De tornada als
barracons
Prop de 32.000 alumnes
tornen a classe la setmana
vinent, centenars dels quals
a barracons i ediﬁcis que
esperen ediﬁcis nous P 2, 3 i 4
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Radar de
tram a
Badalona

Trànsit anuncia que instal·larà
un nou radar de tram a la C-31, al
tram que passa per Badalona P7

Ajuntament,
entitats i partits
celebren la Diada
La Plana, la plaça del Sol, dels
Països Catalans i la platja
dels Pescadors, alguns dels
punts neuràlgics de la Diada
a Badalona des d’aquest
cap de setmana P8-13
Una nena a la porta de l’escola Badalona Port Foto: Javi Torres
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Motxilla, llibres i barracons
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Prop de 32.000 alumnes tornen la propera setmana a classe; les
escoles sumen tres grups més a Infantil i els instituts, dos més a la
ESO; l’escola bressol omple totes les places per tercer any seguit

Javier Torres Jiménez

El sistema de
tarifació social
es consolida com
a sistema per
omplir les aules
d’escola bressol

B

adalona torna a col·locarse la motxilla un setembre més, a partir de la
setmana vinent. 31.700
a l u m n e s d ’e d u c a c i ó
Infantil, Primària i Secundària
Obligatòria comencen aquest
mes el curs escolar 2018-2019 a
la ciutat. D’aquest total, 6.800 faran educació Infantil, 15.100 corresponen a educació Primària i
9.800, a l’Ensenyament Secundari
Obligatori (ESO).

S’obren grups
bolet de P3
a les escoles
Lola Anglada,
Jungfrau i Progrés
per atendre la
demanda
Tres grups més a Infantil
i dos a la ESO
Pel que fa a l’educació infantil
aquest curs arrenca amb un augment d’una aula a la zona 6, concretament a l’escola Lola Anglada,
per tal d’atendre la demanda de
la zona. També a la zona 4 s’han
augmentat un grup a l’escola
Jungfrau i a l’escola Progrés. A la
resta de la ciutat es mantenen el
nombre d’aules amb algunes places vacants.
En referència a l’educació Primà ria, que amb 15.100 alumnes és la més nombrosa, destaca
el manteniment del número de
grups. L’Ensenyament Secundari

Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Badalona i el
Consell Comarcal del Barcelonès.
Aquestes beques van destinades
a alumnes amb necessitats socioeconòmiques i que estan escolaritzats al segon cicle d’educació
infantil, primària i secundària
obligatòria en centres educatius
ﬁnançats amb fons públics.

Imatge d’arxiu de l’entrada a escola de les famílies Foto: Javier Torres

Obligatori (ESO) consolida a 1r
d’ESO totes les aules del curs anterior i s’augmenten grups de 1r
curs als IES Pau Casals i La Llauna.
L’educació especial, per la seva
banda, continua registrant un dèﬁcit permanent de places a la ciutat, tot i les tres escoles de titularitat municipal.
Prop de 2 milions d’euros
en beques menjador
Per aquest curs 2018-2019, la
Regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament ha fet una provisió
de 3.337 beques menjador, amb un
import econòmic d’1.841.356,67
euros. Les beques menjador
que gestiona la Regidoria de
Serveis Socials formen part del

Les dades parlen
Nombre alumnes curs 2018-2019
Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Escoles bressol

6.800
15.100
9.800
+600

Beques menjador

3.337

L’escola bressol omple per
tercer any consecutiu
El sistema de tarifació social iniciat el present mandat es consolida
com un sistema d’èxit per omplir
les aules de les escoles bressol de
la ciutat. Per tercer any consecutiu, les més de 600 places de les
escoles bressol municipals i de la
Generalitat, estan ocupades. Des
de l’Ajuntament, recorden que el
mètode de tarifació propicia l’accés al servei per part de la població amb rendes més baixes, ja que
el total de les aportacions familiars apunta una reducció mitjana
del 10%.
El preu del menjador escolar
s’ha integrat deﬁnitivament en el
sistema de tarifació social, amb
una escala de preus i boniﬁcacions
en correlació a la renda familiar
disponible. El preu de les escoles
bressol municipals, d’altra banda,
no registra cap increment respecte
al preu del curs anterior.

•

L’apunt

El govern del PSC es troba per primer
cop amb el conseller Bargalló
Ensenyament referma el compromís de pressupostar els
projectes quan dispossin dels terrenys municipals

P

recisament aquesta setmana,
a pocs dies d’iniciar el curs,
Ajuntament i Ensenyament
han mantingut la segona reunió en pocs mesos, la primera
des que Álex Pastor i el PSC van
agafar el relleu a Guanyem, ERC
i ICV-EUiA. “Tant la Generalitat
com l’Ajuntament estem d’acord
en que la ciutat té evidents mancances en infraestructures”, aﬁrma l’alcalde socialista.

“Estem d’acord
en que la ciutat
té evidents
mancandes en
infraestructures”

“En el moment que l’Ajuntament cedeixi els solars, la
Generalitat es compromet a dotar de pressupost els espais per
a la seva construcció”, ha avançat
el govern, que, de moment, no ha
aportat més concrecions sobre la
situació dels diferents projectes
enquistats des de fa anys.
“El govern anterior no va cedir
els terrenys en tres anys. La nostra prioritat és complir aquest

Trobada entre el govern i Ensenyament Foto: Ajuntament

compromís”, ha etzibat el regidor
d’Educació, Jordi Subirana, a qui
membres del ja exgovern retreien aquests dies que els tràmits

de cessió per al Ventòs Mir, per
exemple, estaven pràcticament
enllestits i ja s’haurien d’haver
ﬁnalitzat.

•
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De tornada als
barracons
Centenars d’alumnes tornen a classe en
barracons i en instal·lacions obsoletes

Escola Ventòs Mir Foto: J. T.

La Riera, el nou institut
en mòduls

L’escola més antiga de Badalona
continua esperant un ediﬁci

El nou centre de Canyadó espera que tot
estigui enllestit per començar el dia 12

L’Ajuntament ha de cedir a Ensenyament el sòl
per construir; un tràmit que porta anys esperant

E

Instal·lació dels mòduls a Ca l’Arnús Foto: J. T.

A

partir d’aquest curs, hi haurà un nou
centre educatiu en mòduls prefabricats a Badalona: La Riera, el nou institut del barri de Canyadó. Una institució
que, si no hi ha canvis, ocuparà en un futur l’antic ediﬁci de l’escola Lola Anglada,
que la Generalitat rehabilitarà perquè sigui adequat. Mentrestant, desenvoluparà
la seva activitat en dos mòduls dobles que
aquests dies s’estan acabant d’equipar a
l’accés del parc de Ca l’Arnús.
Una situació que, en principi, està concebuda per a una provisionalitat de quatre
anys, i que des de l’AMPA esperen que no

s’allargui. “Lluitarem perquè la reforma sigui en la màxima celeritat possible i que es
compleixen els terminis”, explica la Mireia
Farrés, de l’entitat. No obstant, s’han trobat amb un problema, relatiu a l’antiga Lola
Anglada, que resideix en el registre del pati
al Registre de la Propietat. Un imprevist que
Ajuntament i la propietat negocien per solucionar el més ràpid possible i posar l’ediﬁci
en mans de la Generalitat. L’institut té a dia
d’avui dos grups de primer i dos de segon
d’ESO, de l’ordre de 100 alumnes, però estarà preparat per acollir tres grups de secundària i dos de batxillerat.

•

Montigalà, una dècada
en barracons
El projecte, aprovat i en adjudicació, es va aturar
el 2010 i mai ha tornat als pressupostos

T

ot i que és una de les que menys s’ha
parlat darrerament, l’escola que
més en sap de barracons és la de
Montigalà, centre que aquest setembre
comença el seu 10è curs en mòduls prefabricats. El 2010, amb un projecte redactat
i les obres en adjudicació, va veure com tot
s’aturava per manca de pressupost, i des de
llavors no han tornat a ser entre els comptes de la Generalitat, tot i les insistents reivindicacions i demandes, mocions i resolucions aprovades al Parlament.
Actualment hi estudien més de 200 nens
i nenes, en cursos d’una línia, i continuen
omplint totes les places any a any, amb llista d’espera inclosa. “El conseller Bargalló va

visitar Badalona i l’escola en el seu primer
acte institucional, però no teníem contacte
amb Ensenyament des de feia anys”, lamenta el portaveu de l’AMPA, Pedro Boscóvich.
Finalment, l’institut Ventura Gassol ha
acabat passat per davant, i les obres podrien començar els propers mesos. Una situació que l’escola ha acceptat i recolzat,
i que, creu, pot ser podrà ajudar a l’hora
de reclamar l’escola. “Si acaben l’institut i
veuen que nosaltres continuem aquí abandonats, pot ser s’hi posen. En pocs anys serem segurament l’escola en barracons més
vella de Catalunya”. Aproﬁtant els 10 anys,
l’AMPA pensa impulsar reivindicacions per
reactivar la lluita.

•

l col·legi degà de Badalona és el Ventòs
Mir, a la frontera entre el Progrés i el
Centre, amb més de 90 anys d’antiguitat, i els problemes estructurals i d’espai
que això comporta. El centre espera que
es compleixi el compromís d’un nou ediﬁci
des de fa vuit anys. Un projecte que s’ha de
desenvolupar a l’ARE de l’Estrella, però que
no acaba d’arrencar. De fet, aquests terrenys s’han de cedir a la Generalitat sense
cap càrrega ni inconvenient administratiu, un pas que no s’acaba de fer realitat.
“Tenim el compromís del conseller
Bargalló d’incloure una partida per a
l’escola als pressupostos de 2019 si tenen els terrenys. Abans d’agost ens van
dir de l’Ajuntament que tot estava pràcticament enllestit, però no sabem res”, lamenta el president de l’AMPA, Jordi Soler.
Mentrestant, els problemes es van superposant al centre, que ja des de fa anys va

haver de desdoblar part del seu espai en
mòduls ubicats a prop de l’ediﬁci, per poder encabir tothom.
“Les condicions són dolentes. A l’escola
gran van començar a fer algunes reformes
de lavabos l’any passat que no s’han acabat.
També ens havien de fer actuacions al pati
i canviar les ﬁnestres, que són molt velles, i
no s’ha fet”, explica en Soler. Abans d’estiu,
i tot i l’oposició de la comunitat educativa
i l’escola, Ensenyament va informar que 1r
de Primària tindria dos grups, el que suposa una important manca d’espai.
L’AMPA condemna que 1r i 2n seran separats entre l’escola vella i els mòduls, i
que no hi haurà un nou mòdul aquest curs,
com s’havia demanat, per tal d’oxigenar espais i no haver de treure més recursos. A
dia d’avui, més de 350 alumnes estan inscrits en un centre pensat inicialment per
a una sola línia per curs.

•

El BDN Port, a l’espera de la
descontaminació del terreny
L’escola s’ha d’ediﬁcar a un solar que
antigament ocupava una fàbrica

L

a situació amb un component més rocambolesc dels projectes pendents a la
ciutat perfectament podria ser la que
afecta a l’escola Badalona Port, que espera que es descontamini el sòl sobre el qual
s’ha d’ediﬁcar el seu futur equipament. El
col·legi és, a més, un dels que rebrà més
pressió demogràﬁca durant els propers
anys, ja que és a tocar del futur canal del
Gorg, on s’estan elevant centenars i centenars d’habitatges nous.
El Badalona Port afronta aquest setembre el seu 8è any en barracons, amb prop
de 200 alumnes. I des de l’any passat, per
falta d’espai, van haver d’ocupar una plaça d’Elx, a tocar de les instal·lacions, per
ubicar allà el pati i poder establir un nou

Badalona Port Foto: J. T.

mòdul. Una situació que havia de ser provisional d’un any, però que sembla que
s’allargarà.
Tot plegat mentre s’elabora un informe
sobre la descontaminació dels terrenys on
s’ha de construir l’escola, l’antiga fàbrica
de Can Badrines, encara de titularitat privada. Des de l’AMPA expliquen que el propietari no pot descontaminar tot el solar,
ja que, a més, el procés se solaparia amb la
construcció de l’entorn del canal. Arribats
a aquest punt, l’Ajuntament va proposar
que només es descontaminés la part on
es construirà l’escola, per no retardar
més el projecte. Ara, l’Agència Catalana de
Residus espera aquest informe que justiﬁqui i expliqui com es duria a terme.

•
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Tornada a les aules amb un problema
a l’horitzó: la manca de places
L’augment demogràﬁc en zones com Gorg i Canyadó deixa el descobert
un obstacle que anirà a més durant els propers anys

Redacció

C

adascuna de les comunitats educatives de la
ciutat afronta les seves
lluites particulars, que
moltes vegades estan
connectades, perquè son centres
propers d’una mateixa zona o perquè tenen ﬂux d’alumnes entre cicles, per exemple. Però hi ha un
problema en el que totes les fonts
consultades per fer aquest reportatge han coincidit en assenyalar:
la manca de places a la que es veurà abocada la ciutat els propers
anys, diuen, sobretot en l’educació secundària.
“No hi ha hagut planiﬁcació a
llarg termini. No sabem per què,
però Badalona sembla no haver
estat entre les prioritats d’Ensenyament els darrers anys”, etziba
el president de l’AMPA del Ventòs
Mir, Jordi Soler. Reﬂexions similars a les que es fan a la zona educativa de Canyadó, i també del
Progrés, dos barris de Badalona

“Hem arribat al
límit de demanda
a moltes zones. Les
escoles i instituts
ja no poden
absorbir més”
que ja estan experimentant creixements demogràﬁcs signiﬁcatius,
i que seguiran expandint-se properament, sobretot a l’entorn del canal del Gorg.
“Aquest curs ja hi ha hagut famílies dels pisos nous que han vingut
a buscar places al Badalona Port i
que no n’han trobat. Germans de la
mateixa família que no poden anar
al mateix centre perquè no hi ha
espai”, expliquen des de l’AMPA del
Badalona Port. També diuen haver
hagut de rebutjar gent en la preinscripció al nou institut La Riera, tot i
encarar una etapa en la que hauran
de conviure en barracons.

Des de FAMPAS, David Guerrero recorda que l’estudi que van
fer l’any passat ja alertava d’una
manca de quasi 200 places per
al proper any. En aquest sentit,
apunta que la zona més afectada
serà Lleﬁà-La Salut, on s’hauria de
lluitar un nou centre o ampliar algun dels existents. A l’esmentada
àrea de Progrés i Gorg, lamenta,
“ja no hi ha marge de creixement”,
les escoles que hi ha ja estan “collapsades”, assegura. I no només
Secundària, també Primària va
plena; prova d’això són els bolets
que han hagut d’assumir Progrés
i Jungfrau, a més de Lola Anglada,
per exemple.
Pel que fa a Canyadó, admet
que l’obertura del nou institut ha
ajudat a oxigenar diferents barris,
que també està connectada amb
Pomar, Morera i Bufalà quant a
zona educativa. Però l’exemple de
la necessitat és que es dues línies ja han omplert. “Hem arribat
al límit de demanda a moltes zones de la ciutat. Les escoles i instituts ja no poden absorbir més”,

alerta Guerrero. Per això, diuen
des de FAMPAS, cal seure amb
Ajuntament i Generalitat, com
en teoria està pactat, per examinar les alternatives i posar-les en
marxa. No a mig ni llarg termini, sinó ja de cara al proper curs.
“La feina l’hem de començar ja,
aquest setembre”. La manca de
places i la planiﬁcació són una de

les qüestions que aquesta mateixa
setmana es van tractar a la reunió
entre Ajuntament i Ensenyament.
L’alcalde Álex Pastor, de fet, ha
assegurat que han demanat “que
s’avanci al setembre la taula de
planiﬁcació educativa per abordar la problemàtica de places a
educació primària i a educació
secundària”.

Imatge d’arxiu de l’escola Josep Carner Foto: J. Torres
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A licitació el disseny del
viaducte del tren que passarà
sobre el canal del port
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El viaducte seria una mica més llarg i permetria la
connexió de dos carrers més del que estava previst

Redacció

E

l futur hotel del port de
Badalona i la finalització
del projecte del canal van
cremant etapes a poc a
poc, de manera paral·lela, i
aquest estiu han fet un nou pas endavant. El consell d’administració
de Marina de Badalona va deﬁnir
a ﬁnals de juliol les condicions del
disseny del viaducte del ferrocarril que s’ha de construir per permetre la connexió de les embarcacions des de la dàrsena central del
Port al canal. La redacció del projecte, que ja està en licitació des de
principis d’agost, incorpora també la urbanització adjacent, la ﬁna-

El viaducte serà
la part més
complicada de tot
el canal; només
la redacció costa
més de 200.000€
lització del canal portuari i els accessos del Pla Especial del Port de
Badalona (PEPB). Una de les principals novetats serà ampliar de 620
metres a 858,5 el desviament provisional elevat del ferrocarril per
augmentar la permeabilitat entre
les dues bandes de la via del ferro-

carril, és a dir, el pas de vianants
i cotxes d’un costat a l’altra de les
vies. Això permetrà connectar també la ciutat amb el litoral a través
del carrer Tortosa i del d’Antoni
Bori-Monturiol, a més de Ponent,
que estava contemplat ﬁns ara.
Només la redacció del projecte, la fase més complicada de tota
l’obra del canal, suposarà més de
200.000 euros, i també inclourà la
planiﬁcació del traçat provisional
per on haurà de circular el trànsit
de trens mentre es construeix el
viaducte deﬁnitiu. També s’adaptaran a qualsevol nou canvi els
projectes d’urbanització de l’entorn i de la part restant del canal,
documents ja existents que només
s’hauran de veriﬁcar.

L’adjudicació de l’hotel del
port, en unes setmanes
Només queden els darrers tràmits

•

Imatge virtual del projecte Font: Marina Badalona

E

l Ple municipal també va
aprovar a ﬁnals de juliol el
darrer tràmit que havia de
passar pel consistori per fer possible l’inici de la construcció de
l’hotel del Port de Badalona. Es
va posar a disposició de l’empresa Business Builders SL, l’única
licitadora del concurs, l’espai per
a la construcció de l’aparcament
vinculat a l’hotel, que, amb la urbanització de la plaça adjacent,
formen una unitat.
El procés previ a les obres conclourà la segona quinzena del
mes de setembre, quan la mesa
de contractació del concurs i pos-

Tram de vies on s’executarà el viaducte Foto: J. Torres

teriorment el consell d’administració de Marina de Badalona
tancaran tot el complex procés
administratiu que desembocarà
a primers d’octubre en la signatura del contracte entre Marina
de Badalona i la societat guanyadora de la licitació, l’atorgament
de la llicència per part de l’Ajuntament i ja, l’inici de les actuacions. La previsió és que la duració
de la construcció de la plaça sigui
de 12 mesos i de l’hotel, 12 més,
de manera que totes les obres estaran previsiblement enllestides
en un període de poc més de dos
anys, per a ﬁnals de 2020.
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Correos rehabilita la seva
antiga seu del Centre
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Després d’una dècada, l’empresa ja ha començat les obres que
permetran obrir una de les oﬁcines més modernes de Catalunya

Redacció

C

orreos ha iniciat aquest
estiu les obres de remodelació de l’antiga oﬁcina de Badalona ubicada
a tocar del Viver, per tal
d’adaptar-la al nou concepte d’establiment amb el que la companyia aposta per reinventar el model de negoci de la seva extensa
xarxa d’unes 2.400 oﬁcines.
El projecte de reforma de les
instal·lacions, situades a la plaça
de l’Assemblea de Catalunya, ha estat dissenyat “per millorar l’atenció als ciutadans, oferint-los un espai modern on poder realitzar les
seves operacions amb més comoditat i agilitat”, expliquen fonts de
la companyia.
L’ediﬁci ha estat tancat durant
pràcticament una dècada, des que
Correos traslladés la seu per una

rehabilitació que mai s’havia produït ﬁns ara. El 2015, el festival de
disseny Badalona Home Design va
remodelar tot el seu interior, i diferents interioristes i negocis de decoració de la ciutat hi van mostrar
els seus productes i serveis durant
uns dies. Des de llavors, l’ediﬁci va
tornar a tancar.
La transformació comportarà
un canvi substancial del concepte
d’establiment, que evolucionarà de
ser una oﬁcina postal tradicional a
convertir-se en botiga comercial,
amb la denominació Tu Correos,
amb noves prestacions i la disponibilitat de determinats serveis les 24
hores del dia, set dies a la setmana.
D’altra banda, l’autoservei també serà afavorit mitjançant expositors que posaran l’abast dels clients una àmplia gama d’articles
ordenats per àrees temàtiques,
com telefonia i accessoris, consumibles de papereria, llibres, jocs i

Can Ruti crea
un mapa que
informa del dolor
dels pacients
L’eina informàtica és molt útil
per donar una resposta ràpida
als usuaris hospitalitzats

un espai dedicat a la ﬁlatèlia i el
col·leccionisme.
Comptarà amb un innovador
espai 24/7, un vestíbul accessible

P

rofessionals de l’Hospital Germans Trias han ideat
i desenvolupat una nova eina per gestionar millor
el dolor dels pacients hospitalitzats. Es tracta del
Mapa del Dolor, una tecnologia que permet visualitzar
tots els registres de dolor dels pacients hospitalitzats
de manera simultània en una sola pantalla, com si fos
un mapa, i donar una resposta ràpida per alleujar-lo i
controlar la seva progressió. S’ha creat conjuntament
entre professionals de desenvolupament informàtic
de l’Hospital i del Comitè del Dolor. El Mapa del Dolor
es nodreix dels registres de l’escala EVA per generar
una imatge amb tots els llits d’hospitalització i mostrar en una pantalla inicial les mitjanes del dia i la màxima de tots els pacients ingressats.

•

tats particulars, i els terminals
CityPaq, que permetran als clients
enviar o rebre els seus paquets a
qualsevol hora.

•

Obres a l’ediﬁci, aquesta setmana Foto: J. Torres

Mossos i Badalona
estrenen col·laboració
pionera a Catalunya
La iniciativa pretén fer arribar consells
de seguretat a la ciutadania

Redacció

Infermera amb una usuària Foto: Germans Trias

als clients les 24 hores del dia, set
dies a la setmana, en el que trobaran disponibles serveis com la recollida de correspondència d’apar-

E

ls Mossos d’Esquadra de
Badalona han arribat a un
acord amb l’empresa que
gestiona les pantalles gegants de publicitat que hi
ha instal·lades a la ciutat, Engestur,
per tal que es puguin emetre campanyes amb consells de seguretat
adreçats a la ciutadania.
Es tracta d’un projecte pioner
al cos policial català, la finalitat
del qual és intentar arribar major nombre possible de veïns i veïnes i persones que visitin o passin per la ciutat. El projecte es va
iniciar a mitjans d’agost i comprèn quatre pantalles: les dues visibles des de la C-31, a l’alçada del
Màgic Badalona i l’IES la Pineda,
una tercera al 45 de l’avinguda
President Companys i la que hi ha
a tocar de la plaça de la Vila, al 63
de Francesc Layret.

Els missatges que hi apareguin
aniran variant i ajustant-se a les
necessitats i les campanyes de
cada moment. Els primers consells emesos han fet referència a
seguretat per a motoristes, viat-

ges, gent gran i vehicles en general.
Des de Mossos d’Esquadra esperen
que la col·laboració sigui positiva, i
que es pugui fer extensiva a altres
comissaries de Catalunya amb un
model similar.

Projecció d’un missatge, aquestes setmanes Foto: Mossos
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El Servei Català de Trànsit instal·larà
un radar per tram a Badalona
L’aparell sancionador controlarà la velocitat en bona part del tram
d’autopista que transcorre pel mig de la ciutat

Redacció

E

l Servei Català de Trànsit
(SCT) té previst instal·lar
abans que acabi l’any un
radar de tram a la C-31, a
l’altura de Badalona. Així
ho ha explicat a l’ACN aquest mes
d’agost el director de Trànsit. Els
radars de tram, que calculen la velocitat mitjana, eviten les frenades
brusques dels conductors davant
l’aparell i permeten controlar la
velocitat en zones que són perilloses al llarg de diversos quilòmetres.
La instal·lació de la mesura no
agafa per sorpresa, ja que ja s’havien començat a fer passos en aquest
direcció fa poc més d’un any, l’estiu passat. En aquell moment, un
radar que ﬁns llavors marcava el
límit en 120 km/h, a la frontera
entre Badalona i Montgat, direcció Maresme, va passar a sancionar a partir dels 80 km/h. Algunes
fonts ja van explicar que es tractava del pas previ a la instal·lació del
radar per tram, entre els dos ra-

dars ﬁxos que hi ha hagut ﬁns ara,
entre l’aparell que hi ha una mica
més endavant del Palau Olímpic i
aquest segon, ja quasi a Montgat.
Aquest radar se suma als tres
que ja es van anunciar, dos a l’A2 entre Jorba i Argençola (Anoia)
i un a l’AP-7 entre Santa Perpètua
de Mogoda (Vallès Occidental) i
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
i que han d’entrar en funcionament el setembre. “Són mesures
que no són populars, que no agraden, però les dades són molt clares”, subratlla Gendrau. La sinistralitat va baixar un 59% el primer
semestre del 2018 en els trams on
hi ha radars.
Gendrau defensa que les dades els avalen en la decisió
d’instal·lar més radars, si bé reconeix que es tracta d’uns aparells impopulars perquè impliquen sancions i multes. “Seria
diferent si els instal·léssim d’amagat, però els anunciem clarament i indiquem on comencen o
que en els propers quilòmetres
n’hi poden haver”, puntualitza.

Radar a la frontera entre Badalona i Montgat Foto: J. Torres

Segons dades de Trànsit, la sinistralitat mortal va reduir-se un
59% en els trams on hi ha radars
en el primer semestre del 2018. Set

persones van morir en accidents
de trànsit; 17, l’any passat. En els
trams de carretera on no hi ha radars, 85 persones van morir en ac-

cidents de trànsit en els sis primers
mesos de l’any i 48 persones van
perdre la vida en el mateix període
del 2017, un augment del 77%.

•
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La Diada deixa el Pont del
Petroli i torna a focalitzar
les ofrenes a la Plana
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El format impulsat pel govern de Sabater, amb l’acte solemne al passeig
Marítim, queda enrere; el PSC torna a centrar l’organització a la Plana

PP i Ciutadans
tampoc assistiran a
la Diada enguany
Tot i el canvi de govern i el
retorn al format tradicional

T
Celebració de la Diada al Pont del Petroli Foto: J. Torres

Javier Torres Jiménez

B

adalona celebrarà el proper 11 de setembre, un any
més, la Diada Nacional de
Catalunya, i ho farà amb
el format tradicional que
havia imperat durant moltes temporades. Les ofrenes ﬂorals a la
plaça de la Plana tornaran a guanyar protagonisme, en detriment
de la celebració que el govern de
Dolors Sabater havia impulsat els
dos darrers anys: un acte solemne al passeig Marítim, a tocar del
Pont del Petroli.
Un format que ha perdurat dos
setembres, que comptava amb la
representació institucional i picada d’ullet a l’àmbit cultural, i que

guanyava protagonisme davant
l’ofrena ﬂoral del dia 11, que també
es mantenia. Així doncs, l’atenció
es concentrarà el proper dimarts
a la Plana, tot i que els actes oﬁcials amb motiu de la Diada van començar el passat dia 5, amb la conferència institucional al Museu de
Badalona, un altre clàssic d’aquesta assenyalada data.
Enguany la xerrada ha girat entorn de l’Any Fabra, que està portant a Badalona un programa d’actes sobre el mestre i ﬁlòleg que va
passar quasi 30 anys de la seva
vida a la ciutat. La directora general de Política Lingüística, Ester
Franquesa, va ser la protagonista de l’acte, que també va comptar amb el regidor Jordi Subirana.
Una conferència promoguda tam-

bé per Òmnium, que aquest cap de
setmana, a més, torna a posar en
marxa el Trencant Setges (veure a
la pàgina 13).
L’acte institucional del dia 11 donarà inici a partir de les 10 del matí,
i comptarà amb l’acompanyament
musical de la Banda Simfònica de
Badalona dirigida per Manel Barea
i la col·laboració especial del cantaor Manuel Fernández Pachón.
L’acte institucional, presentat pel
periodista badaloní Miquel López,
ﬁnalitzarà amb el Ball de l’Àliga, el
cant d’Els Segadors i un pilar dels
Castellers de Badalona. En acabar l’acte institucional, tindrà lloc
la tradicional jornada castellera
amb els Castellers de Badalona, els
Minyons de Terrassa i els Castellers
de Sant Vicenç dels Horts.

•

ot i el canvi de govern i el retorn al format tradicional de
celebració d’ofrenes a la plaça de la Plana, els grups municipals de Partit Popular i Ciutadans causaran baixa el proper dimarts, 11 de setembre. Fonts de totes dues formacions han
conﬁrmat a L’Independent de Badalona que no assistiran a l’ofrena institucional.
Els dos partits han deixat d’assistir els darrers anys a l’acte institucional, sota el govern de Dolors Sabater, per desacord amb la
celebració que impulsava el seu Ajuntament, deien, i que acusaven de marcadament independentista. Enguany, argumenten novament que “els separatistes s’han apropiat” de la Diada i que els
“han expulsat”, en paraules de Xavier Garcia Albiol aquest dimecres a Twitter.

Sopar popular de
la Comissió Onze
de Setembre

A

més dels actes oﬁcials, la ciutat viurà altres cites, la vigília del dia 11. La nit del 10 de setembre, com ja és tradició, la
Comissió Onze de Setembre convoca el sopar popular a la
plaça del Països Catalans, que enguany arriba a la vuitena edició.
Comptarà amb parlaments, actuacions de cultura popular i tradicional i, en acabat, una marxa de torxes ﬁns a la Plana, on es llegirà el manifest d’enguany i es cantarà ‘Els Segadors’.

Elsa Artadi i familiars
de presos polítics a
la plaça del Sol

L

a plaça del Sol serà un altre dels punts de la ciutat actius la vigília de la Diada. Casagemes torna a acollir el tradicional sopar organitzat pel Partit Demòcrata, abans per Convergència,
que arriba a la 16a edició, i que marca l’inici del curs polític per a
l’agrupació local. Com a novetat especial, el vespre d’aquest 10 de
setembre comptarà amb l’assistència de familiars del presos polítics i de la consellera de Presidència i Portaveu del Govern, Elsa
Artadi. A més, qui vulgui podrà fer aportacions a la caixa de solidaritat. La nit, a on els assistents només han de portar el sopar de
casa, estarà animada pel grup musical A grup vocal, coneguts popularment com els Amacord pel seu pas pel concurs de TV3 ‘Oh,
Happy Day!’.

Ofrena institucional a la Plana, el 2015 Foto: J. Torres
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L’estiu a Badalona
Deixem enrere l’estiu però us portem un recull de fotograﬁes penjades per
diferents usuaris i usuàries durant tot l’agost amb el hashtag #Badalona

@escolavela.cnb

@miguel.cg1

@photomjbcn

@isomcooperativa

@chiringuitokaramba

@jordiespinak

@radikalswim

@oscar24

@Rubenseriol

@cecipanbcn
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La Teva Veu

Opinió convidada

Opinió convidada

Una Diada per la
democràcia, la llibertat
i la República catalana

El preu de tornar
a escola

Aïda Cano
Mare i professora

J
Marcel Mauri de los Ríos
Vicepresident d’Òmnium Cultural

N

osaltres continuarem amb la dignitat intacta, la dels qui mai ens deixarem robar
el somriure ni les ganes boges de viure”.
Així acabava en Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, una de les
darreres cartes que enviava des de la presó de
Lledoners. Aviat farà 11 mesos que tant ell, com en
Jordi Sànchez i la resta de presos polítics i exiliats,
estan privats de llibertat. I malgrat tot, mantenen
el somriure.
Ha estat un any dur. Mai com ara havíem sentit que la feble democràcia espanyola s’esquinçava per protegir uns dogmes tan legítims com
qüestionables com la unitat de l’Estat. Un any en
què més de 1.000 persones han estat perseguides
per defensar el dret a manifestació, a expressió i a
l’autodeterminació. Un any en què s’han perseguit
mestres, sindicalistes, mecànics. Fins i tot pallassos. O músics, simplement per la lletra de les seves
cançons. En què s’han tancat pàgines web i s’ha
entrat a la redacció de mitjans de comunicació.
Una persecució que s’ha centrat sobretot en
la dissidència política catalana però que també
afecta a moltes persones d’arreu de l’Estat. Willy
Toledo n’és un dels darrers exemples. Però no podem oblidar les gairebé 20.000 persones perseguides per exercir drets gràcies a una llei mordassa, vergonya de qualsevol democràcia, que en tres
mesos de govern socialista a Madrid ni tan sols
han anunciat que la retirarien.
I davant de tanta injustícia, la recepta és més defensa dels valors de la democràcia que mai. És més
diàleg sense renúncies. És més dret a decidir a les
urnes allò que vulguem ser; dret a compartir el projecte d’una República de tothom i per a tothom.
Catalunya sempre ha avançat gràcies a grans
consensos de país que s’han forjat a partir d’un
sentiment de pertinença col·lectiva que és divers i
plural, com ho és la nostra ciutat i la societat catalana en general. Tenim consensos amplis en el model d’escola catalana (agraïment immens a tot el
professorat que any rere any, i malauradament en
els últims temps sota sospita infame, ho deixa tot
per l’educació dels nostres infants). I també tenim
un ampli consens al voltant del dret a l’autodeterminació (prop d’un 80% de la ciutadania l’avala
com a solució política).

I la repressió i la injustícia n’han fet néixer un
altre, de consens: gairebé 8 de cada 10 catalans estan en contra l’existència de presos polítics i exiliats. En contra de la judicialització de la política.
Perquè volent-se carregar l’independentisme, han
posat en qüestió l’Estat de dret.
Estem a les portes d’una tardor que novament
serà decisiva. I no només perquè hi haurà les efemèrides d’unes dates, el 20 de setembre i sobretot l’1 i el 3 d’octubre, en què aquest país va canviar completament, en què tot va començar. O
perquè s’acosta una nova diada de l’11 de setembre en què cal tornar-nos a mobilitzar per dir que
ni la repressió ni la por ens faran renunciar a la
República justa i culta que volem. Sinó perquè estarem a l’avantsala del judici de la vergonya, del
judici contra la democràcia. Un judici en què els
presos polítics no aniran a defensar-se sinó a denunciar, des de la radicalitat democràtica i el paciﬁsme militant, aquesta vulneració de drets.
Per això és tan important que, més enllà d’ideologies de cadascú, siguem capaços de treballar
plegats, colze a colze, per denunciar la repressió viscuda. Tenim el repte de baixar al carrer
i compartir amb els nostres veïns i veïnes, des
del Manresà ﬁns a Artigues, de Canyet a la Móra,
aquest projecte d’un país inclusiu, obert, dinàmic,
de tothom i per a tothom. On els drets i les llibertats siguin sempre respectats. On ningú pugui ser
discriminat per raó de llengua, origen o religió.
Encara ens queda molt de recorregut per fer.
A Catalunya, sí. I a Badalona, i més ara quan
aquells que van fer de la divisió un projecte polític tornen a tenir la clau de les polítiques municipals. Ens toca mantenir aquella actitud dels valents badalonins de 1714 quan, de nit i jugant-se
la vida, van trencar el setge que patia Barcelona
per portar menjar i llenya perquè poguessin
resistir els embats de les tropes borbòniques.
Òmnium tornarà a commemorar aquest dissabte
a la nit l’efemèride.
Que l’esperit d’aquells badalonins ens faci de
mirall per seguir lluitant, des de la diversitat, per
uns drets comuns que tant van costar de guanyar. Uns drets que són el resultat de tantes lluites
compartides. Si hem arribat ﬁns aquí és gràcies a
homes i dones que s’han asfaltat els carrers, han
lluitat per la justícia social, per la democràcia, per
l’escola catalana i per la dignitat humana. Només
compartint, construïm futur plegats.

•

a estem a setembre. S’acaben les vacances. Ens
acomiadem de l’estiu i tornem a la vida quotidiana. I, amb ella, la tornada a escola. Els nens
comencen a estar neguitosos: tenen ganes de
veure els companys (però no tantes de posar-se
a la feina). I els pares comencem a fer comptes, perquè
la tornada al cole també implica cada any una sèrie de
despeses: llibres, material escolar, roba…
Tinc dos ﬁlls (una, a Primària i un, a Secundària), i,
en tots dos casos, els centres han apostat per propostes
que ens ajuden a economitzar a les famílies. A l’escola de
la meva ﬁlla, com a moltes d’altres, els llibres són socialitzats. Això suposa un gran estalvi: només cal pagar la
quota corresponent per mantenir els llibres i anar reposant els que es fan malbé. A banda de la repercussió a les
butxaques de les famílies (especialment les nombroses),
la socialització fa que els nostres infants aprenguin a
compartir i a tenir cura d’un material que és seu només
mentre el necessiten, que ha de passar a un altre company el proper curs en tan bones condicions com l’han
rebut ells. En una societat com la nostra, tan acostumada a l’individualisme i
a consumir sense gaire
mesura, em sembla un
gran afegit el poder incloure aquests valors.
Així com a l’escola
de la meva ﬁlla aquest
tema el porta l’AMPA,
a l’institut del meu ﬁll
és una empresa la que
se’n fa càrrec. El sistema és força semblant, i
també dóna l’opció de demanar els llibres nous (encara
que, la veritat, no conec cap família que triï aquesta opció). Es poden demanar per internet i te’ls porten a casa.
Igual que a Primària, es revisa que es retornin en bones
condicions. Si amb la petita ja agraïm molt l’estalvi, a
Secundària, on els llibres són més cars, encara ho notem més: es redueix el preu pràcticament un 50%. Sense
oblidar que la reutilització de llibres de text ajuda a fer
un món més sostenible.
El canvi de metodologies també està afectant als materials que es fan servir. Tant a l’escola on treballo com a
la de la meva ﬁlla es comença a treballar sense llibres. El
treball per projectes, els racons… impliquen noves maneres de concebre l’aprenentatge, on el llibre de text no
és el centre, i passa a ser un recurs més entre molts d’altres. De la llarga llista de material, al centre de la meva
ﬁlla se n’encarrega la pròpia escola. Pagant la quota corresponent, els nens i les nenes tenen tot el que necessiten: llapis, colors, gomes, estoig, carpetes… En alguns
centres aquestes quotes de material també cobreixen
les despeses de paper, fotocòpies, cartolines i tot tipus de
material fungible. A l’institut del meu ﬁll sí que ens hem
de fer càrrec les famílies del material bàsic.
El barri de Lleﬁà, on vivim, és un barri molt divers.
Tenim famílies amb moltes necessitats socials i econòmiques. Per tant, la col·laboració amb Serveis Socials és
imprescindible, en molts casos, per acabar de garantir
que tots els infants accedeixin a un dret tan bàsic com
l’educació en les mateixes condicions. Encara queda
molt camí per recórrer per tal que l’escola pública compleixi la seva funció d’equiparar tots els infants. No se’ns
escapa que, tot i que la Generalitat aporta diners a les escoles, el fet de pertànyer a un barri o a un altre determina les quotes de material que poden pagar les famílies i,
conseqüentment, la dotació de recursos materials que
aquestes escoles tenen i dels que l’alumnat disposa!

“El treball per
projectes implica
noves maneres
de concebre
l’aprenentatge”
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Si
voleu publicar
els vostres actes en
aquesta agenda, envieu un correu electrònic a
redaccio
@independentbdn.cat

Exposicions Activitats
Fins al 15 de setembre
‘De San Martín de Porres a Obout: 10
años de Recover’, a l’espai Cristina
Guillén Selecció de Vins (c. Canonge
Baranera, 95). Mostra de la Fundación
Recover, Hospitales para África, ONG
que des de 2007 treballa per fer accessible una sanitat de qualitat a totes les
persones dels països de l’Àfrica on està
present, a través del desenvolupament
i suport de la gestió d’hospitals sense
ànim de lucre. Amb fotograﬁes de Silvia
Cachafeiro.

Recomanem

Divendres 7 de setembre
Cinemaprop. Projecció del ﬁlm “Coco”, de
Pixar. Cicle de cinema a càrrec del Círcol.
A la Societat Coral La Badalonense (c. Sant
Anastasi, 14), 17.30h

Diada Nacional de Catalunya
Concert tribut a Metallica. Amb
Metalmania, a la Sala Sarau 08911 (c.
Ramon Martí i Alsina), a les 23.30h

Fins al 23 de setembre
Exposició ‘Victoria de los Ángeles. La
veu que sorgí de la Universitat’, al Centre
Cultural El Carme. Vol retre homenatge
a una de les ﬁgures més grans de la història de la lírica a través d’imatges que
retraten la seva personalitat i d’objectes
que ressegueixen la seva singular trajectòria professional.

Dissabte 8 de setembre
Cicle artístic al Centre Comercial
Montigalà. Amb l’artista Mark
Montserrat. A l’espai Delicream del centre, 19h

L’acte institucional donarà inici a partir de les 10 del matí.
Durant l’acte tindrà lloc la hissada de la senyera i tot seguit,
al monòlit commemoratiu que hi ha a la plaça, els ciutadans i
les ciutadanes; les entitats esportives, socials, i polítiques; així
com representants de la corporació municipal de Badalona,
faran l’ofrena ﬂoral, amb l’acompanyament musical de la
Banda Simfònica de Badalona dirigida per Manel Barea i la collaboració especial del cantaor Manuel Fernández Pachón.
L’acte institucional, que comptarà amb la presentació a càrrec
del periodista badaloní, Miquel López, ﬁnalitzarà amb el Ball
de l’Àliga, el cant d’Els Segadors i un pilar dels Castellers de
Badalona.
En acabar l’acte institucional, tindrà lloc la tradicional jornada castellera amb els Castellers de Badalona, els Minyons de
Terrassa i els Castellers de Sant Vicenç dels Horts..
Dimarts, 11 de setembre, 10h, a la plaça de la Plana

Concert tribut a Hombres G. Amb Sufre
Mamón. A la Sala Sarau 08911 (c. Ramon
Martí i Alsina), a les 23.59h

Sopar popular de la Comissió Onze de
Setembre. Sopar amb parlaments, actuacions de cultura popular i marxa
de torxes ﬁns a la Plana (plaça Països
Catalans), a les 20.30h
Concert tribut a The Doors. Amb The
Other Doors, a la Sala Sarau 08911 (c.
Ramon Martí i Alsina), a les 23.30h

Fins al 28 de setembre
Exposició fotogràﬁca ‘Mirades 6’, al
Centre Cívic de Dalt la Vila. Mostra
d’imatges de la Penya Fotogràﬁca de
Badalona.
Fins al 28 de setembre
Exposició ‘Memòries de Llevant a
Ponent’, al Centre Cívic de La Salut.
Recull de documents històrics a càrrec
del projc.

de Badalona
Mossèn Anton Romeu, 47, 08912, Badalona
Tel. 687 022 122
redaccio@independentbdn.cat

Dimarts 11 de setembre
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA.
Celebració institucional a la plaça de la
Plana, a partir de les 10h
TRENCANT SETGES, a càrrec d’Òmnium
Badalona. A la platja dels Pescadors, a partir de les 19h.
· Xerrada històrica, 19h
· Parlaments, convidat Marcel Mauri, 20h
· Espectacle i recreació històrica, 20.45h
· Concerts a la platja, 21.15h

Dilluns 10 de setembre
Sopar del PDECAT a la plaça del Sol. Amb
actuació del grup A grup vocal (pl. Sol), a
les 21h

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

Maquetació: Sergi L. Boﬁll (DBcoop, sccl).
Disseny web: EstudiDAW.
Publicitat: Sònia Perez, 698 538 860
(Gestió de Publicacions Locals, sccl).
Imprimeix: Indugraf Oﬀset, S.A.
Dipòsit legal: B-11.360-2018.

Cultures
Propostes per a tots els
gustos a la nova temporada
dels teatres municipals
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Teatre, música, humor, cinema i espectacles familiars omplen la
programació del Teatre Zorrilla, el Principal i el Blas Infante

Silvia Rodríguez Gómez

L

a nova temporada dels teatres municipals de Badalona
està carregada de propostes
interessants, pensades per a
satisfer els gustos d’un gran
ventall de públic. Els tres teatres
municipals de la ciutat, el Zorrilla,
el Principal i el Blas Infante, a través de l’empresa que els aglutina,
Badalona Cultura, oferiran entre
setembre i desembre un total de
vint-i-dos espectacles de teatre,
música, humor o circ, alguns d’ells
destinats al públic infantil. Es podran gaudir d’obres de teatre de renom internacional amb intèrprets
reconeguts, però també de propostes protagonitzades i dirigides per
integrants de companyies de teatre
amateur de Badalona.
El tret de sortida de la nova temporada serà el 22 de setembre al
Teatre Zorrilla amb la tragèdia grega de Sòfocles ‘Èdip’, en una versió
dirigida per Oriol Broggi i protagonitzada per Julio Manrique, que ha
estat aclamada per la crítica durant
la seva presentació al Teatre Romea
de Barcelona la passada primavera.

Badalona
Cultura aposta
per la diversitat
per arribar a
més públic
I aquesta és només la punta
d’iceberg d’un bon grapat d’obres
teatrals que ens deixaran bocabadats aquesta tardor, algunes de les
quals guardonades amb prestigiosos premis, com ‘Siempre a la verita tuya’, Premi Teatre Autor Exprés
de l’SGAE 2018 (28 de setembre al
Principal); o ‘Solitudes’, Premi Max
al Millor Espectacle 2018, (31 d’octubre al Zorrilla). També peces
molt reﬂexives, com ‘Sopa de pollastre amb ordi’, del dramaturg anglès Arnold Wesker, (6 d’octubre al
Zorrilla); ‘Los bancos regalan sandwicheras y chorizos’ (9 de novembre al Principal); ‘Mundo Obrero’,
d’Alberto San Juan (17 de novembre, al Principal); o ‘Les noies de
Mossbank Road’, dirigida per Sílvia
Munt (22 de desembre, al Zorrilla).

‘Les noies de Mossbank Road’, aquest desembre al Zorrilla Foto: Felipe Mena

Així mateix, durant aquesta
temporada torna una nova edició
del ‘Badalona a Escena’, un cicle que
promou el teatre amateur de la ciutat. Enguany, es presentaran cinc
peces d’entitats teatrals de la ciutat,
com La Badalonense, que presentarà ‘El Cant dels Obrers’, una peça
que celebra els 160 anys de l’entitat;

El Nucli Teatre interpretaran ‘Bai,
Bai’ i ‘Si us plau’; Món Animal presentarà ‘La cantant calba’ i Màgic
Empenta compartirà el seu darrer
espectacle ‘Rebeldes con guantes’.
Els petits de Badalona també tenen un espai destacat en les
programacions dels teatres municipals, i aquesta temporada po-

dran gaudir d’espectacles de música, teatre i circ. Una de les artistes
més aclamades per la canalla, la
Dàmaris Gelabert, actuarà el 18 de
novembre al Teatre Zorrilla. Així
mateix i entre d’altres propostes
familiars, Badalona Cultura aposta pel millor circ amb l’espectacle
‘Dekoncert’, guardonat amb el Gran
Premi BBVA Cirkòlica de Circ 2018
(7 d’octubre, Teatre Principal).
També la música té espai als teatres, amb els concerts d’artistes
badalonins, com el grup Quartiana
(16 de novembre, al Principal), i
el Concert de Santa Cecília (24 de
novembre, al Zorrilla) a càrrec de
la Banda Simfònica de Badalona.
Així mateix, als escenaris badalonins tindrem temps de riure de la
mà del reconegut humorista i actor Santi Rodríguez amb el seu espectacle ‘Infarto’ (18 de novembre
al Blas Infante) i de gaudir dels
millors curtmetratges als Filmets
Festival, que es celebrarà entre 19 i
el 28 d’octubre als tres teatres municipals de la ciutat, amb entrada gratuïta. Al nou web del Teatre
Zorrilla (www.teatrezorrilla.cat) hi
ha tota la informació, venda d’entrades i compra d’abonaments.

•

Badalona, capital
europea del
‘Dragon Boat’
La ciutat ha sigut escollida com a base a Europa
d’aquesta modalitat de piragüisme d’origen xinès
Augusto Magaña

E

l passat 11 d’agost, el Dragon Boat Club Badalona
va ser nomenat com a
base del ‘Dragon Boat’ a
Europa. Una delegació de
mitjans de comunicació xinesos i
representants de la prefectura de
Wenzhou, ciutat situada al sudest de la província de Zhejiang, a
la República Popular de la Xina, va
lliurar a l’alcalde de Badalona, Álex
Pastor, aquest reconeixement per a
la ciutat en un acte celebrat al port.
El director de la Base per a la
Comunicació Internacional de la

ciutat de Wenzhou, Penghuai Xu,
ha agraït “l’acollida que ha tingut
el Dragon Boat a Badalona, tant
per la part de la ciutadania com
del mateix Ajuntament”. Segons
Xu “establir aquesta base europea
del Dragon Boat en aquesta ciutat
és una aposta de futur, ja que quan
el canal estigui obert al mar serà
un lloc amb moltes possibilitats
per aquest esport”.
Per la seva banda, Pastor ha assenyalat que “el Dragon Boat Club
és un exemple de col·laboració on
l’esport, la competició i una tradició mil·lenària es donen la mà” i ha
animat al club “a seguir treballant
en les seves activitats per tal que

tots els ciutadans de Badalona les
puguin gaudir i ajudar a dinamitzar el nostre port”.
Al juny, Badalona va acollir el
segon festival de ‘Duanwu’, com
es coneix a la trobada anual de
les tradicionals curses de vaixells
de dracs. A occident i sobretot als
països europeus, aquesta festivitat s’ha conegut des del segle XIX
com a “festival de vaixells de drac”.
Aquesta festa mil·lenària se celebra el cinquè dia del cinquè mes
del calendari lunar xinès. Es tracta d’una de les festes tradicionals
més populars de la Xina i de tot el
continent asiàtic.
El 2007 el govern central de la

Competició de ‘Dragon Boat’ a Badalona Foto: Dragon Boat Club Badalona

Xina va afegir el ‘Duanwu’ com a festa nacional, juntament amb els festivals de ‘Qingming’ i ‘Mid-Autumn’.
El ‘Dragon Boat’ és una modalitat de piragüisme amb origen a
antigues tradicions xineses amb
la figura del drac com a símbol
principal.
D’ençà de la seva reglamentació, l’any 1976 a Hong Kong, és la

modalitat nàutica amb un major
creixement al món pel que fa a
llicències i practicants.
Les seves curses es caracteritzen per l’espectacularitat de llums
i colors i per tenir moltes activitats que es fan al seu entorn, que
fa que, a poc a poc, adquireixi més
protagonisme a molts països d’arreu del món.

•
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Com Badalona va ajudar
Barcelona a resistir
ﬁns l’11-S de 1714
El Trencant Setges commemora els fets històrics
que relaten la peripècia de pescadors i pagesos que
van prendre part del setge a la capital catalana
Trencant Setges 2014 Foto: M&C Goldﬁsh Studio / Òmnium

Javier Torres Jiménez

F

a més de 300 anys, Barcelona va estar assetjada durant prop d’un any, en el
transcurs d’un dels capítols més importants de la
Guerra de Successió Espanyola.
Felip V i les seves tropes van bloquejar Barcelona per assaltar-la,
amb un setge que historiadors com
el badaloní Joan Rosàs Reverté qualiﬁquen d’inusual i extraordinari
per tractar-se d’una ciutat, no només d’un castell o una fortalesa militar, i per la resistència que va oferir la capital catalana. I en la que
municipis veïns com Badalona van
jugar un paper molt important.
“Castellans i francesos van traçar una línia de setge al voltant de
Barcelona, a certa distància, darrera de la qual se situaven totes les
tropes, campaments i infraestructures, i on tenien lloc els seus moviments. Badalona va quedar ocupada per aquesta franja, enmig del
conﬂicte, així que la gent va marxar a viure fora, a les muntanyes”,
relata en Rosàs.
Llavors, Badalona era un “poblet amb quatre cases de pagès i
un nucli urbà”, remarca l’historiador, però la tasca que van impulsar els pescadors i habitants que
es van quedar a la zona va ser una
gran ajuda per a Barcelona. I és
que, durant un setge tan dilatat, el
problema principal no acaben sent
les bombes o les ferides de guerra, que també, sinó els recursos i
el menjar. “Un castell o una fortalesa estan preparats per mantenir
una guarnició, però en aquest cas
havia de menjar i sobreviure una
ciutat sencera”.
Municipis del voltant, ja superats i en terreny de Felip V, van in-

Badalona va
quedar ocupada
per la línia del
setge i la gent va
marxar del poble

L’apunt

Òmnium recupera la festa del
Trencant Setges a la platja

tentar posar remei a aquest gran
obstacle durant setmanes, trencant el setge per portar menjar i
recursos com ara fusta a l’interior de la ciutat. Des de Badalona,
en concret, es va desenvolupar un
sistema molt efectiu, que era trencar el setge per mar, amb les barques dels pescadors, que podien
esquivar els vaixells de vigilància
de l’exèrcit borbònic, ja que, a diferència de per terra, era complicadíssim cobrir tot l’espai de mar.

L

a representació d’aquells fets històrics, documentats i retratats per Josep Maria Cuyàs
a ‘La Badalona del segle divuitè ‘ (1936), serà
un dels motius principals de la celebració del
Trencant Setges, la festa que Òmnium Badalona
torna a organitzar aquest 8 de setembre, en el
marc de la Diada de Catalunya. Una cita que l’entitat recupera després de dos anys d’aturada, i que
tindrà lloc durant el vespre i part la nit a la platja
dels Pescadors.
El Trencant Setges comptarà amb la presència
de l’historiador Joan Rosàs, que protagonitzarà

una xerrada històrica (19h), i del badaloní Marcel
Mauri, cap visible d’Òmnium des de l’empresonament de Jordi Cuixart. Després dels parlaments,
actors i actrius del Círcol, amb la col·laboració de
Rem Bètulo i de colla de diables, recrearan les escenes en les que els badalonins pujaven a les barques per dirigir-se cap a Barcelona.
A més de la cara més solemne i històrica, el
Trencant Setges porta a la platja diferents grups
de música en concert per animar el vespre. Cesc
Gil i Martí Ruiz, Sense Sal, Seguirem i PD al Forn
animaran la festa ﬁns ben entrada la matinada.

La ciutat va
desenvolupar
un sistema per
a trencar el
setge per mar
No obstant, només es podia realitzar aquesta operació un cop al
mes, els dies sense lluna, quan la
llum no delatava les barques. La
resta del mes, els pagesos i habitants de la zona es dedicaven a
recol·lectar els recursos per portar
quan fos el dia indicat, i els guardaven a la Cartoixa de Montalegre,
assegura Joan Rosàs, de la que ningú sospitava. Les nits sense lluna,
baixaven per la riera ﬁns a la platja de Badalona, on embarcaven.

•

Concerts del Trencant Setges 2014 Foto:

M&C Goldﬁsh Studio / Òmnium
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Economia local
La tornada a l’escola genera
despeses molt desiguals
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Depenent del model educatiu del centre i la zona, les famílies
badalonines han d’assumir costs entre els 75 i els 550 euros

Silvia Rodríguez Gómez

D

esenes de fulletons a la
bústia, centenars d’anuncis als mitjans, i incomptables banners a internet
ens recorden que ja som al
setembre i que si tenim ﬁlls en edat
escolar haurem de buidar-nos les
butxaques amb la tornada a l’escola, aquesta ﬁta que cada any genera maldecaps econòmics a milers
de famílies.
A Badalona, les despeses que
cada família ha d’assumir per encetar un nou curs varien molt segons el model educatiu del centre, la zona en la qual està situat i
si l’escola és pública o concertada.
Segons les investigacions que hem
fet per realitzar aquest article, les
despeses que han d’afrontar les famílies a les escoles de la ciutat poden anar des dels 75 euros als 550,
unes xifres que evidencien una realitat: la segregació escolar per motius econòmics.
Hem tingut accés als costos que
han de fer front les famílies d’una
escola concertada de la ciutat. Els
llibres de text costen entre 178-195
euros en Educació Infantil; entre
289-311 en Primària i entre 293 i
308 en Secundària. L’uniforme costa 121 €. I la roba esportiva ascendeix a 100 €. En total, aproxima-

dament 550 euros, als que encara
s’hauria de sumar el que cada família es gasti entre motxilles, llibretes, llapis, i un llarg etcètera.
A les escoles públiques de la ciutat, la diversitat de despeses entre
elles també és molt gran. Segons
les dades a les que hem tingut accés gràcies a l’ajuda de FAMPAS
Badalona, la federació que aglutina a les associacions de famílies d’alumnat de les escoles públiques de la ciutat, hi ha escoles
amb una despesa menor, entre els
75 i els 125 euros, d’altres amb unes
quotes que oscil·len entre els 170€
i d’altres en les que les quotes es
disparen ﬁns als 220€. En aquestes
quotes entren diferents conceptes,
com llibres, sortides, material escolar, o xandall d’escola, en el cas
que tinguin.
La zona on està ubicada l’escola
importa: normalment les quotes de
pagament més altes són a les escoles del centre de la ciutat i les més
baixes, als barris on hi ha diﬁcultats econòmiques. “Hi ha una diferència molt gran segons la zona a
la que pertany el centre, i és un dels
problemes que es detecten a l’hora
de parlar de la segregació escolar.
Hi ha centres que per la zona en la
que estan es poden permetre unes
quotes més elevades, i altres que
han d’anar amb molta cura perquè les famílies no poden suportar

quotes molt altes. Això s’arreglaria
tendint cap un model real d’escola
gratuïta”, reconeix David Guerrero,
president de FAMPAS Badalona.
Socialització de llibres
La majoria de les escoles badalonines de primària han optat des
de fa anys per la socialització de llibres, un sistema amb el qual s’abarateixen els costos per a les famílies, i que implica que els llibres
pertanyen a l’escola, en alguns casos, o les AMPA, en d’altres. Les famílies paguen una quota anual i els
llibres es reutilitzen d’un any a un
altre. Es revisen els que estan malmesos i es compren de nous si cal.
Però, t al com adverteix
Guerrero, a algunes escoles és difícil d’implantar el sistema de socialització “perquè comporta una
despesa que les famílies no poden
pagar, ja que es necessita un capital inicial perquè comenci a funcionar”. Segons admet, a alguns centres hi ha famílies que fa dos anys
que no poden pagar la quota de socialització.
La falta d’ajuts per tal d’implantar aquest sistema a totes les
escoles és una de les raons de que
no tiri endavant als centres on no
es duu a terme. “Fa anys que la
Generalitat no dona cap subvenció per socialitzar llibres”, denuncia el representant de FAMPAS.

•

Recollida solidària de
material escolar nou

Una dona entrega material escolar a una voluntària Foto: Creu Roja

E

l passat cap de setmana, persones voluntàries de Creu
Roja Barcelonès Nord van
recollir material escolar nou
al Centre Comercial Montigalà
dins la campanya ‘Tornada a
l’escola solidària’, una iniciativa
impulsada per aquesta entitat

junt amb la Fundació Solidaritat
Carrefour i amb la qual es recapten motxilles, llibretes, colors,
bolígrafs, etc. que després es repartiran entre infants i joves de
les famílies amb diﬁcultats econòmiques que atén Creu Roja
Barcelonès Nord.

•

Esports
El patí de vela torna a casa
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Els germans badalonins Luís i Emili Mongé van presentar el prototip de
patí que es va seguir a totes les competicions per uniformar la disciplina

Olaya Marín

B

adalona va acollir des del
29 d’agost fins al 2 de setembre el 75è Campionat
d’Espanya de Patí de Vela,
una disciplina les bases de
la qual es van col·locar a Badalona,
de la mà de dos germans, veïns del
municipi. I que aquest passat cap de
setmana va tornar novament a les
aigües de la ciutat.
Fa més de 80 anys la qualitat
de l’aigua a la platja no era com
la d’avui. Per facilitar el bany a la
gent es va començar a utilitzar un
patí a rem per portar-los a nedar a
mar obert. Va ser a la Platja de la
Barceloneta on es va originar aquesta pràctica i on va passar de ser una
embarcació de rem a convertir-se en
una de vela.

Inicialment, amb
els patins a rem es
portava a la gent a
nedar a mar obert,
més enllà de la
brutícia de la costa
Aquest tipus de nau es va estendre ràpidament als anys 20 i 30 per
les poblacions costaneres, incloenthi Badalona. Cada municipi comptava amb model de patí de vela diferent, per tant al fer les regates no
podien competir en igualtat de condicions.
No va ser ﬁns a l’any 1943 que es
va decidir fer una regata a Vilanova
i la Geltrú per decidir quin prototip
seria el model a seguir a les competicions. L’embarcació guanyadora va
ser la que van presentar els germans
badalonins Luis i Emili Mongé, importadors de fusta i socis del Club
Natació Badalona. Avui dia se segueix mantenint la base dissenyada
pels germans.

Imatges del campionat del cap de setmana Foto: Club Natació Badalona

L’apunt

Mahiques, guanyador
del w75è Campionat
d’Espanya

A
Imatges del campionat del cap de setmana Foto: Club Natació Badalona

•

Actualment,
Badalona compta
amb una ﬂota
de més de 40
embarcacions
d’aquest tipus
Actualment, Badalona compta amb una ﬂota de més de 40 embarcacions d’aquest tipus. El patí de
vela s’ha popularitzat en els últims
anys i es troba arreu dels municipis
costaners mediterranis, però també
s’ha començat a introduir a països
europeus com és el cas d’Alemanya,
França o Holanda.

•

la competició del passat cap de setmana van participar 71 patinaires provinents de Catalunya, País Valencià i Andalusia.
Oriol Mahiques, del Club Natació Sitges, va ser el guanyador
del campionat. Els badalonins Albert Batllera i Ramon Puigoriol
van ocupar la quarta i cinquena posició respectivament.
La regata, organitzada pel Club Natació Badalona i la Reial
Federació Espanyola de Vela, va comptar amb set proves, dues de
les quals eren imprescindibles perquè el campionat fos vàlid. El
recorregut d’aquestes va consistir en itineraris de tipus triangle o
sobrevent-sotavent.
La competició també va comptar amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Badalona, l’Associació Nacional de la Classe Pati
de Vela (ADIPAV) i la Federació Catalana de Vela. No és el primer cop que la ciutat acull el campionat: ho va fer també els anys
1979 i 2003.

Imatges del campionat del cap de setmana Foto: Club Natació Badalona

Imatges del campionat del cap de setmana Foto: Club Natació Badalona
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