vallmajor. 
A partir d’aquesta data, quedarà 
prohibida  la circulació i estaciona-
ment de vehicles en aquest tram.

L’alliberament d’aquest tram 
suposa la recuperació d’uns 
6.000 metres quadrats que esta-

ven ocupats per vehicles, més de 
200, i que ara estaran reservats 
al trànsit de persones i bicicletes. 
S’habilitaran zones d’estaciona-
ment de càrrega i descàrrega per 
permetre l’activitat dels establi-
ments i guinguetes que es troben 
en aquest tram del passeig, així 
com espais on podran aparcar 
persones amb mobilitat reduïda, 
de manera que quedarà assegura-
da l’accessibilitat per tothom.

Aquesta setmana han comen-
çat les tasques de reordenació de 
l’espai, amb actuacions de pintu-
ra i de senyalització vertical. De 
fet, ja es pot circular pel nou tram 
de carril-bici, que enllaça la platja 
dels Pescadors i la del Cristall, on 
fins ara acabaven els carrils arran 
de mar. A partir de diumenge, la 
Guàrdia Urbana vetllarà pel com-
pliment de la nova normativa a la 

zona, i podran emprar el servei de 
grua per retirar aquells vehicles 
que estacionin i no respectin la res-
tricció del trànsit. Aquest diumen-
ge 17 de juny, entre les 10 i les 13 
hores, hi haurà activitats per pre-
sentar el nou tram a la ciutadania.

Recordem que la mesura ha 
despertat el malestar d’una part 
del veïnat, sobretot de Casagemes, 
que utilitzaven aquella zona per a 
estacionar, i que temen no poder 
trobar lloc d’ara en endavant, so-
bretot a l’estiu. L’Ajuntament va 
proposar l’establiment d’una 
zona verda al barri amb prioritat 
per a residents, a la que el barri 
va dir un ‘No’ majoritari en una 
consulta organitzada per l’associ-
ació de veïns. Després del reclam, 
el govern va anunciar que pospo-
saria la zona verda fins al setem-
bre, almenys.•

Els cotxes abandonen 
el passeig marítim
L’estacionament estarà totalment prohibit a partir d’aquest 
diumenge al darrer tram que quedava per pacificar, entre 
la Donzella i el Torrent de Vallmajor; la via ja compta 
amb una ampliació del carril-bici i altres elements

L ’Ajuntament de Badalona ha duplicat per als mesos d’estiu el 
servei de neteja dels contenidors de resta i matèria orgàni-
ca i de les zones on estan ubicats. El plec tècnic preveia una 

freqüència de rentat interior i exterior de contenidors d’un cop 
cada quinze dies a l’hivern i un cop a la setmana a l’estiu, però 
amb la retallada pressupostària que va fer el govern municipal 

del PP durant el passat man-
dat, la freqüència es va redu-
ir a un cop cada 23 dies du-
rant tot l’any.

Ara, l’actual govern ha de-
cidit duplicar el servei progra-
mat que va entrar en funcio-
nament a mitjans del mes de 
maig, i els contenidors es ne-
tejaran cada quinze dies. 

L’ampliació del servei de neteja engegat per l’Ajuntament in-
clou també les zones i els soterrats on s’ubiquen els contenidors. 
Aquestes àrees, que es netejaven fins ara cada tres mesos, tenen 
actualment una freqüència de neteja d’un mes i mig. El cost total 
de l’ampliació del servei de neteja durant el període d’estiu (qua-
tre mesos i mig) és de 125.700 euros.•

L’Ajuntament duplica 
el servei de neteja 
dels contenidors 
i el seu entorn
El rentat interior i exterior 
serà cada quinze dies

El cost de 
l’ampliació del 
servei és de 
125.700 euros
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Badalona costeja l’amarratge 
del veler Astral
El conveni entre l’Ajuntament i Open Arms permet 
també la gratuïtat dels locals on l’entitat té la seva seu

A. M. 

L ’Ajuntament de Badalona i 
Proactiva Open Arms han 
firmat aquest dissabte un 

conveni de col·laboració entre 
la ciutat i l’entitat. L’acord recull 
la gratuïtat del cost de l’amarra-
dor del veler Astral, dels locals 
en els quals hi ha la seu i d’altres 
espais destinats a magatzems, 
així com el descompte del 50% 
en altres serveis complemen-
taris. L’alcaldessa de Badalona 

i presidenta de Marina de Bada-
lona, Dolors Sabater, i el president 
de l’ONG, Òscar Camps, han ofi-
cialitzat la signatura del conveni. 
Els termes de l’acord es renovaran 
anualment i les activitats del curs 
2018-2019 es treballaran i progra-
maran a una comissió, que plani-
ficarà i dotarà de contingut aques-
tes accions. El veler Astral serà 
una peça cabdal en la programa-
ció de les activitats divulgatives i 
pedagògiques amb base al Port que 
l’ONG haurà d’incrementar durant 
aquest mes, com a part dels termes 

de l’acord. El retorn a l’operativi-
tat de l’embarcació Open Arms ha 
propiciat que el veler Astral adopti 
“una funció pedagògica i de suport 
a l’embarcació operativa principal”, 
segons explica l’entitat.

A més de la seva tasca peda-
gògica, l’ONG haurà d’impulsar 
a les seves activitats la imatge 
del Port. Open Arms recorda que 
també ha accentuat ‘la seva acció 
en els països d’origen de les per-
sones que s’arrisquen a passar el 
Mediterrani amb l’esperança de 
trobar una vida millor’.• Imatge d’arxiu del veler Astral, de l’ONG Open Arms Foto: Open Arms

L’Ousman Umar i el president d’Open Arms, Òscar Camps, a una sessió del projecte a Ghana Foto: Open Arms

“Molts immigrants vénen a Europa amb 
la idea d’un paradís que no existeix”
Ousman Umar va néixer a Ghana i des de desembre coordina el projecte de Proactiva Open 
Arms a l’Àfrica, per advertir als joves del perill que suposa creuar el Mediterrani

Augusto Magaña

Quan l’any 2000 l’Ousman 
Umar va decidir deixar 
casa seva i emprendre el 
perillós camí des de Ghana 
cap a Europa, mai s’hau-

ria imaginat que divuit anys des-
prés treballaria per evitar que altra 
gent fes precisament aquest mateix 
viatge. Des del desembre de 2017, 
Umar és el coordinador de la missió 
de Proactiva Open Arms a l’Àfrica, 
que té l’objectiu d’anar als països 
d’origen dels immigrants per infor-
mar-los del perill que suposa cre-
uar el Mediterrani i així dissuadir-
los d’emprendre el viatge. “Venen 
amb una idea d’Europa que és un 
somni fals, un paradís que no exis-
teix. El problema no se soluciona 
només traient a la gent de l’aigua. 
La solució està allà, no aquí”, asse-
gura Umar.

Molt abans que l’anomenada 
“crisi dels refugiats” posés els mo-
viments migratoris en el centre 
de l’agenda mediàtica, ja hi havia 
gent que moria intentant arribar a 
Europa. Així ho recorda Umar, que 
va arribar el 2005 a Fuerteventura 
a bord d’una pastera, després de 
cinc anys de viatge a través del de-
sert africà. “El 95% dels meus com-
panys van morir durant el trajec-
te”, apunta. A Canàries va estar un 
mes, internat a un Centre d’Inter-
nament d’Estrangers (CIE), des 
d’on el van enviar a Màlaga. “A 
Màlaga em van preguntar a quin 
lloc d’Espanya volia residir i com 
que l’única paraula en castellà que 
coneixia era ‘Barça’ vaig acabar a 
Barcelona”, explica.

Amb disset anys i sense pràc-
ticament saber llegir ni escriu-
re, Umar es va trobar dormint als 

carrers de Barcelona. Però un cop 
de sort va fer que una família ca-
talana l’acollís a casa seva. “Quan 
em van acollir vaig tornar a néi-
xer”, puntualitza. Així va ser com 
Umar va aconseguir estudiar ADE, 
relacions públiques i màrqueting i 
després un màster en direcció i co-
operació internacional a ESADE. 
Reconeix que la seva història no 
és el que sol passar amb els im-
migrants que venen en pastera a 
Espanya. Tot i que accepta que ha 
tingut molta sort, també assenya-
la que no vol que cap altra perso-
na pateixi el que va patir ell durant 
el viatge. “Per això mateix va néi-
xer la filosofia d’aquest projecte”, 
recalca.

Desmitificar el somni europeu
La missió d’Open Arms a l’Àfrica 
va començar a l’abril a Ghana amb 
la col·laboració de l’ONG NASCO 
Feeding Minds. Umar va fundar 
aquesta entitat el 2012 amb l’objec-
tiu de construir una xarxa d’escoles 
al seu país natal que permetés l’ac-
cés dels joves a les noves tecnologies. 
Cinc anys després, ja disposa de cinc 
escoles, una biblioteca i més d’11.000 
nenes i nens que han tingut accés a 
una educació digital. Per això ma-
teix Open Arms va decidir començar 
aquest nou projecte a Ghana, perquè 
ja disposaven d’una xarxa de suport 
per accedir als joves.

“Va ser una visita d’una setmana. 
Vam poder fer cinc xerrades de sen-

sibilització en diferents zones i vam 
arribar a unes 1.500 persones, a més 
d’una vintena de professors i líders 
religiosos”, relata Umar. Aquesta va 
ser només la primera part del pro-
jecte, la destinada a la sensibilització 
dels joves, però a partir d’ara s’obre 
“tota una línia de projectes paral-
lels”. “Hem de reconèixer que és un 
procés, no és d’avui per demà, sinó a 
llarg termini”, assegura Umar. 

A aquestes xerrades i sessions, els 
voluntaris d’Open Arms dialoguen 
amb els joves i els hi ensenyen ví-
deos de testimonis de persones que 
han aconseguit arribar a Europa i 
expliquen les tortures i agressions 
que pateixen en el camí. “Nosaltres 
no estem dient que no vinguin, diem 

que s’ho pensin dues vegades per-
què es pot venir de moltes altres 
maneres”, apunta.

Umar subratlla que es produeix 
un “xoc” quan els nens i nenes afri-
cans veuen aquests vídeos i els hi ex-
pliquen que la majoria dels que em-
prenen aquest viatge acaben morint 
abans d’arribar a Europa. “Hem de 
ser conscients també que els hi es-
tàs desmuntant els seus somnis”, 
apunta el coordinador del projecte. 
Per això mateix a la missió no no-
més es posen en contacte amb els jo-
ves, sinó també amb els professors i, 
sobretot, amb autoritats polítiques 
i religioses de les regions més afec-
tades. “Hem fet una presa de con-
tacte en el terreny, però ara la idea 
és presentar aquesta proposta per-
què ens donin el suport per poder 
seguir fent-ho”, assenyala Umar. A la 
primera missió, per exemple, Open 
Arms i NASCO van aconseguir el 
suport de l’ambaixada espanyola a 
Ghana, que van fer els contactes ne-
cessaris perquè poguessin tenir una 
millor acollida.

El coordinador d’Open Arms 
a l’Àfrica recorda que no tenen 
cap organització gran al darrere 
donant-les suport i que ha sigut 
“una aposta pròpia” d’ambdues 
organitzacions. Després de l’èxit 
de la primera fase, ara el projecte 
vol estendre’s a altres països del 
continent, com Nigèria, Senegal, 
Costa de Marfil o Guinea. Ara ma-
teix, Umar es troba identificant 
col·laboradors o entitats locals a 
aquests països, per generar acords 
que facilitin la sensibilització dels 
joves d’aquestes zones i perquè 
pugui arribar la informació al mà-
xim de gent possible. “No volem 
que sigui una gota a l’aigua, sinó 
que tingui sostenibilitat al llarg 
del temps”, aclareix Umar”.•

de presentar trimestralment l’ava-
luació del funcionament i l’estat eco-
nòmic, participar a les taules i espais 
territorials que convoqui el Servei 
de Feminismes, i “vetllar per la for-
mació continuada dels participants 
mitjançant seminaris de reflexió i 
sessions tècniques”, segons es deta-
lla al plec de condicions tècniques 
del contracte.

Des del Servei de Feminismes as-
seguren que s’ha adjudicat aquest 
servei a un tercer actor perquè 
“l’Ajuntament no compta amb re-
cursos tècnics, materials i humans 
adequats i suficients per donar res-
posta a la necessitat de reforçar els 
impactes de l’estratègia feminista”. 
Però també avisen que tot i que el 
servei contractat serà “el responsa-
ble de dotar dels recursos humans 
i materials per a desenvolupar les 
diferents tasques”, és el Servei de 
Feminismes qui defineix els perfils 
dels treballadors que es contracta-
ran, segons “les necessitats identi-
ficades i d’acord amb els requisits 
especificats en cada professional 
objecte del contracte”.•

Badalona tindrà per primer cop 
plans d’igualtat i d’acció LGBTI
L’Ajuntament ha licitat la planificació i disseny del Pla Estratègic Feminista, un 
contracte amb una durada de dos anys i un pressupost de 192.390 euros

A. M.

L ’Ajuntament de Badalona ha 
licitat un contracte de ser-
veis de suport a la planifi-
cació, disseny, organització 
i avaluació dels projectes i 

activitats que s’ organitzen en el 
marc del Pla Estratègic Feminista 
(PEF). L’objectiu d’aquest pla és 
“l’empoderament de les dones, la 
transformació de les desigualtats 
i les discriminacions per les múlti-
ples diversitats”, així com “l’elimi-
nació de les violències de gènere” i 
“la promoció de l’equitat en tots els 
àmbits de la vida de la ciutat”, com 
especifica el plec de prescripcions 
tècniques del contracte. El PEF va 
ser aprovat per resolució d’alcal-
dia el 28 d’agost de 2017.

El passat 16 d’abril es va tancar 
el termini de presentació d’ofertes 
pel concurs, al qual es van presentar 
quatre empreses. Aquest dimecres 
s’ha reunit la mesa de contractació 
per analitzar les diverses propostes 
econòmiques amb l’objectiu de re-

alitzar l’informe de valoració per la 
unitat tècnica. “La previsió és que es 
resolgui en dues setmanes, si no hi 
ha cap problema”, assenyalen des del 
Servei de Feminismes del consistori.

El contracte té una durada de 
dos anys, prorrogable a quatre, i un 
Valor Estimat de Contracte (VEC) de 
318.000 euros; és a dir, 192.390 euros 
(IVA del 21% inclòs) per cada perío-

de de dos anys. L’empresa que sur-
ti guanyadora del concurs haurà de 
desenvolupar els serveis del pla es-
tratègic en quatre línies d’acció prin-
cipals: la redacció d’un Pla d’acció 
LGBTI, un Pla de seguretat ciutada-
na amb perspectiva de gènere i Pla 
d’igualtat intern de l’Ajuntament de 
Badalona, així com la diagnosi del 
pla de coeducació.

A més d’aquestes línies princi-
pals d’acció, l’empresa gestora del 
PEF haurà de “vetllar per la quali-
tat del projecte, cercant l’eficiència 
i l’eficàcia del servei, coordinant les 
activitats, rendibilitzant els recursos 
i promovent la interrelació entre els 
usuaris del Servei”. També hauran 

Manifestació feminista a la pl. Vila Foto: Javi Torres

L’empresa 
contractada haurà 
de redactar un pla 
d’igualtat intern 
de l’Ajuntament
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tornar a acollir aquesta cita del 
Sónar. “És un recinte molt bo per 
fer esdeveniments de caire cultu-
ral, i estem potenciant molt aquest 
vessant, sense oblidar que la nos-
tra essència és l’skate”, explica en 
Víctor Ricard.

La part menys bona, la de la 
brutícia que genera una massa de 
gent tan gran i com gestionar-ho 
tot plegat, s’ha anat millorant amb 
els anys, i no perjudica les instal-
lacions, diu. “Al final és fer una 
bona neteja i tot queda perfecte en 
poques hores. A més, som estrictes 
i a les 8 de la tarda tot s’acaba, per 
evitar molèsties al descans del veï-
nat”, apunta. Tal i com va ser.

I és que el veïnat ha estat un 
dels agents més discordants 
d’aquest esdeveniment, sobretot 
el primer any, quan tot va agafar 
per sorpresa i la massificació de 
l’esdeveniment va derivar en molt 
moviment i va generar molts re-
sidus. En les dues darreres edici-
ons, l’Ajuntament va haver de des-
tinar equips especial de neteja per 
deixar en bon estat els entorns de 
l’equipament.•

Més de 6.000 persones s’apleguen 
a Badalona per veure a Richie 
Hawtin en el marc del Sónar
El DJ ha tornat a escollir la ciutat per celebrar la seva festa ‘secreta’, el dotUP, en el 
marc del Sónar, per escalfar motors de cara al festival, aquest cap de setmana

J. T. J.

M és de 6.000 persones 
es van reunir aquest 
dimecres a l’entorn 
d’Skate Àgora, entre 
Canyadó i Manresà, 

per viure en directe la sessió del 
reconegut DJ internacional Richie 
Hawtin, que tornava a escollir la 
ciutat de Badalona per escalfar els 
motors del Sónar amb la seva fes-
ta ‘dotUp’. La celebració, que des-
prés de tres anys a la ciutat sem-
bla haver-se convertit en un clàssic 
d’aquestes dates prèvies al gruix 
del festival de música electrònica, 
va ser anunciada amb més antel-
lació que els anys anteriors, però 
no va desbordar les previsions dels 
organitzadors.

Molts joves però també gent de 
totes les edats, es van donar cita al 
propi recinte, que tenia aforament 
màxim, i a l’entorn del mateix. La 
festa va començar a les cinc de la 
tarda d’aquest dimecres, a la pista 
Skate Agora, els responsables de 
la qual es mostren encantats de 

Mayte Martín o Rancapino, entre 
molts d’altres. 

El guitarrista, criat a Cornellà de 
Llobregat, ha gravat varis discs com 
a solista, ha composat temes per a 
moltes produccions cinematogrà-
fiques, ha dirigit i col·laborat en 
moltes produccions musicals i de 
dansa, algunes d’elles a països com 
Japó. Al parc del Gran Sol actuarà 
acompanyat de Joaquín Gómez ‘El 
Duende’ (cante), Raul Levia (cante) 
Carlos Caro (violí), Isaac Vigueras 
(percussió), Maria José Gonzàlez 
(baile) i Ivan Alcalá (Baile).•

Música per a 
tots els gustos 
aquest cap 
de setmana 
a Llefià
El Arrebato, Dr. Calypso i Chicuelo 
actuen al Festival de Música Gran Sol, 
en el marc de les Festes de Llefià 

Silvia Rodríguez Gómez

A
rriba el punt àlgid de les 
Festes de Llefià amb el 
Festival de Música 
Gran Sol, aquest cap 
de setmana a l’amfite-
atre del parc del Gran 

Sol. Seran tres nits plenes de ritme 
i sensacions amb tres grans actua-
cions pensades per fer gaudir a tot 
tipus de públic i gustos. 

El primer en pujar a l’escena-
ri serà el cantautor de rumba-

pop El Arrebato, qui presenta-
rà divendres 15 de juny a les 23 
h el seu darrer disc ‘Músico de 
Guardia’, el novè de l’artista sevi-
llà. El Arrebato, el nom del qual és 
Javier Labandón, és un dels can-
tants més consolidats del panora-
ma musical espanyol. Les xifres 
l’avalen: té un disc de diamant, el 
que vol dir que ha venut més d’un 
milió de còpies al llarg de la seva 
carrera. Les seves lletres i ritmes 
van dirigides a un públic molt he-
terogeni, amb ganes de corejar tor-
nades alegres i ballar. 

Dissabte 16, a les 22 h serà el torn 
dels Dr. Calypso. Serà un concert 
dels especials perquè aquesta ban-
da, mítica de l’escena ska catalana, 
s’acomiada dels escenaris desprès 
de més de 30 anys d’actuacions per 
tota Europa, on són molt recone-
guts i on han tocat amb grans re-
ferents de la música jamaicana in-
ternacional, com The Skatalites o 
Toots and The Maytals. 

Amb nou discos a les seves es-
quenes i moltíssimes col·la bo ra-
cions en recopilatoris, Dr. Calypso 
ha marcat a tota una generació de 

seguidors del reggae i l’ska. I final-
ment, diumenge 17 de juny a les 21 
h actuarà Chicuelo, reconegut gui-
tarrista i prolífic compositor de fla-
menc. Juan Gómez, Chicuelo, és un 
dels referents a nivell nacional i in-
ternacional del panorama flamenc 
actual. Sintetitzar la seva carrera és 
gairebé impossible. 

És el guitarrista habitual de 
Miguel Poveda i Duquende, i ha 
acompanyat, tant en directe com 
en produccions discogràfiques 
a grans cantaors com El Cigala, 
Enrique Morente, José Mercé, 

Chicuelo actuarà diumenge al Gran Sol Foto: Clara Cardona

A. M.

E l millor del terror i la fan-
tasia tornen a Badalona 
aquest 29 de juny amb la 
dotzena edició del festi-
val Cryptshow. Fins al 8 de 

juliol, diversos espais de la ciutat 
com El Círcol i l’Estrop, s’ompliran 
de música, literatura i, sobretot, ci-
nema. Per aquest any el festival ha 
escollit com a tema central de la 
trobada un dels llocs més mítics i 
misteriosos de la cultura religiosa: 
el purgatori. “El 2011 el Papa Benet 
XVI va decidir que el purgatori no 
existia, per tant l’hem pogut aplicar 
al concepte del fantàstic i del terror 
directament. Ens va semblar una 
bona oportunitat”, explica el direc-
tor del Cryptshow, Toni Benages.

A més, per aquesta tempora-
da el festival ha canviat el seu for-
mat i ha passat de tenir cinc dies 
seguits de festival a dividir la seva 
programació en dos caps de set-
mana. L’equip organitzador del 
Cryptshow ha pres aquesta decisió 
perquè volien fer més accessible 
la programació a tota la ciutada-
nia: “els divendres, dissabtes i diu-
menges la gent pot anar tranquil-
lament al festival i passar-se el 
dia”. Segons assenyala Benages, 
la intenció és que sigui un festival 
“on es pugui veure tota la progra-
mació”, però sense que se superpo-
sin activitats i evitant que el públic 
hagi de fer “una marató”.

D’aquesta manera, el Cryptshow 
es divideix en dos grans blocs. El 
primer, que se celebra el cap de 
setmana del 29 i 30 de juny, esta-
rà centrat en les activitats musi-
cals i tindrà com a convidat espe-
cial el compositor anglès Simon 
Boswell, que també rebrà el Premi 

Honorífic del festival. “Boswell ha 
treballat amb els grans del fantàs-
tic i pot ser amb els més estranys, 
com Cliff Barke, Dario Argento i 
Jodorowsky”, assegura Benages. 
El compositor anglès presentarà 
la projecció de ‘Dust Devil’ (1992), 
una pel·lícula del director Richard 
Stanley per la que va elaborar la 
música. El director del festival res-
salta que aquest film no s’ha arri-
bat a estrenar mai a Catalunya i 
només es va projectar un cop al 
Festival de Sitges, però no en la 
versió íntegra que presentaran al 
Cryptshow. A més, Boswell també 
oferirà una xerrada i s’acomiadarà 
de la ciutat amb un concert amb la 
seva banda “The And”, a on inter-
pretarà algunes de les bandes so-
nores que ha compost.

El primer bloc del festival, ano-
menat ‘Purgatorium’, s’inaugurarà 
amb el film italià ‘L’Inferno’ (1911), 
que és considerada com la primera 
pel·lícula de terror i surrealista de 
la història. El film mostra la ver-
sió de l’infern que va idear Dante 
Alighieri i parla, precisament, del 
purgatori. La projecció comptarà 
amb la música en directe d’Agus-
tí Busom que interpretarà la ban-
da sonora de la pel·lícula, acom-
panyat per tres músics. Aquesta 
és la quarta vegada que Busom 

participa en l’acte inaugural del 
Cryptshow.

Els actes centrals del festival, 
no obstant això, tindran lloc du-
rant el segon cap de setmana, del 
6 al 8 de juliol. A aquest segon bloc, 
anomenat ‘Paradisus Terrenus’, 
es realitzaran les set sessions dels 
vídeos seleccionats al Certamen 
Internacional de Curtmetratges 
del Cryptshow. Per aquesta oca-
sió, el festival ha rebut més de 300 
curts de 45 països diferents, dels 
quals només 40 formen part de la 
Secció Oficial. Aquestes produc-
cions competiran per guanyar el 
XII Premi Serra Circular. Segons 

Benages, és a aquestes sessions on 
“es coneixen els valors més nous 
del gènere”. “D’aquí surt molta 
gent que després tenen una tra-
jectòria bastant més important”, 
destaca el director.

Benages recorda que “és una 
competició completament inter-
nacional” i que precisament aques-
ta va ser la idea amb la qual va néi-
xer el Cryptshow, amb la intenció 
de portar a Badalona projectes in-
teressants i arriscats que moltes 
vegades no surten dels seus pa-
ïsos. “L’interesant del festival és 
que veus coses que no veus a tot 
arreu. Mostrem veus arriscades, 

que no tenen aquesta patina d’uni-
formitat que provoquen les televi-
sions i que demanen el públic més 
‘mainstream’”, especifica.

El director del festival assegura 
que tot i que ara el festival s’ha fet 
molt més gran encara mantenen 
la mateixa visió i objectius que al 
principi: mostrar el millor de l’es-
cena independent del gènere fan-
tàstic i de terror. Ara, després de 
dotze edicions, el Cryptshow espe-
ra ampliar el seu públic més enllà 
del “’fandom’ del fantàstic”. “A poc 
a poc anem veient també que ens 
venen cada vegada més gent jove 
i del poble”, ressalta Benages.•

El compositor 
anglés Simon 
Boswell serà el 
convidat d’honor 
d’aquesta edició 
del Cryptshow

Foto d’arxiu de la clausura de l’edició de l’any passat del Cryptshow Foto: Cryptshow

El Cryptshow transforma 
Badalona en el purgatori
El festival de terror i fantasia canvia el seu format i 
divideix la programació en dos caps de setmana

Les visions literàries del purgatori
El festival organitza des de fa tres anys un concurs de relats que 
s’han recollit a un llibre publicat per l’editorial ‘Males Herbes’

A. M. 

Des de fa tres anys, el 
Cryptshow organitza 
també un concurs litera-

ri amb peces que han de parlar 
del tema central de l’edició del 
festival. Els cinc guanyadors del 
certamen han estat inclosos en 
el llibre “Visions del Purgatori”, 
que també inclou els relats de 
cinc autors convidats per l’edi-
torial ‘Males Herbes’, que és 

l’encarregada d’editar el recull de 
contes. Entre els escriptors que 
s’inclouen al recopilatori es troben 
Anna M. Villalonga, Albert Pijuan, 
Sebastià Jovani, Anna Carreras i 
David Gálvez. El llibre serà presen-
tat el 21 de juny al Hash Marijuana 
& Hemp Museum de Barcelona, 
com a part de les activitats prèvi-
es al festival.

“Visions del Purgatori” es podrà 
trobar també el 7 de juliol a l’Es-
pai Betúlia de Badalona, on se cele-
brarà una nova edició del Vermut 

Literari. L’acte compta amb la col-
laboració de Saltamartí Llibres i 
servirà per donar a conèixer al-
gunes de les novetats més interes-
sants del món literari dintre dels 
gèneres de terror i fantasia.

A aquesta jornada, l’editor d’El 
Buque Maldito, Diego López, pre-
sentarà el darrer número d’aquest 
fanzine de referència a Catalunya 
sobre el cinema de terror. A més, 
també presentaran els seus úl-
tims treballs els escriptors i escrip-
tores Guillermo Triguero, Lluís 

Rueda, Sergio Colmenar, Viktor 
Lamb i Miguel Ángel Toro. El di-
rector del festival explica que des 
del començament han volgut que 

el Cryptshow “no sigui només un 
festival de cinema” i per això in-
corporen altres disciplines artísti-
ques, com la música i la literatura.

Imatge d’arxiu d’una de les sessions del festival Foto: Cryptshow

Festa a Skate Àgora, aquest dimecres Foto: Laia Martínez
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Exposicions
Fins al 23 de setembre 
‘Victoria de los Ángeles. La veu que sorgí 
de la Universitat’, organitzada conjunta-
ment per l’Ajuntament de Badalona i el 
Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni 
de la UB, i comissariada per la Fundació 
Victoria de los Ángeles. Vol retre home-
natge a una de les figures més grans de 
la història de la lírica a través d’imatges 
que retraten la seva personalitat i d’ob-
jectes que ressegueixen la seva singular 
trajectòria professional. Centre Cultural 
El Carme (c. Francesc Layret, 78-82)

Fins al 29 de juny 
‘Empremptes d’una vida’, pintures a l’oli 
de Soledad Alcaraz. Al Centre de Cultura 
Tradicional de Can Canyadó

Fins al 26 de juny
Exposició ‘A peu de tanca’, del fotoperi-
odista Antonio Sampere. Al Centre Cívic 
de Can Cabanyes. 

Activitats
Divendres 15 de juny 
Terenci & Maria Aurèlia, a càrrec de 
Teatre a Peu Pla. La història sobre l’amis-
tat entre Terenci Moix i Maria Aurèlia 
Capmany en una Barcelona de finals 
dels seixanta. A l’Espai Betúlia (c. Enric 
Borràs, 43-47), 20h

‘Jornadas de Valores Flamencos’, a càr-
rec de l’Associació Tertulia Flamenca. 
Recital del ‘cantaor’ Jorge Mesa ‘El 
Pirata’. Centre Cívi Can Cabanyes (ram-
bla Sant Joan, 59-77), 19.30h

Doble sessió del taller de teatre del 
Círcol. Dos obres una mateixa tarda. El 
Círcol (c. Sant Anastasi, 2), A les 19 i a les 
20.30h

Telefèric Festival. Mishima en concert 
a la Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i 
Alsina), a les 22.30h

Si 
voleu publi-

car els vostres actes 
en aquesta agenda, en-

vieu un correu electrònic 
a redaccio 

@independentbdn.cat

Recomanem

Festival Duanwu Dragon Boat al port
2a edició de la Festa Duanwu, també coneguda com la Festa del 
Doble Cinc o Festa dels Vaixells del Drac. Aquesta és una festa 
mil·lenària xinesa que se celebra el cinquè dia del cinquè més del 
calendari lunar xinès a nombroses ciutats del món. Els actes co-
mençaran aquest divendres, dia 15, a les instal·lacions del port de 
Badalona, a partir de les 12 hores, on tindrà lloc el “Dragon Boat 
amic de l’educació de Badalona” dedicat a les escoles i fundaci-
ons educatives de la ciutat. Dos-cents escolars tindran l’oportuni-
tat de descobrir i gaudir tant de la cultura xinesa com del Dragon 
Boat. Cultura, esport, tradició i modernitat es fusionaran en una 
jornada educativa amb la voluntat de contribuir i potenciar l’es-
perit del treball en equip entre els participants. La inauguració 
del festival serà però dissabte, 16 de juny, a les 11.30 hores: Durant 
tota la jornada es podrà conèixer la cultura popular xinesa, de-
gustar menjars tradicionals i passejar per la fira. La part més 
festiva i lúdica de la festa seran les curses de Dragon Boat, una 
espectacular modalitat de piragüisme amb embarcacions acolori-
des i amb la figura d’un drac com a símbol principal.
Divendres, dissabte i diumenge. Al port de Badalona.

Festes de Sant Joan de Llefià-Gran Sol:
· Pregó de festes, al Gran Sol, 21.30h 
· Concert de ‘El arrebato’, al Gran Sol, 23h

Dissabte 16 de juny
Deixant petjada 2018, Xirusplau. Amb ac-
tivitats per a totes les edats, música amb 
els millors DJ’s i una nit molt especial 
amb concerts en directe. A la platja dels 
Pescadors, 17.30h

Concert de piano i cello, a càrrec de l’Or-
feó Badaloní. Amb Oriol Palau i Valentin 
Moldovan, al Museu de Badalona, 19h 

Festa de Sant Onofre. Trobada d’entitats, 
amb activitats, divulgació de les ermites 
de Badalona, ball de bastons i ofici solem-
ne. A l’ermita de Sant Onofre, Serralada 
de Marina, a partir de les 10h

Festes de Sant Joan de Llefià-Gran Sol:
· Gran sardinada popular, al Gran Sol, 20h 
· Concert de ‘Dr. Calypso’, al Gran Sol, 22h 

Premios Palco Cultural, a càrrec del 
Centro Cultural Rociero Andaluz Nuestra 
Señora de la Esperanza. Al Teatre Blas 
Infante (c. Andrés Segovia, 43), a la tarda

Telefèric Festival. The New Raemon en 
concert al Panoràmic (parc de les Bateries 
de Montgat), a les 19.30h

Diumenge 17 de juny 
Festes de la Mora:
· Classe de zuma. A l’Illa XIII, 11.15h 
· Festa de l’escuma i tallers, al Gran Sol, 
12h 
· Pica-pica de germanor, al Gran Sol, 13h
· Botifarrada, al Gran Sol, 14h 
· Ball, al Gran Sol, 16.30h
· Tallers, 17.30h
Totes les activitats al passeig Mare 
Nostrum

Festes AV Nova Lloreda Sud:
· Dia de portes obertes a l’associació, amb 
activitats, berenar i entrega de premis, a 
partir de les 17h 

‘Pisto manchego’. Amb missa cantada a 
les 10h a la parròquia de Sant Antoni de 
Pàdua, i a les 12h, gran actuació abans 
del dinar, a l’Escorxador (c. Arquitecte 
Fradera s/n)

L’or de Ceres: els cereals a l’època romana. 
Taller al Jardí de les Ciències del parc de 
Can Solei i Ca l’Arnús, a partir de les 11.30h

Festes de Sant Joan de Llefià-Gran Sol:
· Gran xocolatada, amb animació i activi-
tats, festa de l’escuma. A l’Illa XIII, 11h 
· Concert de ‘Flamenco vivo’, al Gran Sol, 
20h 
· Concert de ‘Chicuelo’, al Gran Sol, 21h

2n Campionat Social memorial Pere M. 
Grau de bitlles catalanes. Al parc de Ca 
l’Arnús, a les pistes del Club de Bitlles 
Badalona. 10.30h

Concert ‘Cantem l’amor’, a càrrec de l’Or-
feó Badaloní i la Capella de Música de 
Badalona. A l’Espai Tolrà (c. Enric Borràs, 
19), 19h 

Telefèric Festival. Miqui Puig en concert 
a la Donzella (passeig Marítim, s/n), a les 
18h

Dimarts 19 de juny 
Presentació de ‘Mans, còdols, el cel’, de 
Teresa Costa-Gramunt, i ‘Transferències’ 
de Roser Pintó. Diàleg poètic amb les au-
tores i més convidades. A l’Espai Betúlia 
(c. Enric Borràs, 43-47), 19h

Dimarts 20 de juny 
Festes de Sant Joan de Llefià-Gran Sol:
· Actuacions infantils i xocolatada. Al 
Gran Sol, 19h

Dimecres 20 de juny 
‘Sankt Pauli, un altre futbol és possible’. 
Presentació del llibre amb els autors, 
Carles Vinyas i Natxo Parra. A Saltamartí 
Llibres, (c. Canonge Baranera, 78), 19.30h

Dijous 21 de juny
Conferència ‘Victoria de los Ángeles, 
un cant a la vida’ impartida per Jorge 
Binaghi, en acabat es farà una visi-
ta comentada de l’exposició ‘Victoria 
de los Ángeles. La Veu que sorgí de la 
Universitat’. Centre Cultural El Carme (c. 
Francesc Layret, 78-82), 19h

Tast de vins Jean Leon, amb l’escriptor 
Martí Gironell, autor de ‘La força d’un 
destí’. A l’Enològic de Badalona (c. Sant 
Miquel, 12), 21h

Descobrir el talent dels infants 
i joves mentre s’ho passen bé 
Talentis ofereix extraescolars i casals amb una mirada diferent 
i innovadora que potencia les capacitats de cadascú

Silvia Rodríguez Gómez

F
a anys que el món educa-
tiu està immers en una 
gran revolució. Les fa-
mílies cada cop deman-
den més escoles innova-
dores, on l’alumnat és al 

centre de l’aprenentatge i no un 
receptor passiu dels continguts. 
Aquest canvi també l’ha viscut de 
prop la Marta Closa, professora de 
Secundària a l’Escola Sant Felip 
Neri de Barcelona, i mare de cinc 
fills. Ella veia que moltes escoles 
estaven fent esforços dirigint-se 
cap a un nou model educatiu, però 
les extraescolars no oferien res de 
nou. Per aquest motiu va decidir 
crear Talentis, un espai al Centre 
de Badalona on la innovació i la 
creativitat van de la mà amb el 
joc i la diversió. Un lloc on els jo-
ves entre 8 i 17 anys puguin crear i 

aprendre allò que més els agradi. 
“A vegades des de l’escola i a casa 
tendim a posar mitjans en allò que 
ens va malament, i justament ne-
cessitem saber en què som bons, 
i potenciar aquests aspectes”, ex-
plica Closa.

Aquest curs passat, el primer de 
vida d’aquest projecte pel qual han 
passat més d’una vintena de nens i 
nenes, han ofert quatre activitats 
relacionades amb el món audiovi-
sual, la creativitat, el joc i la ima-
ginació. Una de les més populars 
és el taller de cinema, on l’alum-
nat ha escrit un guió, ha gravat i 
ha produït un curtmetratge.

Altre activitat amb molta de-
manda és la Mistery Box, basada 
en l’aprenentatge en projectes. 
Funciona com un scape room, on 
s’han de resoldre diferents enig-
mes que trobaran dintre d’una 
capsa amb panys. Aquest tipus 
d’activitat ajuda a “desenvolupar 

moltes destreses i habilitats: ma-
temàtiques, història, geografia, 
art, anglès... Per resoldre l’enig-
ma, introdueixes molts contin-
guts pedagògics”, apunta la Marta. 
També ofereixen un taller d’escrip-
tura creativa i un altre de teatre, 
on treballen molt l’autoconeixe-
ment, les pors o l’expressió corpo-
ral. Les activitats són d’una hora i 
mitja setmanal, i el preu és 85 eu-
ros mensuals. 

Ara, de cara a l’estiu, estan or-
ganitzant un casal amb algunes 
activitats que no passen desaper-
cebudes. Entre elles, el ‘Vols ser 
Youtuber?’. “Les xarxes socials són 
molt populars entre la joventut i 
hi dediquen molt de temps. Volem 
donar-hi eines més tècniques i 
pràctiques, però també ens sem-
blava important reflexionar sobre 
aquest món. Que no siguin només 
subjectes passius, sinó què siguin 
responsables del que veuen”, asse-

El taller de cinema és un dels més populars Foto: Talentis

nyala la directora. Al casal, també 
faran un curs d’Stop Motion (ani-
mació per cinema amb plastilina), 
teatre musical, diferents Mistery 
Box, i el Talentis Chef, un taller de 
cuina adreçat als més petits. 

“Les extraescolars han estat 

sempre molt dirigides a esports i 
temes motrius, però hi ha infants 
que els agrada més desenvolupar 
el cap i crear”, reflexiona la Marta. 
“Si descobreixes quin és el teu ta-
lent i en què ets bo, t’ajudarà molt 
a la vida”, assegura.•
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Els ‘escape room’, un negoci 
per expandir a Badalona
La ciutat compta amb uns cinc establiments que ofereixen 
aquest model de joc de moda, basat en utilitzar la lògica per 
escapar d’un espai ambientat en temàtiques diverses

avançar ben bé la temàtica, però 
que serà “més físic i menys lògic”, 
apunta la Sandra.

Serà el tercer dels mateixos pro-
pietaris, sota la marca Abduction, 
i que se sumarà als altres dos que 
hi ha a dia d’avui a Badalona. Un 
nombre reduït, en comparació 
amb la gran quantitat que hi ha 
a Barcelona o a altres localitats, 
per exemple. “Sí ens sorprèn que 
no hagin obert més. Vas sentint 
rumors i cants de sirena, però 

al final som els que som”, diu la 
Sandra, qui també entén que, amb 
el pas dels anys, en una zona com 
Barcelona, cada cop “és més difícil 
ser original”.

Poc després de la primera aven-
tura d’Abduction, en Xavi i l’Ausi-
às es van llançar al seu propi joc 
d’escape’, en aquest cas ambien-
tat en l’univers de Bram Stoker, 
l’autor de Dràcula. “Tot va sorgir 
en un dinar d’un 1 de gener. Ens 
vam animar, vam fer alguns ‘esca-
pe room’ i ho vam muntar”, relata 
l’Ausiàs. Estan contents del funci-
onament, i sobretot de la satisfac-
ció de la gent i de les ressenyes que 
han rebut, tot i que “circumstànci-
es personals” i manca de temps els 
ha portat a traspassar el negoci a 
uns noves propietàries.

“És un negoci al qual li has de 
dedicar temps i estima, és molt fri-
ki. I no tenim aquest temps”, ad-
met un dels socis. En aquest cas, 
l’Ausiàs creu que pot ser no s’han 
obert més ‘escape’ a Badalona per-
què “no dóna per a més”, perquè 
no té la comunicació interna de 
Barcelona, reflexiona. En qualse-
vol cas, es mostra molt satisfet de 
la “xarxa” que han fet amb la res-
ta de jocs, el respecte i el bon rotllo 
que hi ha en general. “És un negoci 
bastant hipi, perquè fas publicitat 
de la competència. Entre nosaltres 
ens coneixem, ens recomanem, es-
tem en contacte constant”.•

Impulsors d’Abduction Foto: J.T. 

Javier Torres Jiménez  

C omplir una missió de la 
2a Guerra Mundial, so-
breviure a los Juegos 
del Hambre o introduir-
te en el món de Dràcula. 

Són algunes de les missions en les 
que els més intrèpids i curiosos es 
poden submergir sense sortir de 
Badalona. Com? Gràcies als ‘esca-
pe room’, uns jocs que es van po-
sar de moda ara fa uns anys i que 
van aterrar a la ciutat per primer 
cop fa un parell. En resum, con-
sisteixen en que un petit grup de 
persones són tancades en un es-
pai, i han d’utilitzar la lògica, la 
deducció, el seguiment de pistes 
i de trucs secrets per poder sortir 
en un temps límit.

Els responsables d’Abducti-
on van ser els primers en arri-
bar a la festa, quan encara no hi 
havia ningú que explotés aquest 
sector a una ciutat de més de 
200.000 habitants, mentre que a 
Barcelona els ‘rooms’ triomfaven 
i obrien arreu. “Vam obrir en el 
moment més oportú. Teníem una 
mica de por per si no funcionava, 
però la veritat és que ens va anar 
molt bé. Tenim el mateix número 
de reserves que al principi”, expli-
ca la Sandra, una de les impulso-
res del primer Abduction. Sí, el 
primer.

Quan van veure l’èxit, es van 
animar a provar un segon local, 
un any més tard, més o menys, i 
amb una temàtica diferent, am-
bientat en un orfenat tenebrós. 
Que també està funcionant. De 
fet, la prova més eloqüent és que 
aquests dies preparen l’obertura 
d’un tercer, del qual no han volgut 

Stoker Room Scape Foto: Facebook 

Un equip a Darknesscape Foto: Facebook Darknesscape 

Oci col·laboratiu 
Els locals tenen bona relació 
i es recomanen entre ells

I és que el model de negoci dels 
‘escape’ pot sobtar per això, a 
diferència d’altres: tenir una 

bona competència, sense exce-
dir-se, és bo per a tots. Perquè 
aquests jocs són de consum 
únic, és a dir, un cop l’has fet, 
no el pots tornar a fer. Com a 
mínim no amb certa gràcia. És 
per això que entre tots es co-
neixen, es comuniquen i es re-
comanen. “A Badalona no hi ha 
competència, ens ajudem mú-
tuament. Quan un grup ha fet 
el meu sempre els hi dic que 
han d’anar a la resta que hi ha 
a la ciutat”, subratlla la Laura, la 
propietària de Darkness, el dar-
rer dels ‘rooms’ que va obrir a 
Badalona, ambientat en ‘Los 
Juegos del Hambre’.

La Laura estava a l’atur, havia 
fet un munt de jocs d’escapisme 
i va decidir llançar-se a la pisci-
na. Tot i que ha tingut moltes di-
ficultats amb el local i admet que 
costa molt fer publicitat i cór-
rer la veu, diu que està conten-

ta. “Costat tirar endavant”, avisa. 
Són jocs que moltes vegades ne-
cessiten espais més o menys am-
plis, i, si el local està ben situat, no 
és pas barat, matisa. No obstant, 
es mostra convençuda que, a curt 
o mig termini, obriran més ‘esca-
pe’ a Badalona.

Cap dels actuals ‘rooms’ te-
men que puguin obrir més nego-
cis. Ans al contrari. Creuen que 
l’augment dels locals és positiu 
per a tots, sense passar-se. “L’únic 
perjudici que et pots fer és que el 
teu joc sigui dolent i tinguis una 
crítica dolenta del client”, diu la 
Laura. La Sandra, d’Abduction, 
també considera que és positiu 
que obrin altres ‘escape’ de qua-
litat, perquè això acaba atraient 
a més públic, i si tots es posen 
d’acord se n’acaben beneficiant. 
“Nosaltres tenim aliances amb al-
tres jocs, també de Barcelona, per 
poder fer rutes, per sumar siner-
gies. I que, per exemple, quan un 
grup completi alguns ‘escape’ en 
concret, tinguin un regal”, detalla.

les coreografies moviments acro-
bàtics. Vam veure que això des-
pertava molt interès en l’alumnat 
i que agradava molt i vam afegir a 
la programació de l’escola una ses-
sió específica d’acrobàcia” diu, re-
memorant els inicis. 

L’expansió d’aquesta modalitat 
de dansa esportiva està molt vin-
culada a la trajectòria professional 
de la seva mentora, l’Alicia López. 
Durant molt de temps ella recor-
ria Espanya formant en dansa a es-
portistes de fitness per participar 
en competicions de Miss Fitness. 
En una de les competicions va por-
tar als seus alumnes per fer una 
exhibició. Va agradar tant als or-
ganitzadors del campionat, que 
van acordar fer una nova modali-
tat infantil amb el nom de fitkid. 
Com que l’organització de campi-
onats de fitness ja estava implan-
tada per totes les províncies espa-
nyoles, va ser fàcil i relativament 
ràpid anar introduint la nova mo-
dalitat, que va agradar molt sobre-
tot a València i Andalusia. 

Popular a Centre Europa
Però la cosa va anar molt més en-
llà. Aprofitant una competició in-
ternacional de fitness es va convi-
dar a uns organitzadors d’Hongria 
hi els van ensenyar la nova modali-
tat infantil. Els va interessar molt 
i a partir d’aquí van començar a 
promocionar aquesta disciplina, 
que s’ha fet molt popular a Centre 
Europa. “Gràcies a internet també 
vam aconseguir fer contactes amb 
altres escoles i països. Actualment 
els països més punters en el fitkid 
són Hongria, Polònia, Ucraïna, 

“La dansa urbana i 
esportiva està molt 
bé posicionada 
a la ciutat” diu 
la directora de 
Fitkid Badalona 

KitKid, en una competició Foto: TT Fotos

Badalona arrasa al Campionat 
del Món de Dansa Esportiva 
El Fitkid Club de Badalona ha guanyat més de vint medalles 
en les diferents modalitats de la competició i reivindica 
el fitkid com una disciplina genuïna de la ciutat

Silvia Rodríguez Gómez

D
otze medalles d’or, sis 
de plata i tres de bron-
ze. Aquest és l’increï-
ble palmarès del Fitkid 
Club de Badalona du-
rant el Campionat 

Mundial de Dansa Esportiva, cele-
brat a Pula, Croàcia, els passats 23 
i 27 de maig, on van participar més 
de 2.000 ballarins de 17 països, en-
tre ells 58 d’aquest club badaloní. 
Tot i la poca repercussió mediàti-
ca, des de Fitkid Club estan molt 
satisfets i contents. La seva direc-
tora, Alicia López, assegura que la 
dansa urbana i esportiva està molt 
bé posicionada a la ciutat, i que “a 
poc a poc” s’aniran difonent millor 
aquests assoliments. 

La seva escola té actualment 
200 alumnes, infants entre els 7 
i els 17 anys sobretot, encara que 
també adults. Practiquen fitkid, 
una especialitat que barreja dan-
sa i acrobàcies i que es popular a 
molts països del mon, però que es 
va crear a la seva escola: “És una 
modalitat nascuda a Badalona i 
que hem de reivindicar com a nos-
tra, perquè s’ha creat a la ciutat, i 
s’ha de conèixer i reconèixer”, de-
mana López. 

Però com es crea una modalitat 
esportiva? López va fundar una es-
cola de dansa fa 32 anys, on s’im-
partien modalitats més conven-
cionals, com el ballet, el jazz o la 
dansa espanyola. “El que vam veu-
re que tenia molt d’èxit era la dan-
sa jazz i per motivació personal 
meva vam començar a incloure a 

Itàlia, Rússia i nosaltres”, indica 
López. Encara que molt enfocat a 
les competicions, no tot l’alumnat 
de l’escola competeix, és una deci-
sió personal. Els ballarins i les ba-
llarines que volen fer competició 
entrenen unes cinc hores setma-
nals, segons apunta López, i s’han 
d’afegir hores extres quan s’apro-
pen les competicions. “Cadascú en-

trena el que pot. És una disciplina 
que concilia molt amb els estudis 
i amb la vida familiar perquè som 
amateurs, participem en compe-
tició però no hem d’estar apartats 
del nostre entorn com a d’altres 
disciplines”, explica. 

Moltes de les persones que 
practiquen fitkid ho fan fins als 20 
anys, “quan ja és més difícil con-
ciliar amb amistats, estudis o tre-
ball”, diu la directora. “O potser 
continuen però sense el ritme de 
competició”, matisa. 

D’altres fan de la dansa i del fit-
kid la seva professió i es guanyen 
la vida amb això. “Hi ha vàries ba-
llarines i ballarins que han sorgit 
d’escoles de fitkid. Són ballarins 
molt complets, perquè són molt 
atlètics i molt acostumats al show, 

grans artistes en definitiva. Tenim 
varis alumnes que es dediquen a 
ballar en espectacles professionals 
i la seva formació durant molts 
anys ha estat només fitkid, enca-
ra que després han ampliat la seva 
formació en altres modalitats” as-
senyala López. D’altres és dedi-
quen a ser docents de la modalitat. 

Disciplina femenina
Segons López, el fitkid és una dis-
ciplina molt més majoritària en-
tre nenes, noies i dones, encara 
que apunta que a molts nois “els 

apassiona”. Per sort, indica, “cada 
vegada hi ha més tolerància cap als 
nois que ballen i els veiem més de-
sinhibits i més còmodes ballant”. 

Per altra banda, aquests últims 
anys, el perfil del fitkid ha evolu-
cionat cap un públic que ho vi-
via molt de prop, encara que no el 
practicava. “Hem creat la modali-
tat prèmium, per a mares i pares, 
i així comparteixen la passió amb 
els seus fills. No hi ha part acrobà-
tica, és més de ball i de show, però 
també fan competicions, que els il-
lusiona molt”, diu.•

Miguel Ángel Legaz, 
tercer de jazz funk al 
Campionat del Món 
El ballarí badaloní critica que es 
valori poc la dansa urbana 

Silvia Rodríguez Gómez

El ballarí badaloní Miguel Ángel Legaz va quedar tercer en la 
modalitat de jazz funk individual al Campionat Mundial de 
Dansa, organitzat per la Federació Internacional de Dansa a 

Pula. Encara que molt satisfet i feliç del seu triomf, Legaz lamenta 
que la dansa urbana no es valora el suficient. “Crec que el fet que 
no es consideri esport fa que no estigui tan valorada. Però sí que 
és un esport. Som molts, i als campionats anem moltíssima gent 
a competir”, explica. Tot i això, “no hi ha ajuda ni subvencions per 
pagar-te les classes, el vestuari o fins i tot els bitllets d’avió per 
anar als campionats”, denuncia. Encara que va obtenir una molt 
bona posició en el mundial, el premi no té dotació econòmica. 

Arribar a aquest certamen comporta “molta responsabilitat 
amb tu mateix”, explica, perquè costa molt accedir-hi: primer has 
de classificar-te i quedar entre els tres primers del Campionat de 
Catalunya, i el d’Espanya, on ell va quedar primer. “Durant la com-
petició es valora tot, la posada en escena, la tècnica, el carisma, la 
coreografia, el vestuari. És molt d’esforç, perquè porto des de se-
tembre preparant-me”, reconeix.

El ballarí es dedica professionalment a la dansa urbana. És 
professor de ball a l’Escola de Ball Pirámide, amb qui compe-
teix, i també és professor de ball d’extraescolars a una escola de 
Castelldefels.•

Miguel Ángel Legaz, durant una competició Foto: Miguel Ángel legaz
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