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Badalona
s’apunta
al skate

Diverses iniciatives han sorgit
els darrers anys a diferents
punts de la ciutat: La Bòbila,
Guixeres, Skate Àgora...us
expliquem quina és la situació
d’aquest esport P4-5-6

La revetlla de Sant
Joan dona un respir
als forns artesans
La competència de cadenes
que ofereixen productes a
preus sota costos preocupen
als forners P14

El PSC pren el relleu
a l’alcaldia amb
els vots del PP
El socialista Álex Pastor és el nou alcalde de Badalona, des de dimecres,
després d’aconseguir aprovar la moció de censura contra Dolors Sabater i
el seu equip; PP, PSC i Ciutadans van votar a favor de la proposta del PSC,
que haurà de governar la ciutat en solitari amb tres regidors P2

Actualitat
El socialista Àlex Pastor pren
el relleu a Dolors Sabater
gràcies als vots del PP
2
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Garcia Albiol va fer dubtar tothom ﬁns al darrer moment, però va
acabar donant el govern a un PSC que comença a treballar en solitari

A. Magaña | J. Torres

N

ingú ho donava per fet al
100%, ni tan sols dimecres al matí, però ﬁnalment el regidor del PSC
Àlex Pastor s’ha convertit en Alcalde de Badalona. El socialista ha agafat la vara en la sessió
d’investidura després de rebre el
vot de Ciutadans i els 10 vots del
Partit Popular, que mantenia el seu
posicionament en una estratègica
incògnita. De fet, al ﬁnal de la seva
primera intervenció, va demanar
un recés de 15 minuts perquè deia
no estar “en disposició de donar
suport” al PSC. Qualsevol dubte generat aquestes dues darreres setmanes es van esvair segons avançava un ple que es va allargar unes
tres hores ben bé. No sense el darrer gir argumental de mans d’Albiol, que va voler posar emoció amb
un estratègic recés que no estava
contemplat.
El govern de Dolors Sabater, integrat per Guanyem, ERC i ICVEUiA, que havien intentat convèncer el PSC per no impulsar la moció
ﬁns al darrer moment, passen així
un relleu que fa uns dies que preparaven per poder quallar un traspàs
‘responsable’, tal com han aﬁrmat
durant la darrera setmana.
Els socialistes s’enfronten ara a
un cúmul de reptes. El primer, formar govern i aprovar cartipàs. Un
govern que probablement hauran
de tirar endavant en solitari, amb

Bancada de Guanyem, ERC i ICV-EUiA Foto: J. T.

Els tres regidors del PSC Foto: Javier Torres

tres representants que s’hauran de
repartir les quatre grans àrees en
què està dividit el funcionament
del Consistori. El cartipàs, l’organigrama que distribuirà el nombre de càrrecs de confiança que
tindran executiu i grups municipals, entre altres coses, esdevindrà
essencial per al funcionament de
l’equip de Pastor.

•

Pastor i Albiol se saluden, després de la investidura Foto: J.T.

Les
reaccions

“Demanaré reunió amb els presidents
del Govern, de Catalunya i altres
autoritats per reclamar solucions a
problemes de la ciutat”
Álex Pastor, alcalde

“Marxarem d’aquest govern molt
orgullosos. Amb qui mai ens sentirem
còmodes serà amb la ultradreta i el
feixisme”
Àlex Mañas, ICV-EUiA

L’apunt

“Espero que el PSC sigui conseqüent i,
una vegada celebrades les eleccions, que
governi aquell que guanyi”

BDN Capaç, Lleﬁà i la
plantilla municipal

Xavier Garcia Albiol, PP

E

l nou govern es va posar en marxa la mateixa tarda de dimecres, en els primers actes institucionals d’Álex Pastor com a
alcalde de Badalona, que han estat prou simbòlics. El primer
va ser una reunió amb els responsables de Badalona Capaç, amb
qui s’ha compromés a buscar una solució per desbloquejar el centre ocupacional i calendaritzar la construcció, un dels temes més
polèmics del mandat de Dolors Sabater. La segona va ser una visita
a les festes de Lleﬁà, on va anunciar que serà el regidor responsable del districte, succeint així a la ja exalcaldessa, que també es va
quedar la gestió de Lleﬁà-La Salut. Una reunió amb els treballadors municipals, ha estat aquest dijous la següent parada simbòlica. El PSC no ha desvetllat de moment quina serà la distribució de
càrrecs ni la delegació de competències entre els tres (en principi)
regidors de l’executiu. Un repartiment que aquest mateix dijous ja
s’estava perﬁlant, abans del tancament d’aquesta edició.

•

“Avui han deixat clar que qui mana aquí
és el PP i això em preocupa moltíssim”
Dolors Sabater, Guanyem BDN
“El PSC ha caigut en la moció parany del
PP, un regal enverinat. Badalona s’aboca
a un clima de paralització total”
Oriol Lladó, ERC

“Han estat incapaços de mantenir un
acord de govern. Han governat en minoria
com si tinguessin una majoria del ple”
Pere Martínez, PDeCAT
“S’ha pogut posar l’interès dels veïns de
Badalona per davant de les ideologies”
Juan Miguel López, C’s
“No aprovar els pressupostos tampoc
va ajudar molt. Us heu equivocat de
companys de viatge”
Conxita Botey, regidora no adscrita

Actualitat
Badalona, consternada
davant l’assassinat
masclista d’una veïna
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Els Mossos investiguen la mort d’una dona de 40 anys
a mans, presumptament, de la seva parella

S. Rodríguez | J. Torres
L’apunt

B

adalona va començar
aquesta setmana consternada per la notícia de
la mort d’una veïna, presumptament a mans de la
seva parella. Una nova víctima que
s’afegia a la malaurada llista, i que
tocava la ciutat de ple.
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort de la dona, de 40
anys, a la zona fronterera entre els
barris de La Salut i Sistrells.
Pels volts de les 03.45 hores un
home, de 48 anys, es va presentar
a les dependències de la Guàrdia
Urbana de Badalona i va manifestar als agents que havia escanyat la
seva parella, segons van informar
els Mossos. Ràpidament els agents
es van dirigir al domicili, ubicat al
carrer Solsona, molt a prop de la
pròpia comissaria de policia local,
i van constatar que hi havia el cos

L’Ajuntament es presentarà
com a acusació particular

L
Minut de silenci a la plaça de la Vila Foto: Silvia Rodríguez

sense vida d’una dona. L’home va
ser detingut com a presumpte autor de l’assassinat.
Els fets van destapar, d’altra
banda, que la parella vivia en un

pis que compartia més d’una desena de persones en diferents habitacions, reflex dels problemes
d’habitatge que també pateix durament la ciutat.

•

’Ajuntament va decretar oﬁcialment dos dies de dol, i
les banderes han onejat a mig pal part de la setmana.
Dolors Sabater aﬁrmava que la societat ha de fer un
esforç “encara més gran” per evitar aquests assassinats
i va explicar que la dona mai no havia demanat ajuda
als Serveis Socials de la ciutat, i que “ni tan sols estava
empadronada” a Badalona. “Manifestem el profund dolor que sentim avui i denunciem aquest masclisme que
mata i el perill que patim les dones pel fet de ser dones.
Aquesta és una xacra que la nostra societat ha de poder
superar. És un repte immens que tenim la societat i les
administracions de lluitar perquè deixi de passar”, va
assenyalar. També va avançar que el Consistori es presentarà com a acusació particular en la causa que ara
s’obre. Dilluns a la tarda, el Ple va aprovar una declaració institucional que podeu llegir a la pàgina 9.

Justícia inverteix 2,5 milions per
millorar els jutjats de Badalona

Atropellament
mortal a
l’avinguda
Alfons XIII

La consellera de Justícia ha anunciat obres de millora al carrer Prim
Augusto Magaña

E

l departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya invertirà 2,5 milions
d’euros en la modernització de l’ediﬁci judicial situat al carrer Prim i en la creació
d’un nou jutjat de primera instància a l’equipament del carrer
Francesc Layret. Així ho ha anunciat la consellera de Justícia, Ester
Capella, que ha visitat Badalona
aquesta setmana per conèixer de
prop les necessitats dels jutjats de
la ciutat.
Les obres començaran a la fi
de juny i el seu objectiu és millorar la comoditat i la seguretat de
les instal·lacions del carrer Prim,
així com l’engegada del nou jutjat
de primera instància núm. 8, que
funcionarà com a jutjat de família.
Aquest nou jutjat de família -el
segon a la ciutat- està previst que
estigui en total funcionament a
partir del 8 de juliol, després d’una
ampliació del doble de la plantilla

Visita als jutjats Foto: Justícia

actual dedicada als temes familiars, que haurà de fer-se efectiva a
la ﬁ d’aquest mes, segons ha explicat la consellera.
Capella ha assegurat que

“Badalona mereixia tenir un nou
jutjat només per a temes de família”, a causa de la importància de la
ciutat pel nombre d’habitants que
té i per poder donar una resposta

adequada en un temps idoni a totes les necessitats de la ciutadania.
D’altra banda, les obres de l’ediﬁci del carrer Prim contemplen la
impermeabilització de les teulades
per acabar amb els actuals problemes de goteres, la substitució de
tot el sistema elèctric, de la climatització i dels quatre ascensors de
l’ediﬁci, a més de l’eliminació de
barreres arquitectòniques.
Aquestes millores suposaran
també l’enderrocament d’una
construcció en desús, propietat
de la Generalitat, que està just
al costat de l’ediﬁci judicial i que
farà possible la instal·lació d’unes
escales d’emergència exteriors,
per facilitar l’evacuació de les dependències.
“Els espais judicials són espais
de la ciutadania, que han de ser
dignes. Els treballadors han d’estar en condicions òptimes per
treballar i per atendre als ciutadans. Per tant han de ser espais
en els quals la ciutadania s’ha de
sentir acolliment”, ha manifestat
Capella.

•

U

n home de 65 anys ha perdut la vida aquest dimecres
al matí després de ser atropellat de forma mortal per un
vehicle. Els fets han tingut lloc
cap a les 10 del matí, a l’avinguda Alfons XIII, l’antiga Nacional
2, entre els barris de Lleﬁà i Sant
Roc. El punt concret de l’accident ha estat a l’alçada del número 349, a tocar de la cantonada amb l’avinguda de Doctor
Bassols. L’accident ha creat desconcert i congestió de trànsit durant l’estona que han trigat en
arribar els serveis d’emergència
i les autoritats, ja que l’home es
trobava al mig dels carrils en sentit Barcelona. Fonts de la Guàrdia
Urbana expliquen que s’hauria
tractat d’un atropellament accidental, i que l’home hauria creuat per una zona indeguda, on
no hi havia pas de vianants. En
qualsevol cas, la policia continua
investigant els fets per conﬁrmar
aquesta versió.

•

El tema
Autogestió per transformar
espai públic en skatepark
4
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Una comunitat de patinadors ha aproﬁtat un espai abandonat entre
Bufalà i Morera per fer un skatepark amb els seus recursos: La Bòbila

Nora Muixí Gallo

E

l respecte, el companyerisme i la diversió són alguns dels valors que caracteritzen l’skateboarding.
Aquest esport urbà es
basa principalment en la satisfacció personal i el plaer de compartir, i no tant en l’obtenció dels millors resultats en una competició
com altres esports. Això es deu al
lligam del skate amb la cultura urbana; l’essència del skateboarding
neix als carrers. Per tant, el patinatge urbà es defineix com una
pràctica cultural que desaﬁa l’hegemonia dels esports tradicionals.
Això no vol dir que no necessiti el
reconeixement i el suport que reben altres esports.
L’escena del skate a Badalona té
una gran trajectòria tant en l’àmbit social com esportiu, fins al
punt que, actualment, patinadors
d’arreu del món vénen a patinar
a diferents punts de la ciutat. No
obstant això, la crescuda de l’skateboarding a Badalona no hauria
estat possible sense el suport, entre d’altres, del club esportiu Los
Planos Skate Plaza, una entitat que
va néixer arran de la necessitat de
gestionar i dinamitzar les places
on es patina a la ciutat.
‘’Deu anys enrere, al Parc de les
Muntanyetes de Montigalà vam
crear una comunitat molt potent
on l’skate, i altres activitats urbanes, s’utilitzaven com a eines culturalitzadores i educatives perquè
et donen una identitat i ajuden a
millorar tan personalment com
col·lectivament’’, explica Alberto
Durán, president de ‘Los Planos
Skate Plaza’. Després de moltes

Des de fa uns
quatre anys, la
Bòbila s’ha anat
construint amb
el treball de la
pròpia comunitat
de patinadors
lluites populars, al 2011, aquest
club esportiu urbà va aconseguir
que s’autoritzés i habilités una
plaça pública per patinar. Malgrat
això, i els avantatges que té la implicació social en el manteniment
i la dinamització del parc, actualment, segueixen sense tenir permís per construir ni gaudeixen
d’un suport econòmic per poder
contractar monitors de skate.
Tot i que, els impulsors d’aquest
projecte esportiu de caire social
han après a auto-gestionar l’espai
amb els seus propis recursos, gràcies a la seva vocació per crear un
projecte educatiu amb l’skate. ‘’Em
veig reﬂectit en els joves que patinen ara perquè jo a la seva edat desitjava tenir un espai on patinar en
condicions i un suport tant a nivell
esportiu com educatiu’’, confessa
l’Alberto. Així doncs, aquesta ﬁlosoﬁa urbana que s’ha creat al Parc
de les Muntanyetes de Montigalà
ha servit com a exemple per desenvolupar el projecte social i esportiu que s’està coent, actualment, al
parc de La Bòbila.
La Bòbila, d’espai
abandonat a skate park
Quatre anys enrere, aproximadament, uns joves del barri de la

Materials per al skate parc Foto: Sergi Amoedo

Nois donant forma a la Bòbila Foto: Sergi Amoedo

Un jove patina a Morera Foto: Sergi Amoedo

Skate parc de La Bòbila Foto: Sergi Amoedo

Morera van contactar amb l’Alberto Durán per posar una barana, ja que volien un espai on patinar lliurement. A partir d’aquí,
els membres del club esportiu de
Los Planos i els joves de La Morera
es van animar a construir i collaborar junts per donar forma a
un nou skatepark. Així va néixer
el projecte de La Bòbila, una anti-

Un dels nois patinadors Foto: Sergi Amoedo

ga pista de bàsquet que es trobava abandonada: un lloc que s’havia tornat un focus d’incivisme, a
la riera del Torrent de la Font, entre Bufalà i la Morera.
Avui en dia, cada diumenge es
reuneixen durant el matí per treballar en la construcció de l’skatepark; l’ocupació de l’espai facilita
el procés, ja que no necessiten permisos. Per tant, membres del club
esportiu Los Planos Skate Plaza, i
qualsevol que s’ofereix a col·laborar,
treballen en la construcció de l’skatepark mitjançant el procés Do It
Yourself (fes-ho tu mateix), és a
dir, construir tot el què necessita
una pista de skate: mòduls, baranes, rampes… L’Àlex, amb només
17 anys, col·labora en la construcció del skatepark i ja comença a
dinamitzar grups de joves per tal
que vinguin a patinar a la Bòbila:
‘’Em motiva el fet d’animar als nois
i noies del barri perquè vinguin a
fer classes de skate i poder facilitar
material a aquells que no tenen diners per comprar un skate’’. A part
de les classes de skate que s’imparteixen puntualment a La Bòbila,
des de l’entitat Los Planos Skate
Plaza també proporcionen material de skate a aquells joves que no tenen diners per comprar-ne.
La marca ‘’Bòbila Skate Project’’
es va crear amb l’objectiu de difon-

dre la construcció i l’ús del skatepark de La Bòbila, que s’ha anat
consolidant progressivament
aquests anys. Gràcies a la difusió
del skatepark a les xarxes socials,
molts patinadors d’arreu del món
han conegut l’espai i hi han anat
a patinar. Així doncs, actualment
l’escena underground és molt potent, i per això les marques s’estan interessant a fer campanyes
publicitàries en aquest espai. ‘’El
problema és que al ﬁnal ningú s’interessa per fer projectes que impliquin el manteniment i la dinamització del skatepark’’, assegura
l’Alberto Durán. La Bòbila és un
exemple de com els skaters de la
ciutat han après a autogestionar
l’espai amb els seus propis recursos. Segons el president de Los
Planos no tot es basa en construir
i aconseguir campanyes publicitàries, sinó en tenir una consciència social sobre la importància de
l’skateboarding per la gent del barri, i sobretot, pels més joves.
Des de l’entitat de Los Planos
es promou socialment el patinatge urbà per tal que els nois i noies
trobin una passió, i conseqüentment, una possible feina en el futur: patinador, fotògraf, filmer,
monitor, educador… ‘’Portem anys
lluitant per tal que l’Ajuntament de
Badalona faci el mateix que l’Ajun-

El tema
tament de Barcelona i ens contracti per mantenir i dinamitzar espais
com La Bòbila o Los Planos’’, assegura l’Alberto. Gràcies al Pla de
Barris, un projecte de l’Ajuntament de Barcelona que inverteix
150 milions d’euros anuals per reduir les desigualtats socials a 16
barris de la Ciutat Condal, el Club
Esportiu de Los Planos imparteix
classes de skate a places del districte de Sant Martí, Baró de Víver
i Trinitat. ‘’El skate es una forma
de vida basada en un esport que
ensenya a compartir i establir un
vincle molt fort amb les persones
que comparteixen l’espai on practiques’’, explica l’Alberto.
Gràcies al suport del centre cívic Kaja Gripau, aquest mateix estiu es començaran a fer classes de
skate a la Bòbila. No obstant això,
els membres del Club Esportiu Los
Planos Skate Plaza segueixen in-

‘’Portem anys
lluitant per tal
que l’Ajuntament
ens contracti
per mantenir i
dinamitzar espais
com La Bòbila o
Los Planos, com
a Barcelona’’
sistint i esperant un acord amb
l’Ajuntament de Badalona per rebre el suport necessari per impartir educació social a les places de
la ciutat amb una taula i quatre
rodes. ‘’Nosaltres podem fer de
suport per gestionar l’espai però
sense l’ajuda de l’Ajuntament els
nostres recursos són escassos’’,
assegura l’Alberto.
Per això es van presentar dos
projectes: un al PIM (Pla d’Inversió
Municipal), i un altre al PAM (Pla
d’Acció Municipal). Un d’ells es
basa en el suport social de les places fent classes de skate i dinamitzant l’espai, i l’altre en el manteniment dels skateparks en el qual es
sol·licita ﬁnançament per construir
i mantenir pistes en condicions.
L’Alberto explica que actualment
els projectes es troben estancats
institucionalment, és a dir, en
participació: ‘’Ara ens han de trucar i si no nosaltres insistir per fer
aquesta funció social. Necessitem
diners per poder contractar monitors i realitzar els tallers, i a més,
fer classes de skate’’.

•
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Ajuntament i Skate Àgora
estudien l’entrada d’una
gran marca a les Guixeres
L’objectiu és revitalitzar el ‘bike’ i ‘skate’ park, després d’anys d’abandonament
N. Muixí | J. Torres

B

adalona té una gran
prova de la importància i la necessitat d’uns
bons manteniment i gestió d’un espai d’ús públic al polígon de Les Guixeres,
on fa vuit anys es va inaugurar
el que llavors va ser qualificat
com el ‘bike’ i ‘skate park’ més
gran de l’àrea metropolitana de
Barcelona. Una zona potentíssima, de 5.000 metres quadrats repartits en 1.200 destinats als monopatins i 3.800, a les BMX, que
va costar un total de 265.000 euros, provinents de fons estatals.
El llavors regidor d’Esports
presumia de la possibilitat d’acollir proves internacionals, ja que
l’homologació de la pista estava
en tràmit, assegurava. Res més
lluny de la realitat, la major part
de l’equipament obert es troba a
dia d’avui en un estat de desús i
abandonament que no recorda
gens o molt poc a aquella inauguració fulgurant: circuits i pistes
cobertes per matolls i vegetació
crescuda sense control, rampes i
elements trencats i guixats, àrees
brutes i en molts pocs casos aproﬁtables encara.
Els responsables de la Bòbila
són alguns dels agents que s’han
ofert a aportar una solució, sense que hagi acabat d’haver-hi una
entesa. ‘’Ja ens agradaria poder
gestionar l’espai de les Guixeres
però, si l’Ajuntament de Badalona
no ens dóna suport, nosaltres no
hi podem fer res’’, diuen des del
col·lectiu. No obstant, i tot i que
es mostrarien disposats a fer el
pas, els nois de Los Planos creuen
que cal un treball molt de fons a
les Guixeres per fer reviure l’espai: enterrar el que hi ha i fer un
nou projecte amb arquitectes i
participació, diu l’Alberto Duran.

Segons fonts municipals, les
darreres tasques de neteja que es
van desenvolupar a l’equipament
van ser al 2014. Des de llavors,
l’Ajuntament ha intentat trobar
una solució que continua sense arribar, però que en diferents ocasions ha sondejat a algunes entitats
i col·lectius del món del ‘skate’, sense acabar d’arribar a cap acord. No
obstant, sembla que una possible
sortida i digniﬁcació de l’espai estaria cada cop més a prop.
Els càlculs de la regidoria d’Esports apunten que rehabilitar i
adequar l’espai, a dia d’avui, se situaria al voltant dels 250.000 euros, i també que caldria un pressupost anual d’uns 50.000 euros
de manteniment. D’altra banda,
la dinamització de l’espai, perquè
tingui vida, no podria sustentar-se
només sota la pota de la gestió pública. Hauria de comptar amb un
lligam de la iniciativa privada, aﬁrmen. I és que el govern ha insistit
durant els darrers anys en buscar

l’ajuda dels responsables d’Skate Àgora, la pista ubicada entre
Canyadó i Manresà, un model d’espai públic gestionat per un agent
privat que ha resultat molt exitós,
i que podria senyalar el camí a seguir a Les Guixeres. Totes dues
parts conﬁrmen els contactes per
tal de buscar una fórmula per al
‘skate’ i ‘bike park’ abandonat, sense res conﬁrmat.
“L’Ajuntament s’ha mostrat
content amb la nostra tasca
aquests anys i ens va transmetre
la problemàtica. No es va contemplar ni un gestor ni el manteniment, i allò ha quedat com un solar abandonat, quan està molt ben
ubicat i té molt potencial”, conﬁrma un dels responsables d’Skate
Àgora, Víctor Ricart. Indica que
aquests anys s’han descartat alguns projectes, i que a dia d’avui
s’està estudiant un amb una gran
marca.
Skate Àgora s’ha ofert a ajudar
amb el projecte i a col·laborar

Equipament de les Guixeres, fa uns dies Foto: J.T.

per portar un altre gran operador que s’encarregui de les
Guixeres, amb un model similar
al seu a Canyadó, però amb una
altra disciplina diferent al ‘skate’. “Rodes grans, no petites”, és
l’únic que ens avança Ricart. En
qualsevol cas, insisteix en que la
col·laboració público-privada és
imprescindible, i que el projecte
haurà de ser consistent, perquè
“és molt difícil que sigui sostenible” si és obert al públic, com
Skate Àgora. “S’han de fet moltes coses”. “Esports té una patata calenta i haurà de fer una
concessió”.
La prova que sembla apuntar a la revitalització de l’espai,
a mig termini, és que des d’Esports confirmen una partida
pressupostària d’uns 90.000 per
tancar l’espai, de cara a poder fer
les adequacions necessàries per a
un futur projecte. “Allà a dalt acabarà passant alguna cosa segur”,
sentencia en Víctor.

•
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Badalona, bressol
del skate olímpic
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Skate Àgora fa els primers passos com a centre de tecniﬁcació de
cara als Jocs Olímpics; set atletes ja entrenen a les instal·lacions

Javier Torres Jiménez

És molt probable
que la selecció
espanyola d’skate
entreni a les
instal·lacions
de Badalona

M

és enllà d’iniciatives
populars i a peu de
carrer, és innegable
que Badalona ha guanyat una dimensió nacional i internacional de projecció en el món del ‘skate’ des que el
projecte d’Skate Àgora, amb Nike i
Lateral Thinking darrera, va aterrar als terrenys de Canyadó, fa uns
tres anys. Unes instal·lacions obertes al públic però gestionades de
forma privada, amb multitud de
possibilitats i branques d’activitat i negoci, però que està treballant intensament a dia d’avui en
esdevenir el primer centre de tecniﬁcació del ‘skate’ d’Espanya. Una
mena de centre d’alt rendiment
per a aquest esport, que el 2020
serà olímpic.
Porten més d’un any treballant
la idea amb la federació, tot i que
l’elevació del treball a nivel de reconeixement d’administració pública s’està retardant des del Consejo
Superior de Deportes, malgrat que
el projecte estigui aprovat, explica
l’Antonio Melero, un dels responsables. En aquest sentit, han posat
la directa i han començat a engegar la iniciativa amb ﬁnançament
privat, com ara de SEAT, que ja és
un dels espònsors.

Tecnologia aplicada a l’entrenament Foto: Skate Àgora

Des de fa setmanes hi ha set atletes entrenant amb mètodes i sistemes completament innovadors,
amb tecnologies aplicades a l’es-

port, a través d’un conveni de collaboració amb l’Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya.
Aquest grup està testant el progra-

ma que començarà a oferir aquest
mateix estiu Skate Àgora, i que es
dividirà en diferents variants: entrenaments intensius amb federa-

cions nacionals i internacionals;
programa d’entrenaments sostinguts i continuats i entrenaments
individuals. Tot plegat comptant
amb serveis de psicologia, ﬁsioteràpia, nutricionistes.
Melero explica que, molt probablement, la Selecció Espanyola
d’Skate entrenarà a Badalona. De
fet, diu, segurament alguns dels set
patinadors que ja hi ha entrenant
aquests dies formarà part del grup
seleccionat. Més enllà, han contactat amb altres paísos, com ara
Itàlia, per oferir les instal·lacions
des de la perspectiva de la preparació d’elit. Poc a poc, quan el projecte
s’eixampli i rebi el ﬁnançament públic, s’ampliaran les instal·lacions
amb vestidors i més espais, amb la
mirada posada en una futura residència d’atletes, ﬁns i tot, ja que a
Badalona, diu Melero, no hi ha lloc
per a acollir persones que vénen actualment a fer campus.

120 ‘skaters’ competeixen per 10.000
euros i la classiﬁcació a Florida
La pista acull aquest cap de setmana el Damn
AM, obert a esportistes amateurs

J. T. J.

M

és enllà del projecte
olímpic, Skate Àgora
continua atraient cada
any a milers d’esportistes d’arreu del món. Fins ara, les installacions acollien la Street League
Skateboarding de Nike, la màxima competició del ‘skate’ de
carrer que conclou als Estats
Units, i que fins l’any passat
portava a Badalona a les primeres ﬁgures d’aquest esport.
Enguany, l’Àgora torna a acollir
una potent competició, tot i que
una modalitat diferent.
Es tracta del Damn AM, de
la mà d’Skatepark of Tampa i
Nike SB, una competició oberta a esportistes amateurs que
reunirà a 120 ‘skaters’, que es

disputaran un premi de 10.000 euros i la classﬁcació per al Tampa
AM, a Florida. El torneig comença
aquest divendres, 22, i durarà ﬁns
al diumenge.
A més, Skate Àgora desenvolupa durant tot l’any activitat vinculada amb l’skateboarding, com
ara cursos i classes, inclosa escola per a infants. Fins ara, diu
en Víctor Ricart, han passat per
l’equipament uns 650 nens i nenes. A més, tenen un programa
d’extraescolars i activitats puntuals amb escoles i institucions,
tant de Badalona com de municipis de l’entorn, i reben visites de
moltes d’elles.
Dins de l’estratègia de teixit
complicitats amb el territori,
també disposen d’un programa
d’accions socials, a través de les
quals promocionen l’esport del

monopatí amb entitats que treballen amb joves en exclusió social, per exemple, i ofereixen material recollit de forma solidària
al Nadal, o beques per a nens i nenes que no es podrien pagar els
cursos.
Una altra pota important
d’Skate Àgora és la cultura i l’entreteniment. El màxim exponent
d’aquesta vessant és el concert
de Richie Hawtin que, per tercer
any, la pista va acollir fa uns dies.
“Hem potenciat molt els esdeveniments de grups, grans esdeveniments, gravacions d’anuncis o
productes audiovisuals...és important que hi passin coses, és el
que dóna vida a l’espai”, apunta
Ricart, qui avisa, això sí, que ho
han de fet amb mesura per no desviar-se del skate, essència de les
instal·lacions.

•

Patinadors a Skate Àgora, fa uns dies Foto: J.T.

•

Conviure
Nens i nenes
de Sant Roc
graven un CD de
rumba catalana
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El projecte Pigmalió busca enfortir
l’èxit educatiu i l’assistència a escola
a través d’extraescolars vinculades
amb l’art i l’entreteniment

J. T. J.

R

aimundo, Rubi, Coral,
Yolanda. Són alguns dels
noms dels 13 artistes que
han fet veure la llum un
àlbum de vuit temes tocats amb el ‘cajón’. I amb el cor.
Acompanyats de la guitarra de
Sam ‘Mosquetón’ García, aquests
nens i nenes del barri de Sant Roc
van començar a treballar fa tres
anys la llavor d’un projecte que
busca enfortir l’èxit escolar a través d’activitats extracurriculars
vinculades amb l’art, entre d’altres disciplines. I que aquest mes
de juny ha germinat en el primer CD del grup ‘Cajones Sant
Rockeros’.
El Projecte Pigmalió va néixer
el curs 2015-2016 finançat per
la Fundació Príncep d’Astúries
(Ara Princesa d’Astúries), i que
a Badalona va arribar també de
la mà del col·legi Badalonès. Van
contactar amb la Fundació Pere
Closa, l’Ateneu Sant Roc i l’Institut Barres i Ones amb l’objectiu
de crear un grups de nens i nenes
que tinguessin “alguna capacitat
artística destacada”, per poder
“fomentar el seu ànim d’estudi
amb activitats extraescolars”, tal

La continuïtat
del projecte és en
dubte per manca
de ﬁnançament
i com expliquen des del mateix
Ateneu.
Després de tres anys, el projecte segueix viu i la passada setmana posava punt i ﬁnal al curs d’enguany amb una actuació de los
Cajones a l’Institut Eugeni d’Ors.
Més d’una vintena de nens i nenes
de diferents edats han participat
en les activitats d’aquest any, que
es divideixen en tres grups: la percussió, el dibuix i les arts marcials.
“Els ‘cajones’ han triomfat molt
des de la perspectiva ètica i cultural. És un element de la rumba i la
música molt gitano, on s’allibera
molta energia”, diuen els representants de la Pere Closa.
El projecte s’ha valorat molt
positivament i el seguiment ha
estat un èxit, indiquen ambdues entitats, ja que ha millorat en
rendiment acadèmic dels nens i
nenes participants, gràcies a la
bona feina dels monitors, destaquen. “A més són una mostra per

Actuació del grup Cajones Sant Rockeros Foto: J.T.

Grup de percussió i de dibuix del projecte Foto: J.T.

a altres nens i nenes de l’entorn,
que veuen que es poden divertir
amb activitats com aquesta i tenir èxit acadèmic”. També aporta
valor a la projecció de Sant Roc, ja
que, expliquen, han anat a fer visites i actuacions a altres centres i
escoles, tant de Badalona com de
Barcelona.
La continuïtat del projecte,
supeditada al ﬁnançament
Després de tres anys, els responsables consideren que l’èxit del
projecte és innegable, però dubten sobre la supervivència del mateix. “Bueno...”, somriuen amb
certa tristor mirant-se els portaveus de l’Ateneu i la Pere Closa,
quan els hi preguntem per la continuïtat de Pigmalió el curs vinent. “El ﬁnançament s’ha acabat.
Estem preparant el projecte per
presentar-lo i aconseguir recursos d’on puguem. Enalteixen que
el projecte només requereix injecció econòmica, única i exclusivament, ja que l’estructura, la
dinàmica i la part humana “està
garantida” per les entitats, que
creuen que això ha de ser un mèrit de ciutat i de barri. “Aquests
nens i nenes han tingut aquesta
oportunitat, i segur que aconseguirem que es mantingui”.

•

Actuació, fa uns dies Foto: J.T.

L’apunt

Barreja de disciplines
i gravació d’un
disc en estudi

T

ot i que la música és la vessant més cridanera i rítmica d’aquest projecte, el grup de dibuix de Pigmalió també ha posat el seu granet de sorra en l’elaboració del CD.
Concretament en el disseny de la caràtula i el llibret que acompanya el disc, fet amb dibuixos dels integrants del curs, que dirigeix
el badaloní Toni Benages i que es va iniciar amb la col·laboració de
l’escola de disseny Pau Gargallo.
“El CD era una promesa que vam fer als nens i nenes quan això
va començar, i ﬁnalment s’ha fet realitat”, ressalten de la Pere
Closa i l’Ateneu. La gravació es va poder fer amb condicions pràcticament professionals, durant alguns dies d’estudi, gràcies a la
col·laboració de la família Tarradellas, reconeguda dins el món de
la rumba catalana. I gràcies als contactes i al lideratge del Sam,
músic gitano de Poble Sec que s’estrenava com a educador de nens
amb el projecte Pigmalió.
“Ha estat una experiència molt gratiﬁcant. Controlar 13 nens i
nenes en una aula o durant un assaig costa una mica -riu en Sam, però estic orgullós”. Lidera els grups Cajones Sant Rockeros amb
la guitarra i marca els tempos de les cançons que fan, versions i
adaptacions ben originals de temes infantils, per exemple. Amb la
rumba catalana com a ﬁl conductor.
“ Al principi no m’agradava la idea, però els meus amics es van
apuntar, així que vaig provar i em va acabar agradant. Ha estat
una bona experiència”, explica en Raimundo, un dels nens del
grup, que bufa quan li preguntem per la gravació del disc. “La veritat és que no m’hauria imaginat haver gravat un disc amb la meva
edat. Va costar perquè vam estar dos dies tancats i es feia pesat,
però ha sortit molt bé”, diu orgullós.

•
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Últims dies per col·laborar a
la campanya la #Motxilla 2018
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La Fundació Salut Alta vol recaptar amb petites donacions 5.000
euros per ﬁnançar casals d’estiu, campaments i colònies per
infants amb pocs recursos econòmics del barri de La Salut

Silvia Rodríguez Gómez

Fer una donació és
molt fàcil a través
del web de l’entitat

Q

ueden pocs dies per
aconseguir que d’un petit gest i una petita despesa sorgeixin molts
somriures i vivències de
les que deixen petjada.
La campanya de micromecenatge
la #Motxilla 2018 acabarà el proper 25 de juny, i encara no s’han
assolit els 5.000 euros que s’han
posat com a repte els seus organitzadors, la Fundació Salut Alta,
una entitat sense ànim de lucre
que acompanya a infants i joves
del barri de La Salut. “Enguany
ens trobem amb un repte força
elevat, ja que necessitem aconseguir aquesta quantitat per ﬁnançar el 15% de les activitats d’estiu destinades a uns cent infants
del barri, que inclouen dos casals
d’estiu, una setmana de colònies
i quatre dies d’acampada”, expliquen des de l’entitat.
L’estiu és un dels moments més
delicats de l’any per a molts infants que conviuen amb situacions
d’exclusió social. S’acaben les classes i per a les famílies amb pocs
recursos econòmics els és molt difícil trobar sortides de lleure que
es puguin permetre. Per això, des
de la fundació creuen que campanyes com la #Motxilla 2018 s’han
d’obrir a la societat “per sensibilitzar i posar de manifest que tots
els infants i adolescents tenen dret
a un lleure de qualitat i que, per
poder-lo exercir cal, en part, la collaboració de l’entorn”.
Aquest és el sisè estiu que enceten aquesta campanya. Els responsables de l’organització asseguren que en les altres ocasions

Un grup d’infants durant les colònies organitzades per la fundació l’estiu passat Foto: Fundació Salut Alta

els resultats han estat molt bons
i han assolit l’objectiu de la campanya.
Fer una microdonoació és molt
fàcil. Es poden realitzar a través
del web de la Fundació Salut Alta,
i van des dels 7’5 euros que val una
entrada de piscina, als 200€ que es
poden aportar per pagar l’allotjament sencer d’un infant durant
una setmana a una casa de colònies; així mateix hi ha altres quantitats intermèdies (20, 30, 50 €) i
també es pot fer l’aportació que
hom vulgui a través d’una transferència. A més a més, la fundació
està col·laborant amb altres entitats de lleure de la ciutat, com
l’Aspirantat de Sant Josep, l’Esplai
Crac-Crac, l’Esplai Joan Suñol i el
Centre d’Esplai Loiola, els quals

han ofert destinar un percentatge
de les inscripcions de les seves activitats estiuenques per la campanya #La Motxilla.
Acompanyament socioeducatiu
Durant el curs escolar, la Fundació
Salut Alta fa un acompanyament
setmanal a través de diversos projectes a un total de 130 infants i
adolescents del barri de La Salut
que, per diversos motius, necessiten un suport socioeducatiu més
enllà de les hores escolars. La seva
atenció es basa en reforçar temes
d’aprenentatge però també en desenvolupar habilitats personals i
socials aproﬁtant els espais d’educació emocional i de lleure, i ho fan
principalment a través de dos centres oberts que funcionen totes les

tardes, un destinat a infants i un
altre a la joventut del barri.
Les famílies també son un pilar fonamental per aquesta entitat, i treballen diàriament amb
unes cent mares i pares del barri.
També ofereixen un espai de trobada a un grup de 50 dones del
barri que es troben en situació de
vulnerabilitat, i les acompanyen en
el seu procés d’inserció social mitjançant classes d’alfabetització, o
espais de creixement personal i
habilitats socials.
En aquest sentit, l’acompanyament és clau. “Qualsevol persona que participa en un projecte
té, des de que entra a la fundació,
una persona referent que l’acompanya en el seu procés de creixement, marcant-se objectius, ava-

luant-los i coordinant-se amb la
xarxa de tècnics i recursos del districte”, apunten.
Moltes de les famílies que atenen a la Fundació Salut Alta pateixen situacions de risc o de pobresa i els seus infants necessiten
un suport addicional en el seu
camí socioeducatiu. “Els infants
i adolescents que venen a la fundació tenen les mateixes necessitats que els de la resta de la ciutat: aprendre, jugar, motivar-se,
tenir límits clars, participar, sentir-se estimats creure en sí mateixos”, puntualitzen des de l’entitat,
“però de vegades viuen situacions
a nivell familiar que no els permeten cobrir adequadament aquestes
necessitats. Poden ser situacions
de manca de recursos econòmics,
precarietat en l’habitatge o desconeixement de la cultura i la llengua en cas d’infants d’origen estranger”, relaten. “Sovint els seus
pares o mares viuen situacions tan
angoixants que no poden atendre
els seus finfants en totes les seves necessitats. Nosaltres treballem amb les famílies per prevenir
aquestes situacions de desprotecció”, indiquen.
La fundació treballa formalment al barri de La Salut des del
2004, encara que anys abans ja duien a terme algunes activitats de
reforç escolar a nivell voluntari a
la capella Sant Joan Baptista, dalt
de tot del barri de La Salut.

Reconeixement per fomentar la
participació juvenil a La Salut
La Fundació Salut Alta rep el Premi Confederació
a la Governança Democràtica
S. R. G.

A

començaments de juny,
l’equip de la Fundació
Salut Alta rebia el Premi
Confederació a la Govenança
Democràtica per un dels projectes de l’entitat, el Centre Obert
A100, un espai dissenyat i pensat
entre els propis adolescents que

participen a l’entitat, juntament
amb l’equip de professionals i els
voluntaris.
En total, han estat unes cent persones les que s’han implicat en la
creació d’aquest nou projecte que
funciona de dilluns a divendres per
les tardes i on un grup de 30 joves
tenen un espai de trobada on fer tallers, reforç escolar o activitats de
lleure i oci.

“Rebre un reconeixement per un
procés de disseny participatiu d’un
projecte és una molt bona notícia,
tant per a nosaltres com per al barri i la ciutat. Hi ha pocs recursos al
barri per a adolescents, i el fet que
puguin dir la seva a l’hora de dissenyar els seus espais i activitats és
important perquè realment siguin
espais que sentin seus”, opinen des
de la fundació.

•

L’equip de la fundació, amb el premi Foto: Fundació Salut Alta
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Manifest

Opinió convidada

Declaració institucional
amb motiu de
l’assassinat masclista
d’aquest 18 de juny

Ara sí que és
un Passeig

Josep Maria Olivé, PTP Barcelonès Nord

Q

Pancarta penjada dilluns a la Casa de la Vila Foto: Silvia Rodríguez Gómez

Ajuntament de Badalona

D

illuns una dona va ser assassinada
presumptament per la seva parella a
Badalona; la segona dona morta per violència masclista a Catalunya el 2018, segons dades dels Mossos d’Esquadra. Un
assassinat que posa de manifest que les arrels patriarcals a la societat segueixen presents en la seva
màxima expressió.
L’Ajuntament de Badalona condemna contundentment l’assassinat de la ciutadana i expressa
el condol a la família.
L’Ajuntament rebutja totes les formes de violències masclistes i insisteix en la necessitat de continuar treballant des de tots els àmbits contra les
arrels que sostenen aquesta xacra.
Vol manifestar la més enèrgica solidaritat amb
totes aquelles dones que estan patint violència pel
sol fet de ser dones.
Manifesta la important responsabilitat institucional en abordar de forma profunda i integral totes les formes de violències contra les dones.
Així mateix, continua treballant per millorar
l’atenció, acompanyament i protecció a les dones
que pateixen violències masclistes per aconseguir
la seva recuperació integral i també per prevenir
nous casos de violència que encara no han succeït.
L’Ajuntament de Badalona fa una crida a tots els
actors de la ciutat (culturals, educatius, mitjans de
comunicació, pares, mares, agents esportius, comerciants, agents ocupacionals, etc) que tenen un

de Badalona
Anton Romeu, 47, 08012, Barcelona
Tel. 687 022 122
redaccio@independent.cat

“L’Ajuntament es personarà
com a acusació particular i
convida a comprometre’ns
conjuntament a denunciar
qualsevol tipus de
violències masclistes”
rol clau en el model de ciutat que entre tots i totes
construïm; a tenir cura i revisar els missatges que
de manera continuada donem sobre el signiﬁcat
de ser dones i homes i com ens hi relacionem, i posar cadascú el seu gra de sorra per aconseguir una
ciutat lliure de violències masclistes.
L’Ajuntament reitera que és imprescindible la
crítica i la revisió a la socialització de les nostres
criatures, a com acompanyem als i a les joves; a ser
conscients de la importància que tenen les formes
com es construeixen les identitats com a persones.
Remarca la necessitat d’educar persones lliures,
que prenguin responsabilitat sobre les seves vides i per tant respectin els desitjos i les decisions
de la resta.
L’Ajuntament de Badalona es personarà com a
acusació particular i convida a comprometre’ns
conjuntament, com a ciutat i com a ciutadania, a
denunciar qualsevol tipus de violències masclistes, a totes les esferes de la vida i en totes de les
seves formes.

•

Edita: Associació Cultural L’Independent de Badalona.
Presidenta: Irene Peiró.
Director: Javier Torres.
Redactors: Augusto Magaña i Silvia Rodríguez.
Col·laborador/es: Laia Martínez; Albert Ramírez; Nora
Muixí.

ue el Passeig Marítim havia de quedar lliure de
cotxes queia pel seu propi pes. Tard o d’hora s’havia d’implantar la paciﬁcació per revertir una
situació insostenible de convivència entre les persones i els vehicles –a Badalona encara en patim moltes
d’aquestes situacions-. Per tant, quan abans s’implementin aquestes accions, abans les gaudirem el conjunt de la ciutadania. Amb aquesta actuació es dona
una continuïtat lliure de vehicles pràcticament des del
riu Besòs ﬁns a Premià, on els vianants, ciclistes i altres modes sostenibles de mobilitat no han de cedir davant una ocupació de l’espai totalment desproporcionada per part del vehicle privat.
És impressionant observar com socialment acceptem que la continuïtat peatonal al Passeig Marítim
paral·lel al mar (i essent l’única alternativa) passava del
100% de la secció destinada als vianants (zona platja
dels Pescadors) a només el 17% (zona de la Donzella).
Un 17%!! Quan la majoria dels usuaris són precisament
els vianants, corredors, ciclistes... Amb unes voreres
que no compleixen els mínims per a ser accessibles i
obligant a compartir espai per a grans i petits a una
calçada destinada als cotxes. La paciﬁcació és una actuació de democratització de l’espai públic en un punt
tan singular de la ciutat.
Malgrat tot, una actuació que és totalment lògica i
pertinent, que d’una manera teòrica tothom admet les
bondats i beneﬁcis que aporta a la ciutat, s’implementa
amb la polèmica de la pèrdua de l’aparcament gratuït. La gestió de l’aparcament no pot ser l’eterna excusa
per no aplicar mesures en pro de la mobilitat sostenible i segura. L’administració està obligada a gestionar l’aparcament a la ciutat, però com una eina més de
la gestió de la mobilitat, i això vol dir forçar un canvi
d’hàbits que assoleixi el més aviat possible les normatives de disminució de la contaminació. Per tant, no es
tracta ara de buscar com reubicar l’espai de 200 places
d’aparcament guanyades per a la ciutadania, sinó garantir que aquests desplaçaments s’efectuïn en transport públic o mitjans sostenibles. Per sort, la nostra
ciutat compta amb una potent xarxa de transport públic que arriba a tots els barris i municipis del nostre entorn. I com ja apunta el Pla de Mobilitat Urbana
aprovat pel plenari municipal, la regulació de l’aparcament al barri de Casagemes (zona verda) garantirà
l’aparcament per als veïns.
Les ciutats han de tenir una dimensió humana, és
una qüestió de salut i dignitat, i tots som responsables
de què així sigui, les administracions fent mesures
com la paciﬁcació del Passeig Marítim i els ciutadans
contribuint a un ús responsable del cotxe per als nostres desplaçaments urbans.

•
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Agenda

Si
voleu publicar els vostres actes
en aquesta agenda, envieu un correu electrònic
a redaccio
@independentbdn.cat

Exposicions Activitats
Fins al 30 de juny
Exposició de contes infantils amb motiu del Dia mundial dels refugiats, a la
Biblioteca Can Casacuberta

Recomanem

Divendres 22 de juny
XVIII Jornadas de valores ﬂamencos.
Tertulia ﬂamenca de Badalona. Actuació
del cantaor Manuel Cástulo. Al Centre
Cívic de Can Cabanyes (rambla Sant Joan,
59-77), 19.30h
Concert de corals infantils. A l’Espai Tolrà
(c. Enric Borràs, 19-21), 18h

Fins al 9 de juliol
Exposició “Visca la Revolució”, a la
Biblioteca de Canyadó. Un seguit de llibres amb personatges que decideixen
revolucionar-se. S’hi pot trobar revolucions minúscules i íntimes, però també
algunes de majúscules i col·lectives. Totes
trenquen una llança a favor dels canvis i
de les millores de tot allò que ens envolta.
A càrrec del Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil
Prorrogada ﬁns al 20 de juliol
Exposició “Cavall Fort. Portades a Dojo”,
a l’Espai Betúlia. Una mostra ben representativa de l’ampli ventall de noms
propis de la il·lustració infantil i juvenil
a Catalunya des dels inicis de la revista el 1961 ﬁns l’actualitat. S’han afegit
alumnes d’il·lustració de l’Escola d’Art i
Superior de Disseny Pau Gargallo

Festes de Sant Joan de Lleﬁà Alt:
Totes les activitats al parc de la Pipa
· Llançament de coet, 12h
· Missa a la Parròquia de Sant Antoni, 19h
· Música d’ambient, 19.30h
· Correfoc a càrrec del grup de diables
Kapaoltis, 20.30h
· Quadre ﬂamenc amb Isabelita Márquez i
Costa Romero, 22h
Festes de Sant Joan de Lleﬁà-Gran Sol:
· Homenatge a la tercera edat, amb berenat i sopar popular, 19h
Telefèric Festival. Joan Miquel Oliver en
concert a la Sala Sarau 08911 (c. Ramon
Martí i Alsina), a les 22.30h
Dissabte 23 de juny
Festes de Sant Joan de Lleﬁà Alt:
Totes les activitats al parc de la Pipa
· Festa infantil (tobogans d’aigua i festa de
l’escuma) amb Bravogama Artistas, 10h
· Berenar de la 3 edat: actuació de popurris
i imitacions, 18h
·Torneig de petanca, 18h
·Actuacions de les associacions de veïns,
18.30h
·Disco mòbil amb animació especial de
Bravogama Artistas, 22h
La Flama del Canigó. Arribada de la ﬂama, a càrrec de Soca-Rel. Una de les tradicions més arrelades a Catalunya i dóna
el tret de sortida al Solstici d’Estiu amb
la Revetlla de Sant Joan. Sortida des del
Círcol (c. Sant Anastasi, 2), 17h

Nou cicle de Nits d’Estiu als Badius
Òmnium Cultural al Barcelonès Nord organitza un any més el
cicle Nits d’Estiu als Badius. Es tracta d’una proposta que combina la programació cultural (amb concerts de primer nivell)
amb la reivindicació del patrimoni històric local: els badius
són els patis interiors de cases típics de Badalona. El Nit d’Estiu als Badius 2018 començarà el proper dijous 28 de juny amb
el concert de Vic Mirallas i acabarà el 19 de juliol amb els Aran.
Entremig, hi haurà els concerts del conegut A Grup Vocal (6 de
juliol) i Divagação (12 de juliol). Tots els concerts començaran a
les nou del vespre.
Dijous, 28 de juny, a partir de les 21h.
Revetlla Sant Joan AV Can Mercader. A la
pl. Lluís Solà i Escofet, 21.30h.

Revetlla Sant Joan AV Joaquim Ruyra. Al
poliesportiu Joaquim Ruyra.

Dilluns 25 de juny
Presentació de ‘Kyra Kuralina’, de Panait
Istrati. Amb Odile Arqué i el traductor,
Xavier Montoluy. A Saltamartí Llibres (c.
Canonge Baranera, 78), 19.30h
Dimarts 26 de juny
4a Jornada de Biblioteques de Badalona.
Llegir per Aprendre. La jornada pretén
donar continuïtat a l’eix temàtic iniciat a
les dues jornades anteriors dedicades a
la lectura per plaer i a les experiències de
l’oralitat a partir de la lectura, respectivament.. a la Biblioteca Can Casacuberta
i l’Espai Betúlia. (c. Enric Borràs, 43-47),
9-14h

Revetlla Sant Joan AV Nova Lloreda Sud.
Discomòbil amb Albert Malla, al passatge
Riu Mogent.
Revetlla Sant Joan AV Montigalà. Sopar i
festa popular, a Alcalde Martínez de Ecija,
a partir de les 21.30h
Telefèric Festival. Fundación Tony Manero
en concert a la Sala Sarau 08911 (c. Ramon
Martí i Alsina), a les 23.59h

Festes de Sant Joan de de Lleﬁà-Gran Sol:
· Gran Revetlla de Sant Joan, amb discomòbil al Gran Sol, 23h
Revetlla Sant Joan AV Congrés. Al parc de
la Regalèssia.

Diumenge 24 de juny
Festes de Sant Joan de Lleﬁà Alt:
Totes les activitats al parc de la Pipa
· Exhibició de cavalls a càrrec de l’hípica
Les Terrasses i actuació del grup Corazón
Flamenco Ecuestre, 10.30h
· Xocolatada, 18h
· Exhibició de defensa personal, aikido,
kick-boxing a càrrec de Kyodai Urban Club
de Lucha Badalona, 18.30h
· Llançament de coet i ﬁ de festes
Festes de Sant Joan de de Lleﬁà-Gran Sol:
· Castells i festa de l’escuma, a l’Illa I, 12h
· Gran xistorrada, al Gran Sol, 12h
· Fi de festa amb el guitarrista Diego
Cortés, al Gran Sol, 20h

Dimecres 27 de juny
Presentació de ‘Pequeña historia de
Wandi y de cómo murió’, de Jesús
Martínez. Amb l’autor i Faustino Antonio
Ferreiras, pare de Wandi. A Saltamartí
Llibres (c. Canonge Baranera, 78), 19.30h
Presentació de ‘L’economia solidària en
cent paraules’, de Jordi Garcia Jané. Amb
l’autor i Joan Andreu Parra (Xarxa d’Economia Solidària del Barcelonès Nord). A
l’Espai Betúlia. (c. Enric Borràs, 43-47),
18.45h
Dijous 28 de juny
Inauguració d’un nou cicle de Nits d’Estiu als Badius, a càrrec d’Òmnium. Amb
el músic Vic Miralles. Al badiu del carrer
Sant Bru, XX, 21h

Cultures
“No m’agraden les fórmules
fetes, amb cada nova cançó
intento trencar motlles”
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Parlem amb el músic mallorquí Joan Miquel Oliver, qui actua en el
Festival Telefèric aquest divendres a les 22:30h a la Sala Sarau

Silvia Rodríguez Gómez

“Has d’intentar
compaginar el teu
gust i el del públic.
A mi no m’agrada
tocar i que la gent
es quedi amb cara
rara, vull que
diguin, ‘he ﬂipat’”

s difícil explicar el que fa
Joan Miquel Oliver per
qui no l’hagi escoltat mai.
Aquest músic mallorquí,
alma mater del mític grup
Antònia Font, fa una barreja de
sons mediterranis, amb molta experimentació, lletres oníriques i poesia còsmica... Divendres
a la Sala Sarau i dins del Festival
Telefèric presentarà part del seu
darrer disc ‘Atlantis’.

É

Què ens portaràs al concert del
Telefèric?
Vinc amb el Xarli Oliver a la bateria i el Jaume Manresa als teclats
i ara estem ja encetant el segon
any de presentació del meu darrer disc ‘Atlantis’, i també farem
un repàs de tots els meus discos
en solitari, ‘Surfistes en càmera lenta’, ‘Bombón mallorquín’, i
‘Pegasus’.
‘Atlantis’ està ple de referències marines. Es nota que ets fill
d’una illa.
Jo pensava que no, que escrivia el
que em sortia, però ara m’adono
que sí, que el fet de ser mallorquí
realment et marca i que les temàtiques es van repetint i són comunes
en molts artistes i músics mallorquins. A tothom li marca allà on
vius, i a nosaltres el mar ens marca molt, ens sentim afortunats de
viure en un lloc maco, amb uns colors i una llum especials, això es
reﬂecteix en el bon rollo que ens
caracteritza.
Sempre has cantat en català.
Creus que això ha limitat el teu
públic?
És evident que sí, la gent vol entendre el que cantes i si no ho entenen no els interessa. Què hagués passat si hagués cantant en
espanyol? No ho sé, tampoc seriem com som. La gràcia que tenim és que som d’aquí i que fem
aquesta música, si fóssim castellans la nostra música seria molt
diferent suposo. Mai m’he plantejat cantar en castellà. Jo faig sempre el que em fa gana i escric en
català, per què haig d’escriure en
un altre idioma que no em surt?
Però sí que fas concerts per tot
l’Estat, no?
Sí, a Espanya també hi ha un públic que entén que si pots escoltar
música en anglès, per exemple,

Joan Miquel Oliver, en una imatge promocional Foto: Fina Estampa

“No hi ha canals de
comunicació ﬂuids
que facin que els
grups catalans
arribin fàcilment
al públic espanyol”
per què no has de poder escoltarla en català? El que passa es que
no hi ha uns canals de comunicació molt ﬂuids entre Catalunya i
Espanya que facin que els grups
catalans arribin fàcilment al públic espanyol. No sonem en bars,
o ràdios... Si passés això probablement seria més normal anar a tocar per Espanya. Et ﬁques hores de
furgoneta per poques localitats venudes... Si no hi ha aquesta empatia del públic espanyol no podem
fer res. Nosaltres ho hem intentat
des de sempre. I no funciona. Fa
20 anys que ho he provat i no qualla. És així.
Vas liderar Antònia Font, un grup
mític que ja forma part del millor
de la cultura musical contemporània en català. Et molesta carregar sempre amb el que representa el grup?
No em molesta perquè Antònia
Font era un invent meu, va ser el
meu projecte, vaig conviure amb

ell ﬁns que em vaig cansar. És veritat que la gent em demana sovint quan ens tornarem a ajuntar... Però ens hem separat i ja
està, i no volem tornar-hi. El que
faig ara és molt digne, i crec també que el meu públic d’ara no coincideix amb el d’Antònia Font. Al
principi de tot sí, però ara és un
públic nou. Són projectes que tenen moltes coses en comú però
també coses molt diferents, i el
públic canvia.
Quina creus que és la diferència
més evident?
Antònia Font, tot i que era un material molt experimental, era un
grup per a un públic més ampli,
més fàcil d’escoltar, més senzill.
Als concerts d’ara, poden ser ballables i amb xamba, però realment hi ha una experimentació i
improvisació en directe que amb
Antònia Font no existia. A Antònia
Font tocàvem les cançons del disc,
i intentàvem que sonessin el més
semblants possible al disc, perquè
el públic volia això. Sí que fèiem
una mica d’improvisació, però
molt poc. Al meu projecte actual
hi ha molta experimentació. No sé,
potser si Antònia Font hagués continuat haguéssim arribat al mateix
punt, perquè era un grup que evolucionava, i segurament estaríem
en un punt semblant, qui sap. De
vegades l’única manera de canviar
és trencar una formació.

Ha canviat molt la teva forma de
funcionar, de grup a solista?
Depèn, perquè hi ha discos que els
composava molt en solitari, i altres
eren més de grup. Sobretot els discos d’Antònia Font els produíem el
Jaume Manresa i jo, i ell toca ara
amb mi. A nivell intern no tinc la
sensació que hagi canviat tant, sí
el fet que a Antònia Font hi havia
un altre cantant, i ara canto jo. I
això sí que és un canvi pel fet que
és qui es comunica amb el públic.
El Pau (Pau Debón, cantant d’Antònia Font) tenia una forma de comunicar-se molt diferent a la meva
i això fa que els concerts siguin diferents.
La teva barreja d’estils és un bon
còctel. Tot junt sona quelcom diferent. Com vius el procés de composició amb tants matisos?
Jo faig una cosa molt tècnica, són
sons combinats, que transcorren
durant un determinat temps i ja
està... Jo no em plantejo si faig
una samba, si faig un reggae... No
m’agrada tirar de fórmules fetes.
Quan faig una cançó nova, el que
intento és trencar motlles. No tinc
dos cançons iguals, en 135 que he
escrit. I això és el que penso quan
escric, què puc fer que no hagi fet
encara?
Desprès d’anys complicats pels
músics, creus que ha millorat la
situació o us heu adaptat?

El que no pots pretendre es que el
que fas li agradi a tothom. Hi ha
gent que es pensa que pel fet d’exposar-se ja ha de tenir recompensa
i això no és així. Depèn de moltes
coses, de la teva feina, de la ﬁlosofia que tinguis amb la música.
A Mallorca els músics ens prenem
aquest oﬁci d’una manera molt professional i quan escric una cançó, o
faig un concert, penso molt en que
hi ha gent escoltant, i que l’única
manera de poder viure de la música
és que a la gent li agradi el que faig.
Quant toques, busques la reacció
del públic, perquè de música que
li pugui agradar hi ha moltíssimes
possibilitats. T’has d’espavilar, has
de compaginar el teu gust i el del
públic. A mi no m’agrada anar a tocar i que la gent es quedi amb cara
rara, vull que s’ho passin bé i que
diguin, “he ﬂipat”.
Què penses del cas del també mallorquí Valtonyc?
Aquest noi fa rap, i al rap es fa molta crítica, el gènere és així. Ell segueix una tradició, i el volen ﬁcar
a presó per una cosa que s’ha fet
sempre. No és ell qui ho diu, és el
seu personatge, el Vatonyc, i s’ha
de distingir entre el que diu un mateix i el seu personatge, que pot ser
exagerat i hiperbòlic.
Una altra faceta teva és la d’escriptor. Es complementen bé música i narrativa?
Quan vull escriure un llibre, escric
un llibre, i quan vull fer un disc,
faig un disc. Jo faig en cada moment el que em rota.
Fa poc que has presentat el teu últim llibre, ‘Alexandra Schneider
und ihr Casiotone’ sobre una invasió alienígena. T’agrada molt
parlar de l’espai i el cosmos, oi?
Sí, són els meus temes. M’agrada
parlar de tot, però aquest és un
tema que sempre m’ha agradat
perquè m’interessa molt.

•
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Badalona amb la Xina
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Prop de 4.000 persones van participar en el II Festival Duanwe Dragon
Boat que va tenir lloc al Port de Badalona el passat cap de setmana

participants formaven part d’associacions regionals de població
xinesa.

Augusto Magaña

E

l passat cap de setmana
es va celebrar al Port de
Badalona la segona edició del Festival Duanwu
Dragon Boat. Es tracta
d’una activitat que commemora
una festiva mil·lenària de la cultura xinesa, que se celebra el cinquè
dia del cinquè més del calendari lunar xinès a nombroses ciutats del món. El centre d’aquesta
celebració és la competició d’un
esport molt peculiar, els ‘Dragon
Boat’, una modalitat de piragüisme amb embarcacions acolorides i
amb la ﬁgura d’un drac com a símbol principal.
L’activitat està organitzada pel
Club Badalona ‘Dragon Boat’, un
col·lectiu de prop de vint persones que es dediquen a promoure aquesta disciplina nàutica a la
ciutat. Per aquesta edició del festival, que es va dur a terme del 15
ﬁns al 17 de juny, van programar
una sèrie d’activitats destinades
no només a donar a conèixer els
‘Dragon Boat’, sinó també a apropar la cultura xinesa i la catalana. “Volem que sigui un festival
de les dues cultures, perquè nosaltres no volem ser identiﬁcats
com un club xinès, sinó que som
un pont perquè les dues cultures
es coneguin més”, explica la directora del festival, Ysabel Zhou.
Els organitzadors calculen que
prop de 4.000 persones van participar el passat cap de setmana a
les diverses activitats que es van
celebrar al Port. El festival va començar el divendres amb una sèrie
d’activitats dirigides a nens i nenes
de les escoles de Badalona. Prop de
200 escolars van tenir l’oportunitat de gaudir de la cultura xinesa i descobrir per primera vegada

Nens i nenes a una activitat del festival Foto: Club Dragon Boat Badalona

Una de les activitats inaugural del festival Foto: Club Dragon Boat Badalona

“Volem que el
festival sigui un
pont perquè les
dues cultures es
coneguin més”

Una tradició mil·lenària
i un esport de llegenda
A. M.

A

les competicions de
‘Dragon Boat’ participen
equips integrats per un timoner, de deu a vint palistes i
un timbaler. En el cas del festival de Badalona, els equips que
competien havien de ser d’onze
persones.
La reglamentació d’aquest
esport es va definir el 1976
a Hong Kong, però l’origen

d’aquesta tradició té a veure amb
la llegenda de Qu Yuan, un ministre del rei de la regió de Chu.
Segons aquesta història, Qu Yuan,
va ser desterrat en dues ocasions,
perquè les forces conservadores
de la noblesa van convèncer al rei
de Chu que les seves idees polítiques eren perilloses.
Finalment, el regne va ser conquistat per les tropes de la dinastia
Qin i Qu Yuan, sabent que no podia
fer res, va decidir suïcidar-se llençant-se al riu Miluo. Quan la gent

Cal·ligraﬁa xinesa Foto: Club Dragon Boat

El ‘Dragon Boat’ s’estén per
Catalunya i Espanya
Ara mateix els ‘Dragon Boat’
són una disciplina en expansió a
Catalunya i Espanya. En 2005 es
va fundar el primer equip nacional espanyol de ‘Dragon Boat’, que
va competir al campionat mundial a Alemanya. També hi ha almenys onze clubs a tot l’Estat. El
de Badalona es va crear fa poc,
el 2016, i encara és petit comparat amb altres. Però, com explica
Zhou, esperen poder créixer molt
en els pròxims anys, ja que “d’ençà de la seva reglamentació és la
modalitat nàutica amb un major
creixement al món pel que fa a llicències i practicants”.
“Volem portar aquest esport a
qualsevol persona amb el que nosaltres disposem. Estem oberts
al fet que la gent provi”, destaca Zhou. Per això mateix, a més
del festival, el Club Dragon Boat
de Badalona organitza també un
casal d’estiu amb diverses escoles i organitzacions. A més, també
promouen aquesta disciplina com
una manera de fer ‘coaching’ per
empreses, ja que és un esport que
parteix de la ﬁlosoﬁa de què “és
el treball en equip el que fa que
la barca arribi més ràpidament a
la meta”.
Zhou assegura que aquesta segona edició del festival va ser tot
un èxit, però que de cara a la tercera edició hauran de pensar en
quines novetats incloure, ja que
“el públic xinès és molt exigent”.
“S’ha d’innovar i variar, ja que ens
agradaria que aquest festival estigui marcat en el calendari de
Badalona i que la ciutat el faci seu”,
assenyala Zhou.

la pràctica dels ‘Dragon Boat’. No
obstant això, la inauguració oﬁcial del festival va ser el dissabte
amb la posada en marxa de la ﬁra
d’entitats xineses i catalanes, que
van permetre als assistents gaudir de menjars tradicionals i participar a diverses activitats, com
tallers de cal·ligraﬁa xinesa i de tai
chi. Aquestes activitats van comptar amb la col·laboració de Casa
Asia i la Fundació Institut Confuci
de Barcelona.

Però l’activitat central de tot
el festival va ser la competició de
‘Dragon Boat’. Zhou ressalta que
aquest any només van participar
quatre equips, perquè el nivell era
molt més alt que a l’edició anterior. “L’any passat la competició va
ser més amateur i es va apuntar
més gent perquè no hi havia un
temps a batre”, assenyala. Zhou
comenta que els hi agradaria que
hi hagués també més equips de
la ciutat, perquè gairebé tots els

es va assabentar de la notícia, van
decidir anar a la cerca del cos. Per
fer-ho es van congregar en barques
al riu, mentre tocaven tambors per
espantar els peixos i llençaven unes
boles d’arròs, conegudes com a
‘zongzi’, per tal que els animals no
es mengessin el cos del poeta.
Han Dan, professora de l’Institut Confuci de Barcelona, assenyala que aquesta llegenda es
va transformar en una tradició i
temps després en un esport, perquè “és una molt bona forma de
fer exercici”. A més, Han explica
que al darrere hi ha tota una ﬁlosoﬁa que busca fomentar l’esperit
de treball en equip, perquè sempre
hi ha d’haver una bona coordinació entre el timbaler (que fa de líder) i la resta dels participants.

‘Dragon Boat’ al Port de Badalona Foto: Club Dragon Boat
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El primer centre
comercial de Badalona
es ‘reinaugura’

Tres eixos
comercials, prova
pilot per a crear
una xarxa de
comerç verd

El Centre Comercial de Montigalà culmina un procés de
renovació de la seva imatge i les seves instal·lacions

Redacció

E

l Centre Comercial Monti galà celebra aquest divendres la remodelació
de les seves instal·lacions
amb un acte familiar i
festiu. El projecte de remodelació ha modernitzat el centre i té
l’objectiu de fer-lo més atractiu
i obert.
La renovació afecta l’estructura general, la façana principal i
tots els elements interiors. És la
remodelació arquitectònica més
important després del naixement
del Centre fa 27 anys, quan es va
inaugurar com a primer centre
comercial de Barcelona. La renovació dels espais es basa en un
canvi d’imatge corporativa per a
fer brillar la marca amb colors
vius i alegres.
Per a celebrar aquesta reno-

Passeig de La Salut Foto: J.T.

L
Centre Comercial de Montigalà Foto: CC Montigalà

vació global, aquest divendres
tindrà lloc una festa de reinauguració a les 18:00h i comptarà amb les actuacions de Fit
Kid Club Badalona, Tandarica

Circus, que presentarà l’espectacle de circ còmic més vital del moment, i Festa Flaixbac amb el DJ
Albert Planadevall, a partir de les
21:00h.

•

’Ajuntament ha impulsat la Xarxa de Comerç Verd,
un projecte d’ambientalització del comerç a través d’una prova pilot que es farà amb les associacions de comerciants del passeig de la Salut, del carrer
del Canonge Baranera i Pérez Galdós. Aquest projecte
consisteix en realitzar un pla d’acció, amb assessorament personalitzat, per elaborar elements de comunicació i poder donar a conèixer al consumidor l’oferta
de productes i serveis sostenibles. La prova es farà a
cent cinquanta establiments que formen part d’aquestes tres associacions de comerciants.
Un cop fet aquest primer pas es crearà la Xarxa de
Comerç Verd fent una diagnosi de l’oferta a la ciutat a
través d’uns criteris de sostenibilitat i proximitat o comerç just. A partir d’aquí es farà un recopilatori dels
establiments que compleixin els requisits per formar
part d’aquesta Xarxa de Comerç Verd i es realitzarà la
Guia de Consum Conscient i un mapatge dels establiments de la ciutat que formaran part de la Xarxa.

•

Economia local
La revetlla de Sant Joan dona
un respir als forns artesans
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La competència de cadenes de pa i brioixeria que ofereixen productes a
preus sota costos preocupen als forners encara que conﬁen en els clients

Silvia Rodríguez Gómez

“És un negoci
molt sacriﬁcat,
ens mantenim
perquè som
currants” diuen
al Forn Catalunya

U

n acte tan quotidià i
popular com anar a
comprar una barra de
pa, un croissant, un
pastís o una coca, ara
que la revetlla de Sant
Joan ja està aquí, amaga una professió antiquíssima i molt sacriﬁcada, que en els últims anys enceta uns reptes importants. Són
dies de coques, festes i foc, i els
forns artesans de la ciutat respiren una mica més tranquils perquè saben que la majoria de clients busquen qualitat en aquestes
dates, i en aquest sentit, és difícil
competir amb ells.
Obren els seus obradors a hores intempestives, quan la ciutat
encara dorm. Amb les seves característiques mans enfarinades
i el davantal blanc, els forners i
les forneres de Badalona afronten jornades maratonianes per
oferir productes de qualitat, cada
cop més elaborats i exclusius.
Jornades que s’incrementen encara més per la revetlla.
“Per Sant Joan és una bogeria”, reconeix el Manel Díaz, propietari junt amb el seu ﬁll Pep de
la Pastisseria Forn Catalunya, al
barri de Casagemes. Aquest establiment té 103 anys i és un negoci que ha passat per quatre generacions de diferents famílies ﬁns
acabar a mans dels Díaz, qui regenten el forn des de 1998, encara que el Manel va començar com
a aprenent quan tenia 14 anys, al
1962. Tota una vida. Al forn treballen actualment sis persones,
obren tots els dies de la setmana
excepte els dissabtes i diumenges per la tarda, de tots els dies
de l’any menys l’1 de gener. “És
un negoci més que sacriﬁcat. Ens
mantenim perquè estem tots dos,
que ens aixequem a les cinc del
matí i tanquem portes a les 20:30h
del vespre. I perquè som molt currants”, aﬁrma en Manel.
Varietats per a tots els gustos
Els Díaz calculen que faran entre 600 i 1.000 coques aproximadament i creu que enguany la revetlla no serà del tot bona perquè
molta gent marxarà fora, encara
que els compensa els mesos més
ﬂuixos. “Fem una previsió en funció dels encàrrecs que tenim” diu.
De varietats, les fan totes, algunes
exclusives de la seva botiga. “Fem
un assortit molt maco. Des de la
clàssica de brioix amb fruita, brioix amb crema i cabell d’àngel, a
la clàssica coca de Llavaneres, que
és una coca de crema amb full.
També fem la coca de llardons,
amb cabell d’àngel amb full o xo-

Els forners de la Pastisseria Catalunya elaboren una coca de brioix Foto: Forn Catalunya

colata. I fem una especialitat que
només oferim nosaltres, que és la
coca de Neus, en honor a una clienta que teníem fa molts anys que
ens la demanava. És de pa de pessic, crema pastissera, pa de pessic
per sobre, i pinyons torrats amb
sucre glace”, detalla. “Els clients
són el millor llibre de referència
per un negoci i per ensenyar-te”
assegura el Manel, qui reconeix
que en tants anys portant el negoci ha vist passar a generacions
de badalonins.
Al costaner barri del Centre
també hi ha un obrador que
aquests dies va de bòlit, el Forn

Sant Pere, al carrer del mateix
nom. “Tenim molt bones expectatives per aquesta revetlla”, diu
la seva propietària, la Maria José
Luna, “juny és un dels mesos més
importants, és clar”. Calculen que
faran unes mil coques, aproximadament. Ella i la seva família fa
gairebé cinc anys que van agafar
aquest antic forn, que ja te més de
cent anys. “Ho fem tot artesanal,
tot a mà i al forn de llenya, per
a gent que aprecia el pa fet com
abans”, explica.
També preparant-se per la
revetlla està el Toni Figuera,
propiet ari de Forns de Pa

Joan Figuera i president de la
Indicació Geogràfica Protegida
de Pa de Pagès Català, un organisme que vetlla pel pa artesanal
a Catalunya. “Començarem el dia
22 a les vuit de la tarda i no plegarem ﬁns el 23 a la matinada” indica. Aquest forner de Badalona té
sis ﬂeques repartides pels barris
d’Artigues, Lleﬁà, Montigalà i Sant
Crist, on treballen en total 21 persones. Ell és la quarta generació
de forners de la ﬂeca i obrador del
carrer Simanques, que serà centenària d’aquí deu anys. “Creiem
que per la revetlla de Sant Joan la
gent ve perquè saben que treba-

Els carrers i places acolliran sopars
populars organitzats pel veïnat
S. R. G.

E

ncara que algunes de les
tradicions van reculant,
la revetlla de Sant Joan es
manté i són moltes les associacions de veïns que organitzen
festes als seus barris. La majoria d’elles faran un sopar popular, on tothom pot baixar amb
menjar per compartir, i desprès ball per celebrar l’entra-

da de l’estiu. Des del Casal Antoni
Sala i Pont, per exemple, organitzen una revetlla a la plaça del Sol.
Faran una foguera i rebran la ﬂama del Canigó per encendre-la.
Desprès del sopar popular, hi haurà una sessió de punxa discos ﬁns
a la matinada.
L’Associació de Veïns del Congrés, per la seva part, ha organitzat una revetlla al carrer Sant
Marc. Es cobren sis euros per persona, per poder pagar l’orques-

tra, el lloguer de cadires i taules
i una ampolla de cava per cada
quatre, i ja han venut 400 tiquets. “Tal com està la societat,
és necessari una nit per divertirte amb els amics i els veïns i veïnes” assenyala el Carlos Robles,
membre de l’associació. Fa quatre anys van decidir recuperar
aquesta tradició que ells recordaven amb nostàlgia i que s’havia perdut. “Nosaltres contents,
i el barri també” diu.

•

llem bé. Encara que també hi ha
el típic que va a grans superfícies
o cadenes a comprar coques que
potser estan fetes fa sis mesos,
plenes de conservants”, opina.
Aquesta és una de les preocupacions a les que ha de fer front
aquest sector. I és que en els últims anys han proliferat per tot
arreu cadenes de pa i cafeteries tipus Grannier, Vivari o 365,
que ofereixen productes a uns
preus molt baixos. “A mi particularment no m’han espantat
mai, ni m’han preocupat en absolut, perquè jo compto amb la
meva qualitat i amb el meu personal de casa. Si dones qualitat,
un bon servei i la gent que tens a
casa respon, no hi ha problema”,
assegura el Manel, de la pastisseria Catalunya. “He vist clients nostres que van a comprar a aquestes
cadenes, i dies després tornen al
nostre forn, no es pot comparar ni
la qualitat ni el tracte que donem
als clients” afegeix. El seu ﬁll Pep
creu que el producte que ofereixen és d’una “qualitat molt baixa”.
“Si no, no surten els números”, tenint en compte que el preu de la
farina “és més alt que el que has
de vendre com a producte ﬁnal”.
“Molts metges ja estan advertint
que aquests productes portaran
conseqüències”, assenyala.
Però aquestes botigues de baix
preus també resten valor als productes que ofereixen. “Fa uns vint
anys, a Badalona érem uns 80 forners. Ara mateix, que elaborin pa
artesanalment, quedarem uns sis
o set”, assenyala el Toni Figuera.
“La majoria avui el que fa és escalfar pans que ves a saber quan estan fets. El que no pot ser és que
posin ﬂeca al seu nom perquè fa
molt de mal a tot el sector”, opina.
Encara que aquesta és una competència “molt ferotge” el forner
creu que són ells mateixos els que
s’han de “posar les piles” per donar
a conèixer a la gent que la qualitat
s’ha de pagar. “No podem entrar
a competir amb ofertes de quatre
barres a un euro a costa de perdre qualitat” diu. El Pep Díaz, per
la seva banda, és molt precís: “La
diferència de qualitat és molt més
gran que la diferència de preu que
pugui haver”, sentència.

•

Esports
Badalona persegueix ser
centre de tecniﬁcació
de ‘ping-pong’
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El Tennis Taula de Badalona, el club amb més federats
de Catalunya, busca des de fa anys un espai propi

L’apunt

El club català amb més
federats de l’esport amb
més federats del món

A
Integrant del CTT Foto: Antonio Álvarez (CTT)

Javier Torres Jiménez

E

l Club de Tennis Taula de
Badalona afronta aquests
dies els campionats d’Espanya, que van donar el
tret de sortida el passat
dimarts i a on l’entitat badalonina
busca la victòria amb prop d’una
trentena d’esportistes que competeixen en diferents categories, i de
forma individual, en equips o en
dobles. Ho fa un parell de setmanes després de visibilitzar la seva
tasca a la plaça de la Vila, amb una
exhibició ben vistosa del tennis
taula per a tothom al carrer, que
per primer cop van poder celebrar
amb l’objectiu d’eixamplar la seva
activitat i base social. Una activitat i una base que no han deixat de
créixer des que el club va néixer, el
1938, en plena Guerra Civil.
De fet, l’entitat passa els darrers anys pel seu millor moment,
sobretot des de 2004, quan el nu-

cli de membres va engegar l’escola de tennis taula. Una iniciativa
que ha funcionat molt bé i que ha
catapultat el nombre de socis i jugadors de la vintena als 200, quasi
la meitat dels quals són nens. “El
tennis taula és un esport que pot
jugar tothom a partir dels sis o set
anys, i ﬁns edats avançades. Hi ha
una gran varietat d’edats al club”,
explica el secretari, en Marc Serra.
Ubicats al local de La Badalonense, al carrer Sant Anastasi, inicialment obrien tres dies entre setmana, però progressivament van
haver d’anar obrint tots els dies de
la setmana, tant al matí com a la
tarda. “Se’ns feia petit i ﬁnalment
l’Ajuntament ens va cedir un espai
al pavelló de Casagemes, que, tot i
que no és ideal, s’ha anat adequant
poc a poc a les nostres necessitats.
Tot i així, ara ens continua faltant
espai”, apunta Serra. Actualment
disposen de sis taules a l’àtic de
La Badalonense i de quatre més a
Casagemes, amb opció d’una tau-

Integrant del CTT Foto: Antonio Álvarez (CTT)

la més a cada seu quan hi ha molta
activitat, tot i que no sempre poden disposar d’elles.
Amb l’activitat en expansió i
constant creixement, el Tennis
Taula Badalona es troba a dia
d’avui amb un sostre de progressió

dia d’avui, són pocs els clubs de tennis taula que sobreviuen
al Barcelonès Nord. Amb el pas dels anys, la majoria dels que
hi havia a la ciutat han anat deixant les pales, i alguns dels
seus jugadors han anat passant a formar part de les ﬁles del CTT
Badalona. També de Santa Coloma, ciutat de la qual provenen ben
bé un 20% dels jugadors de l’entitat badalonina. En aquest sentit,
donar un pas endavant i convertir-se en centre de tecniﬁcació faria
que el club badaloní, que ja és oﬁcialment centre d’entrenament,
exercís encara més de pol d’atracció d’un esport extensament practicat, que només a Catalunya compta amb quasi 4.000 federats, repartits en uns 125 clubs. El de Badalona és, de fet, l’entitat amb més
federats. I és que el tennis taula és l’esport amb més federats del
món, segons diferents publicacions esportives, i es troba entre els
més practicats, després del futbol, el bàsquet o el tennis.

•

El CTT juga a l’àtic
de La Badalonense
i en un espai
del pavelló de
Casagemes
Diferents jugadors del club, en una competició recent Foto: A. Álvarez

per manca d’espai, i per això busquen fer-se veure i que a nivell d’administració els tinguin presents.
Aconseguir un local públic propi
per al club seria ideal, i asseguren
que omplirien perfectament un espai amb 16 taules. “Els que som entrenem poc perquè ens hem de repartir el temps, i això ens limita i
impedeix que els jugadors més bons
puguin progressar encara més”, lamenta el secretari de l’entitat.
Creuen que la capacitat d’eixamplar la seva base permetria consolidar perfectament un
punt neuràlgic del ‘ping-pong’
a la comarca, i asseguren que la
Federació Catalana de Tennis
Taula els avala i concediria a
Badalona el títol de centre de tecniﬁcació. És a dir, ser un punt d’entrenament qualiﬁcat i d’alt rendiment de tennis taula; un certiﬁcat
que se’ls hi atorga als centre d’alt
rendiment d’un sol esport.

Per primer cop a Divisió d’Honor
Aquesta temporada era particularment especial per als badalonins,
que l’any passat van aconseguir
l’ascens a Divisió d’Honor, la segona categoria només per sota de a
Superdivisió, on hi ha els 12 millors
equips de l’estat. Després de mantenir-se, l’objectiu de la propera temporada és mantenir-se novament i
consolidar-se a la categoria. També
el 2n equip del CTT, que es troba a
la divisió immediatament inferior,
la 1a. Marc Serra relata que per les
seves ﬁles han passat molt bons esportistes, que alguns han anat ﬁns
i tot al CAR de Sant Cugat per arribar a ser olímpics, i que altres han
format part de les seleccions catalanes i espanyola. Ser centre de tecniﬁcació els permetria, en aquest sentit, explotar molt més el talent de la
casa i evitar que els millors efectius
haguessin de marxar per continuar
progressant.

Extraescolars a Badalona
i primer equip femení
Més enllà de la pròpia activitat, el
CTT porta uns anys sortint de les
seus on entrena, a través d’activitats que organitza amb diferents
centres educatius en el marc de
les seves a extraescolars, a demanda, tant a Badalona com a Santa
Coloma i a Sant Adrià. Una bona
forma de fomentar l’interès per
l’esport, explica en Marc, i crear futurs jugadors que es puguin
plantejar formar part del club si
els hi agrada el ‘ping-pong’.
Una altra de les ﬁtes que l’entitat ha assolit ha estat crear per
primer cop un equip femení, per
al qual calen un mínim de cinc integrants. Un fet que el secretari
del club reivindica i que espera
que porti encara més nenes i noies per poder aportar més entitat
a la vessant femenina de l’organtizació.
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