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Més transport
públic; més
cotxes
Amb motiu de la Setmana de la Mobilitat, us portem una fotograﬁa del
transport públic de la ciutat i altres àmbits de la mobilitat com la bicicleta:
- Xarxa de busos i barris P2-3
- Can Ruti i el seu aparcament P4
- Perllongament de la L1 de metro P4
- La bici no arrenca P5
- Els obstacles per a la diversitat funcional P5

El tema
L’augment del transport
públic no debilita el cotxe
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L’ús de la xarxa pública s’ha multiplicat els darrers anys;
només bus i metro sumen més de 100.000 viatges diaris a la
ciutat; tot i així, el vehicle privat continua predominant

A.M. | S.R.G. | J.T.J.

C

om molts altres municipis, Badalona celebra
aquests dies la Setmana
de la Mobilitat Sostenible,
un marc en el que administracions i entitats reivindiquen
el transport públic i la utilització
de vehicles que no perjudiquin el
medi ambient, per aconseguir ciutats amb menys contaminació. Un
dels objectius ambiciosos de la societat actual que no és assumible
sense una xarxa de transports consolidada i estesa.
Badalona compta a dia d’avui
amb una vintena de línies diürnes i tres nocturnes (N2, N9 i
N11) que donen servei a la ciutat
tant a nivell intern com de connexió amb les localitats de l’entorn;
dues línies de Metrobús, una de
les darreres modalitats d’alta
freqüència estrenades per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (M27

Badalona compta
a dia d’avui amb
una vintena de
línies diürnes i
tres nocturnes
i M28), que connecten zones on no
arriba el metro, i una branca de la
xarxa ortogonal de Barcelona de
TMB, amb l’H10.
Les altres dues grans potes del
transport públic a Badalona són el

Autobusos a Francesc Layret Foto: J. T.

metro i el tren, que disposa d’una
estació de Rodalies al Centre, on
es pot accedir a la R1. Pel que fa al
suburbà, el municipi compta amb
dues línies de la xarxa metropolitana, la L2, amb quatre estacions (cinc, comptant Artigues), i la
L10, amb tres parades més; ambdues línies connectades a l’estació
de Gorg que, a la vegada, enllaça
amb el TramBesòs. El tramvia, tot
i que menys concorregut, complementa el llistat de transport públic
a la zona sud de la ciutat, des del
Gorg ﬁns a Sant Adrià, per endinsar-se a Barcelona.
La xarxa de busos, responsable
de la cobertura de bona part de
la ciutat
El transport públic de Badalona és
un servei molt important pels ciutadans, tant per moure’s dins de
la ciutat com per desplaçar-se pels
municipis del voltant. Només a les
estacions de metro badalonines hi
ha al voltant de 50.000 validacions
al dia. Però el servei més utilitzat
és l’autobús, que en un dia feiner
pot tenir una mitjana de 104.000
validacions al dia (aquestes dades
corresponen al servei metropolità
de Tusgsal, que dóna servei també a altres localitats com Santa
Coloma de Gramenet, Sant Adrià
de Besòs, Tiana i Montgat).
El cap del Servei de Planiﬁcació i
Estudis de la Direcció de Mobilitat i
Transport de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), Guillem
Alsina, explica que el 2017 el servei diürn d’autobusos que cobreix
Badalona va tenir una xifra rècord
de 30,6 milions de validacions durant l’any. “Comparant-ho amb el
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2013, que van ser 25 milions, representa una pujada del 23% en 4
anys”, apunta. A més, l’ús del servei de Nit Bus també ha pujat dels
4 milions de validacions en 2013
ﬁns als 5,5 milions en 2017, el que
representa un increment del 36%.
Alsina assegura que l’ús del bus en
l’àrea metropolitana acostuma a
incrementar un 5% cada any, però,
tot i que aquestes xifres són positives, encara no es pot donar la feina per feta.
Demandes i deures
Segons Guillem Alsina, l’augment
de passatgers es pot explicar per

El 2017 el servei
diürn d’autobusos
de Badalona
va sumar 30,6
milions de viatges
diverses raons: per la gent jove
que s’incorpora a la universitat o
al món laboral i comencen a fer
servir el transport públic, per un
increment general de la mobilitat
en els municipis metropolitans o,
en menor mesura, per un transvasament del vehicle privat cap al
transport públic. “Ens agradaria
veure acompanyat una pujada de
l’ús del transport públic amb un
decrement de l’ús del vehicle privat. Però amb la recuperació econòmica el privat també s’ha recuperat”, assenyala Alsina.
Per poder aconseguir una mobilitat més sostenible no només
basta amb millorar el servei i incrementar l’oferta de transport
públic, sinó que es fa necessari
aplicar mesures per restringir
l’ús del vehicle privat. “Si no hi
ha una política de restricció, de
posar més diﬁcultats a l’ús del vehicle privat, és evident que no hi
haurà un transvasament de gent
del transport privat cap al públic”,
explica Alsina, que també ressalta
que s’han de crear les condicions
per promoure també altres tipus
de transport, com la bicicleta.
Alsina destaca que per avançar
cap a una mobilitat més sosteni-

ble s’ha de continuar amb el desenvolupament de la xarxa d’autobusos, al mateix temps que se
la dota d’una certa prioritat en
l’espai urbà, mitjançant carrils
bus, prioritat als semàfors o girs
exclusius per bus. Però aquesta
xarxa de bus només pot suplir
la necessitat de certs ‘corredors’,
com explica Alsina. Per altres zones de la ciutat, sobretot aquelles
que tenen serveis de gran demanda com l’Hospital Germans Trias i
Pujol (Can Ruti), farien falta mitjans de transport de majors capacitats, com el metro o el tramvia.
Un altre ‘corredor’ de gran demanda és el que connecta el centre de Santa Coloma amb Badalona
que —tot i que s’han creat les línies de Metrobús (M27 i M28) que
ofereixen un servei d’alta freqüència i que a partir de ﬁnals d’any disposarà també d’unitats de busos
articulats— exigeix el perllongament de la línia de metro. Una
millora que està planiﬁcada, però
que sembla estar encallat.Des de
la Taula de la Mobilitat consideren
que la xarxa, no obstant, té algunes
mancances que s’haurien d’anar
cobrint, com ara la connexió dels
barris de Canyadó i Manresà amb
Can Ruti, des del Maresme, des
d’on estaria augment l’aﬂuència
cap a l’hospital els darrers anys,
apunten. També destaca el portaveu de la Taula, Diego Guerrero,
la baixa connexió entre els districtes 3 (Pomar, Morera, Bufalà),
2 (Montigalà, Lloreda, Puigfred) i
el 6 (Gorg, Sant Roc), i considera
que s’hauria d’habilitar una línia
que cobrís aquest recorregut.
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Analitzem la mobilitat en alguns dels barris perifèrics de la ciutat, per
saber com es mouen els seus veïns i quines reivindicacions tenen

Canyet: l’avantatge
de tenir Can Ruti

Pomar: sense connexió
amb els instituts

C

E

anyet, tot i ser un dels barris més llunyans del centre de la ciutat és també un
dels que està millor connectat,
gràcies a la presència de l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can
Ruti), que fa que hi hagi un bon
servei d’autobusos.
El president de l’Associació de Veïns de Canyet, Pepe
Sánchez, explica que hi ha ﬁns
a set línies de bus que passen
pel barri, que és un dels menys
densament poblats de la ciutat.
“Canyet és el barri més ampli
d’extensió, però el més petit de
població. Hi ha més treballadors
a Can Ruti que habitants al barri”, ho il·lustra Sánchez.
La gran demanda de transport cap a l’hospital fa també

que Canyet tingui una connexió
molt ràpida amb el metro —
menys de 15 minuts en bus ﬁns
a l’estació de Badalona Pompeu
Fabra i al voltant dels 22 minuts
ﬁns a l’estació de Fondo— i amb
l’estació de Rodalies —15 minuts amb la línia B6.

l president de l’Associació
de Veïns de Pomar, Albert
Arnau, assenyala que el
barri “està molt ben comunicat”, però ressalta que des de
fa temps demanen una línia de
bus que “que comuniqui el barri
amb el de Bufalà a l’alçada d’on
estan els instituts: IES Isaac

Albéniz, Escola D’Art I Superior
De Disseny Pau Gargallo i l’IES
Pompeu Fabra”.
Pomar no té cap institut i per
això els nens i nenes del barri han
d’anar ﬁns a Bufalà per continuar els seus estudis. Arnau ressalta
que abans hi havia un servei d’autobús que feia el trajecte des del

Manca de
transport
públic a
La Mora

A

l barri de La Mora, moure’s de forma sostenible és
una tasca complicada pels
seus habitants. Tal com denuncien representants de l’Associació de Veïns d’aquest barri, els
falten més serveis de transport
públic per garantir la mobilitat
dels veïns i veïnes, ja que només disposen d’una línia d’autobusos, la B7, que, tal com asseguren, hauria de passar amb
més freqüència i caldria afegirli una parada a l’alçada del carrer Mar Adriàtic. Així mateix,
demanen altre línia amb diferent recorregut. Altra de les

Bona
connexió
des de
Manresà
Mapa amb els barris analitzats Imatge d’Augusto Magaña

demandes és que el Tram arribi ﬁns a La Mora, i també el
Bicing.
Laura Cillero Esteller, una veïna de La Mora utilitza el cotxe
per moure’s “perquè el bus no
passa massa freqüent, cada 20
minuts i perquè només hi ha
una línia”, argumenta. “Si hi hagués més línies i més opcions
d’agafar diferents autobusos i
més freqüència, aniria en transport públic”, assegura.

Les línies més utilitzades
TUSGSAL i AMB treballen per incorporar
desenes d’híbrids i elèctrics properament

S

egons les darreres dades de
2017, la línia estrella del servei és la B27 (que ara ha passat a ser M27), amb 3,4 milions de
viatgers, seguida de la B30, amb 3
milions, i de la B19, que es troba
en tercer lloc. Totes tres connec-

barri ﬁns als instituts, però ara
els estudiants han d’anar caminant per força.
Gloria Atsuara, vicepresidenta de l’AMPA de l’IES Pompeu
Fabra, explica que les seves ﬁlles
han de marxar de casa gairebé
tres quarts d’hora abans del començament de les classes, quan
amb un bus podrien arribar en
menys de quinze minuts. Aquest
fet afecta els estudiants sobretot els dies de pluja i durant l’hivern, en els que han de caminar
per més de mitja hora i amb tot el
pes del material escolar a sobre.
Però aquesta situació podria
canviar amb el canvi de recorregut de la línia B24 que l’AMB
té previst, que passarà per
Pomar al carrer de Joan d’Austria i s’endinsarà en La Morera
a través de l’avinguda de Bac
de Roda. Alsina, assenyala que
amb aquest canvi de recorregut
la B24 “farà la connexió PomarMorera-Bufalà, que és un eix horitzontal del qual no tenim cap
línia que el faci durant el dia”.

ten Santa Coloma amb Badalona, i
dues d’elles arriben a Can Ruti.
Pel que fa a les línies urbanes,
aquelles que només es mouen dins
el terme municipal de Badalona,
l’autobús amb més demanda és la
B4, amb 1,45 milions de passatgers

E

l representant de l’Associació de Veïns de Manresà
Antonio Malonda opina
que al barri més oriental de la
ciutat, on viuen aproximadament 350 persones, hi ha prou
transport públic amb les línies
B30, B29, B2 i la B34 que es dirigeix a Montgat. Així mateix, la
proximitat de l’estació de Renfe
de Montgat, a cinc minuts a peu
de Manresà, fa que la connexió
amb el centre de Barcelona si-

anuals; la B1, B2 i B3 la segueixen
de prop. Quant a ocupació, apunta TUSGSAL, la millor línia, amb
diferència, és la B1, seguida de la
B6, la B2 i la B8.
Els autobusos també treballen
per millorar any rere any la petjada ambiental que deixen a la ciutat. Actualment, TUSGSAL disposa
de quatre vehicles híbrids i quatre
d’elèctrics, però treballa amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per a
incorporar 23 autobusos híbrids
articulats, 33 híbrids estàndard i
12 estàndard 100% elèctrics, entre
ﬁnals d’any i principis de 2019.

•

gui molt ràpida i relativament
senzilla. En contra, creuen que la
Zona Blava de Badalona els genera inconvenients quan decideixen
anar a comprar o moure’s per la
ciutat. Segons Malonda, s’havia
d’haver consultat prèviament als
veïns dels barris més allunyats.
“S’havia de fer un estudi tècnic i
altres modalitats d’aparcament,
perquè finalment la zona blava
treu espai als propis veïns”, argumenta.

M27, baixant per Martí Pujol Foto: J. T.

Altre via d’accés al barri és
la bicicleta, a través del carril
bici del Passeig Marítim. Una
de les veïnes de Manresà, Marta
Rodríguez Gómez, utilitza freqüentment aquest transport
per desplaçar-se fins al centre
de Badalona i també per anar
a treballar a Barcelona, encara que critica que no hi hagi un
carril bici que connecti ambdues ciutats per la costa, perquè els trams sense carril estan
“molt malament” sobretot passat el Port de Badalona en direcció Sant Adrià, assenyala.
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un problema enquistat
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Prop de 10.000 persones passen a diari per un centre que és referència
de la comarca; el pàrquing de l’hospital disposa de 1.800 places

Javier Torres Jiménez

S

i parlem de problemes en
l’àmbit de la mobilitat, hi
ha un que desperta la preocupació general de la ciutat però que porta anys enquistat. Es tracta de l’Hospital de
Can Ruti i el seu aparcament, per
on circular a segons quines hores del matí és tota una gimcana
de trànsit i cotxes en doble fila.
Segons dades del centre, per l’hospital passen cada dia unes 10.000
persones, a banda d’usuaris, un
volum de gent que no és gens fàcil d’absorbir, sobretot si una part
important d’aquesta massa ho fa
en transport privat.
L’aparcament de Can Ruti disposa de 1.800 places, i actualment
se n’estan construint 200 més, reservades només per a treballadors
i treballadores, que estaran disponibles aquesta tardor, previsiblement. Això, sumat a la gran quantitat de gent que puja a un dels
hospitals de referència comarcal,
fa que, sobretot entre les 7.30h i les
15.30h, cada dia hi hagi importants
col·lapses i sigui una loteria trobar
aparcament.
Hi ha dues vies d’apostar per

El centre disposa
de 1.800 places
d’aparcament, i se
n’estan habilitant
200 més per a
treballadors i
treballadores
solucionar el problema. Hi ha qui
creu que és millor incidir directament en el pàrquing pròpiament,
ampliant el nombre de places o
establint zona blava per millorar
la rotació. Dues alternatives amb
problemes: d’una banda, el fet que
Can Ruti es troba a la Serralada de
Marina, i no tothom veuria amb
bons ulls treure terreny a la muntanya per guanyar aparcament; de
l’altra, que fer el pàrquing de pagament despertaria queixes i crítiques dels usuaris.
L’altra via és consolidar i enfortir el transport públic que
connecta amb l’hospital, a on,
a dia d’avui, ja pugen vuit línies
des de Badalona, Santa Coloma,
Montcada i Tiana (a demanda),

Un autobús s’atura davant de Can Ruti Font: Javi Torres

una d’elles nocturna (la N11).
Recentment, va començar a funcionar la nova línia de metrobús
M28, amb pas d’alta freqüència.
Des de la Taula de la Mobilitat
consideren que seria positiu habilitar un aparcament al voltant de
la B-20 on la gent pogués deixar el

cotxe, i fer que diferents línies, a
través de petits perllongaments,
hi arribessin i recollissin tothom
que hi aparqui, per evitar pujar
amb vehicle privat fins al propi
campus de Can Ruti.
De moment, des del Germans
Trias asseguren que no hi ha cap

novetat ni mesura a l’horitzó pel
que fa a l’aparcament. L’alcalde
Àlex Pastor, aquests dies, aﬁrmava que explorarien zones al voltant de l’hospital per poder habilitar i ampliar l’aparcament, i que
pot ser llavors s’estudiaria la zona
blava.

•

El perllongament de
la L1, projecte pendent
a llarg termini
El projecte suposaria cinc estacions més, que connectarien
Fondo amb Pompeu Fabra i l’estació de Renfe

T

ot i la diversitat de transport que trobem al terme
municipal, només una part
de la ciutat es pot beneﬁciar de
com a mínim dos mitjans diferents. Els barris de la zona oest
i nord-oest, per sobre de l’autopista C-31, no disposen d’accés a la línia de Rodalies, i, segons quines zones, no tenen una
gran connexió amb les parades
de metro.
És el cas de Lloreda, Sant
Crist o Bufalà, barris molt poblats i amb molta vida que no
acaben de tenir a prop ni les estacions de Fondo (L1), a Santa
Coloma, ni la de Pompeu Fabra
(L2), al centre de Badalona. “Són
barris amb molta població on
les inversions en metro tindri-

La captació de
demanda estimada
de les noves
estacions seria
d’uns 40.000
viatgers diaris
en un retorn social molt alt. L’eix
de rambla Sant Joan -Lloreda-,
que connecta Fondo i Badalona
Pompeu Fabra, té algunes de
les línies que més funcionen del
Barcelonès Nord, i de vegades van
al límit. També tot l’eix de Martí
Pujol -Bufalà- compta amb molts
viatgers i s’està oferint molt bon

servei”, explica el portaveu de la
Plataforma pel Transport Públic
del Barcelonès Nord, Roger
Melcior.
Tota aquesta zona, precisament, és la que hauria de quedar
coberta en un futur incert pel perllongament de la L1, un projecte
redactat des del 2010 però que ha
estat aturat més d’un lustre. Tot
just fa un any, el Departament de
Territori el va fer reviure i de forma conjunta amb l’Ajuntament es
van anunciar tràmits per tirar endavant, a poc a poc, la iniciativa.
El primer pas serien dues noves estacions, la de Montigalà i
la de Lloreda-Sant Crist, a més
d’unes cotxeres, una primera fase
que l’estudi informatiu i d’impacte ambiental ja existent xifra en

Accés a l’estació de metro de Pompeu Fabra Foto: J. T.

260 milions d’euros. I la redacció del projecte de la qual ja hauria d’estar en licitació, segons les
previsions de fa un any. La segona fase del perllongament inclouria una altra estació a Bufalà, una
parada que enllacés amb l’actual
Badalona Pompeu Fabra de la L2
i una tercera a tocar de l’estació
de Rodalies. En total, sumat a la
primera part del perllongament,
uns 500 milions d’euros. La captació de demanda estimada de
les cinc noves estacions seria de

40.000 viatges al dia, segons el
Departament de Territori.
En total, cinc estacions més
que haurien d’estar projectades
el 2020, però que, de moment, no
estan complint les previsions esperades, ja que l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la
segona fase també s’hauria d’estar licitant a dia d’avui. Algunes
fonts apunten que, després del
període d’al·legacions, ambdues licitacions podrien sortir a la
llum el proper mes d’octubre.
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La bicicleta, la gran oblidada
de la mobilitat badalonina
Tot i que el Pla de Mobilitat preveu 27 km de carril-bici, l’únic que s’ha
fet els darrers anys és el tram de passeig marítim paciﬁcat recentment
regidoria de Mobilitat va assegurar que el projecte ja estava redactat i en fase d’aprovació.
La Plataforma de Promoció del
Transport Públic tem que la licitació del projecte continuï encallada i que, si no s’adjudica durant
els propers mesos, es perdin els
200.000 euros de subvenció que
l’AMB va concedir a la convocatòria de 2016 per a aquesta obra, que
també compta amb ﬁnançament
municipal. D’altra banda, lamenta que no hi hagi cap notícia sobre
l’evolució del tram sud del Bicivia,

entre el Palau Olímpic i Sant Adrià,
que també va ser subvencionat
amb 200.000 euros per l’AMB.
El tram central, expliquen, el
més complicat dels tres, podria
obtenir fons a través d’una convocatòria de la Unió Europea a la
que Badalona s’hi podria presentar, tot i que ho hauria de fer abans
del 30 de setembre. També Sant
Adrià podria optar a aquest projecte per costejar la part del carril
que transcorre el seu terme municipal, i que connectaria des d’Artigues ﬁns a la rambla Guipúscoa.

•

Badalona perd el
primer tren del
‘bicing metropolità’
Aparcament de bicicletes a Pompeu Fabra Font: J. T.

J. Torres

S

i deixem els motors de banda, ja siguin privats o collectius, la gran assignatura
pendent de Badalona des
de fa anys continua sent la
mateixa: la bicicleta. Els objectius
del Pla de Mobilitat Urbana aprovat al Ple preveuen més de 27 quilòmetres de carril-bici a Badalona.
No obstant, recentment la localitat
només ha sumat un quilòmetre que

s’afegeix als mateixos 7,5 km que hi
ha hagut els darrers anys.
L’única novetat dels darrers
anys ha estat el perllongament
del carril-bici del passeig marítim,
arran de la pacificació del tram
Donzella-Torrent de Vallmajor, de
la qual ara se’n tornarà a debatre.
En deﬁnitiva, ni un 3% de la xarxa
de carrers de Badalona disposa de
carril-bici, d’un total de 268km. A
banda dels carrils, l’altre tipus de
modalitat que permet la circulació
de bicis sense perill és la zona 30,

on la velocitat dels vehicles està
restringida i deixa conviure totes
dues mobilitats. La ciutat en té 22
quilòmetres, un 8,2%.
Un dels grans anuncis d’aquests
darrers dos anys ha estat el Bicivia
entre Montgat i Sant Adrià de
Besòs, un carril projectat de la mà
de l’Àrea Metropolitana que ha de
travessar tota la ciutat, i la primera part del qual havia d’arribar al
centre de Badalona més aviat que
tard. Però de la que encara no se
sap res, tot i que al mes de juny, la

L

’Àrea Metropolitana de Barcelona ha anunciat aquests
dies, amb motiu de la
Setmana de la Mobilitat, l’estrena d’un nou sistema de bicicletes a l’entorn de Barcelona semblant al Bicing de la capital. Sota
el nom de ‘e-Bicibox’, es posarà
en marxa el proper mes de gener amb una ﬂota inicial de 300
bicicletes que anirà augmentant,
i que tindran 630 places a 12 municipis diferents, entre els quals
no hi serà Badalona. El nou sis-

tema s’implanta a ciutats on ja fa
un temps que es va començar a rodar el ‘Bicibox’, el sistema d’aparcament de bicicletes de l’AMB.
Un projecte que, segons fonts del
Consell de la Mobilitat, no s’ha
demanat des de Badalona fins
a aquest 2018. En aquest sentit,
avancen que Badalona podria rebre properament els beneﬁcis del
programa de Bicibox millorat, uns
aparcaments de molta més capacitat, que es podrien ubicar a prop
de l’estació de Renfe.

La mobilitat del veïns de Badalona amb
diversitat funcional, plena d’obstacles
La ciutat no ha posat en marxa cap solució global per atendre als ciutadans amb diversitat funcional
Silvia Rodríguez Gómez

V

oreres trencades i sense rebaixar en els passos de zebra o cruïlles,
edificis públics sense
aparcaments reservats,
estacions de metro sense ascensor, teatres sense seients especials ni traducció al llenguatge de
signes... Aquestes són només algunes de les múltiples barreres
que una persona amb diversitat
funcional ha de sortejar en el seu
dia a dia a Badalona, i és que, tal
com denuncien des de fa anys els
diferents col·lectius que agrupen a
les persones amb diversitat funcional, la ciutat no està ni a prop de
ser un lloc accessible i fàcil quant
a la seva mobilitat.
“Et pots trobar que la biblioteca, el teatre o l’hospital és ac-

Una dona en cadira de rodes, disposada a creuar un carrer Foto: J. T.

cessible. Però quan parlem d’accessibilitat i mobilitat hem de
contemplar tot com un global,
i tenir en compte l’entorn. Com

arribes ﬁns allà?”, es pregunta el
veí de Badalona Rafael Reoyo, activista en favor dels drets de les
persones amb diversitat funcio-

nal i president del Centre Julia
Pastrana Europa. “Les voreres estan molt malament, fan pena”, assegura Reoyo. “I el transport públic, no ens serveix de res que hi
hagi una estació adaptada i les altres no, perquè el problema és que
no saps com et trobaràs l’estació
a la que et dirigeixes”, comenta.
En quant als autobusos, segons
indica Tusgsal, els seus vehicles
estan totalment adaptats per cadira de rodes.
Anar arreglant petits entrebancs no és la solució, segons
Rafael Reoyo, sinó que el que cal
és fer un “pla de ciutat global, amb
tècnics, pressupost, i calendari”.
Ell mateix va presentar al 2016
una moció al Ple de l’Ajuntament
per fer un Pla d’Accessibilitat que
enceti actuacions en la seva globalitat. Va ser votada per unanimitat
per tots els partits polítics que hi

tenien representació llavors, però
no en té constància de que el pla
s’estigui implementant. “Cap govern de la ciutat ens ha donat resposta. La mal anomenada discapacitat és un tema d’origen polític i
de solució política”, conclou.
Francesc Duran, responsable
d’Espai Públic i Mobilitat en l’anterior govern conﬁrma que el Pla
d’Accessibilitat no s’ha posat en
marxa encara, però assegura que
s’estan fent actuacions puntuals
per millorar la mobilitat d’aquests
veïns. En aquest sentit, recorda
l’ascensor instal·lat entre La SalutLleﬁà, i tres més que estan previstos. També assenyala que estan
aprovades la construcció d’una
desena de rampes a Nova Lloreda,
la reurbanització amb plataforma
única dels carrers Guixeres i Trilla,
i diverses adaptacions de passos de
vianants al Districte 3.

•
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El govern proposarà a l’òrgan consultiu suspendre
provisionalment el decret llei de prohibició d’aparcament ﬁns
que es trobin alternatives de millora per a la paciﬁcació

Javier Torres Jiménez

D

es de la supressió de
l’aparcament i la circulació al passeig Marítim,
abans d’estiu, la mesura
ha estat una de les més
discutides dels darrers mesos a
Badalona. Amb el canvi de govern
arran de la moció de censura, el
PSC va assegurar que replantejaria l’acció impulsada per l’equip
de Dolors Sabater, i aquest dilluns
s’ha donat un nou petit pas en
aquesta direcció.
Tot i que no s’ha pres cap decisió ferma, el govern local traspassarà el debat al Consell de la
Mobilitat, òrgan consultiu de la
ciutat on hi ha representades entitats, partits i institució. Així es
va tancar aquest dilluns una reunió al Viver en la que hi havia
presents veïns del Districte 1, restauradors i comerciants i Consell
de la Mobilitat, a més del regidor
del districte, Jordi Subirana. En
aquest sentit, fonts de la regidoria de Mobilitat i del govern han
conﬁrmat que no hi ha cap decisió
presa a dia d’avui sobre el retorn
dels cotxes al passeig.
“Nosaltres defensarem la proposta que es torni a la situació anterior, com demanen diferents entitats, comerciants i restauradors.
I a partir d’aquí, s’intentarà trobar
un consens al Consell”, explica el
regidor Jordi Subirana. En qualsevol cas, es tractarà d’un context
provisional, mentre es troben al-

El retorn dels
cotxes seria
provisional,
mentre el govern
busca alternatives
d’espais per
aparcar a l’entorn
del passeig
ternatives per habilitar les places
d’aparcament que hi havia al passeig, més de 200, a espais i solars
de l’entorn. “Som conscients que
probablement no podrà ser exactament igual que abans, i ambdues parts hauran de cedir per trobar
un punt mig”.
Les posicions són contràries
entre sectors, i la paciﬁcació, almenys tal i com s’ha dut a terme,
té detractors. És el cas del gremi de restauració, representats
sota el paraigües de Forquilla
Badalona, que no comparteix les
formes de la paciﬁcació del passeig. “Els restauradors també volem un bon passeig que atregui a
la gent, no estem en contra d’un
canvi del model de transport,
però no hem tingut temps de reaccionar, ni avisar clients, personal. Ens van avisar amb molt poc
temps i en època d’estiu, que és
bona per a nosaltres. I les vendes han baixat”, assegura el president de l’entitat, Edgar Sánchez.

El passeig, amb cotxes al fons Font: Adrià Oliver

En aquest sentit, demanen que,
mentre no es dissenyi una bona
pacificació amb un passeig ben
organitzat i amb alternatives
d’aparcament, s’hauria de tornar
a la situació prèvia d’aparcament
lliure.
Tot i que hi ha una part del veïnat molt a favor de poder tornar a
aparcar, també hi ha sectors favorables al nou passeig sense cotxes.
Des de la coordinadora d’associacions veïnals del districte 1 expliquen que no hi ha una posició clara perquè no s’ha deﬁnit, però és
evident que hi ha “certa divisió”.
“També hi haurà afectats si es

torna enrere. No hi ha una bona
solució, de moment, i no deu ser
tan fàcil desfer tot plegat”, considera la Conxita Gonzàlez, de l’AV
del Centre.
En deﬁnitiva, serà el Consell de
la Mobilitat on es debati la qüestió i on es tregui l’aigua clara perquè el govern prengui una decisió.
Una possible solució, que algunes
veus del Consell podrien plantejar, seria proposar una situació
intermèdia mentre no es trobi
un context deﬁnitiu que permeti paciﬁcar el passeig sense malestar (o sense tant de malestar,
com a mínim). Que es pogués tor-

nar a aparcar només a una part
del passeig però es mantingui el
carril bici, per exemple, en seria
una, sempre de forma transitòria
i amb la garantia que el govern
executi les actuacions paral·leles
per recuperar aparcament a l’entorn, com ara a la zona de la Unió
Vidriera.
El que sí sembla deixat de banda ‘sine die’, segons Subirana, és
l’establiment de la zona verda i
blava al districte 1, no només a
Casagemes. Subirana avança que,
un cop resolt el tema del passeig,
s’analitzarà, però veu poc probable
que entomin aquesta mesura.
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Can Ruti investiga un tractament amb
pacients per frenar l’esclerosi múltiple
L’assaig clínic, liderat pel Germans Trias, ja està tractant els primers
usuaris, i s’està duent a terme també a altres centres d’investigació

Redacció

U

n equip d’investigadores
de l’Hospital i de l’Institut de Recerca Germans
Trias i Pujol ha iniciat
un assaig clínic de fase
1 per frenar l’avenç de l’esclerosi
múltiple (EM) amb un producte
cel·lular, amb cèl·lules del pacient
mateix, que reprograma el sistema immunitari dels pacients.
L’assaig clínic ha començat
aquest estiu i, en aquesta primera
etapa, s’han de tractar nou pacients amb diferents dosis del producte cel·lular: dosi baixa, mitjana i alta. En una segona fase, la
dosi que s’hagi demostrat més
segura, s’administrarà en 21 pacients més.
Es tracta d’un assaig multicèntric, és a dir, que a més de l’Hospital Germans Trias també hi participen investigadors de l’Hospital
Universitari d’Anvers i la Clínica
Universidad de Navarra, que també tracten el mateix nombre de
pacients per contrastar resultats.

Els investigadors
han obtingut 5,3
milions d’euros
d’un programa
de recerca i
innovació de la UE
Un nou tractament basat en teràpia cel·lular, un tipus de medicina personalitzada
L’esclerosi múltiple és una malaltia de tipus autoimmunitari en la qual les defenses del cos
destrueixen la mielina, una capa
de proteïnes i greixos que envolta el teixit nerviós del cervell, el
nervi òptic i la medul·la espinal.
Aquest desgast de la mielina fa
que no es transmetin correctament els estímuls nerviosos i que
es produeixin problemes de força, sensibilitat, equilibri o visió.
El tractament, desenvolupat per
investigadores de Germans Trias,
consisteix en extreure cèl·lules

Equip d’investigadores Font: Germans Trias

de la sang del pacient mateix, les
tracta al laboratori amb vitamina
D3 i les introdueix de nou en el
malalt. Aquestes cèl·lules, anomenades dendrítiques, han estat reeducades i ajuden a frenar l’atac a
la mielina i evitar així la progressió de la malaltia.
La malaltia encara no té cura,
però sí que s’utilitzen tractaments immunosupressors per

Badalona estrena nous camins amics
entre el descontent de FAMPAS

frenar-ne l’avenç. Tot i que han
demostrat tenir eﬁcàcia, a la vegada afecten a la totalitat del sistema immunitari, és a dir, sense
discriminar cèl·lules malaltes de
sanes, disminuint les defenses
protectores del cos. El tractament
amb cèl·lules del pacient mateix,
per tant, podria tenir menys efectes secundaris i garantir una millor seguretat.

Per tal de dur a terme aquest
assaig clínic, els investigadors
han obtingut 5.357.032 euros del
programa de recerca i innovació
Horizon 2020 de la Unió Europea
(RESTORE, grant agreement
No 779316), possibilitant la collaboració de diversos centres de
recerca i empreses de la Unió, entre els quals s’hi troba Germans
Trias.

•

Més d’un centenar
d’alumnes estrena
els nous mòduls de
l’Institut La Riera

Diferents AMPA de les escoles implicades consideren
que el projecte no s’han treballat com cal

El curs va començar dilluns,
després d’uns dies de retard
Redacció

B

adalona estrenarà aquest
divendres, en el marc de
la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, dos
nous camins amics de
la Xarxa de Camins Escolars de
Badalona: el Camí Amic de la
Mar Mediterrània i el Camí Amic
dels Romans, a la zona del Centre
i el Progrés. La voluntat d’aquestes rutes és promoure que els infants vagin caminant o en bicicleta a l’escola de manera autònoma,
segura i sostenible, i s’uneixen al
Camí Amic del Parc que es va posar en funcionament ara fa un
any, a l’entorn del Parc de Ca l’Arnús.
Aquests camins tenen una senyalització pròpia i compten
també amb la col·laboració d’establiments i comerços que poden
ajudar en un moment donat als
infants quan tenen alguna necessitat d’atenció puntual. El curs
passat es va fer un treball a diferents escoles per promoure l’anar
a peu i en transport públic. El govern explica que, en aquest treball de creació d’un Camí Amic hi

Interior del nou institut Foto: Ajuntament
Senyalització d’un camí amic Foto: Silvia Rodríguez Gómez

van participar alumnes, mestres
i famílies de les escoles Badalona
Port, Betúlia, Gitanjali, Jungfrau,
L ó p e z To r r e j ó n , M a r i s t e s
Champagnat, Progrés i Ventós
Mir. En total, sostenen fonts de la
regidoria de Mobilitat, hi han participat unes 800 famílies.
La comunitat educativa de
la zona, però, es pren l’estrena
d’aquest divendres amb un cert
recel, ja que consideren que no
s’ha treballat els projectes com
caldria i en profunditat. Des de
FAMPAS critiquen que, a banda

d’alguna trobada, tot s’ha limitat
a una enquesta entre les famílies del centre, i que pràcticament
s’han trobat a sobre l’estrena dels
camins sense tenir gaire informació, quan ni tan sols estan acabades les senyalitzacions oportunes.
De fet, avancen que aquest divendres assistiran a la inauguració
dels camins en actitud més reivindicativa que no pas festiva.
Fonts de Mobilitat asseguren
que les senyalitzacions dels camins s’acabaran de col·locar durant el mes d’octubre.

•

E

l nou Institut La Riera, situat al parc de Can Solei
i de Ca l’Arnús de Badalona, ha iniciat aquest dilluns el nou curs escolar 2018-2019.
Les classes han començat després de tres dies de
retard, ja que el calendari escolar general va donar el
tret de sortida el dia 12. Les obres, però, no estaven enllestides a temps, i alumnes i famílies van protestar la
passada setmana.
L’Institut La Riera acull cent vint alumnes, amb
dues línies de trenta alumnes de primer d’educació
secundària obligatòria (ESO) de nova incorporació i
dues línies més, cadascuna també de trenta alumnes
de segon de l’ESO, provinents de l’espai ubicat dins de
l’Escola Lola Anglada. Aquestes instal·lacions són provisionals ﬁns a la remodelació del centre deﬁnitiu, a
l’antiga escola Lola Anglada.

•
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Guàrdia Urbana demana
més mesures de seguretat
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El Sindicat de Funcionaris de Policia denuncia el mal funcionament
de la porta de l’aparcament de cotxes patrulla, el que ha propiciat
que alguns civils hi hagin accedit per error aquest estiu

Javier Torres Jiménez

U

na de les fortes tempestes del passat mes de juliol va ‘fregir’ el motor de
la porta de l’aparcament
de cotxes patrulla que
hi ha a la comissaria de Guàrdia
Urbana de Badalona. De funcionament automàtic, va quedar inservible el seu mecanisme i des de llavors s’ha de tancar manualment.
Això ha provocat que s’hagi quedat
oberta algun cop durant els darrers dos mesos, i hagi desembocat
en històries anecdòtiques que el
Sindicat de Funcionaris de Policia
esgrimeix com exemples bastant
còmics de la manca de seguretat
de la caserna, aﬁrmen.
Una persona beguda que va accedir per error al pati ﬁns que els
efectius de la sala de comandaments el van veure i una parella
que va entrar a l’aparcament buscant una zona tranquil·la al Turó
d’en Caritg, per error, són dues històries ben curioses que l’avaria ha
deixat aquest estiu. El sindicat ha
aproﬁtat la situació per reclamar
millores en altres aspectes, com

El govern
assegura tenir en
marxa el procés
de reparació
de la porta
ara la tanca de l’accés principal de
tot el recinte, que porta uns anys
sense funcionar i que inicialment
barrava el pas a l’aparcament principal d’agents i visitants. També la
recepció de la pròpia comissaria,
que, denuncien, no té mampara
de protecció, quelcom que el portaveu del sindicat, Óscar Parada,
veu com un risc i que, diu, algun
cop ha portat problemes.
Des de l’Ajuntament, fonts municipals consideren que la situació d’avaria de la porta no s’ha de
portar a l’extrem, ja que es podia
continuar tancant manualment,
i l’entrada d’alguns civils al pati
han estat anecdòtiques i de seguida se’ls va convidar a sortir sense problemes. Sí admeten que la
reparació s’està allargant més del
que deuria, amb l’agost de per mig,

Imatge d’arxiu de la comissaria Font: Javi Torres

però asseguren que aquests dies ja
està en marxa el procés de substitució del motor.
Pel que fa a l’accés a recepció,
expliquen que les portes han de
ser obertes pels agents a petició,
no pot entrar ningú lliurement. El
regidor responsable de Seguretat,
Jordi Subirana, aﬁrma que s’està

estudiant la instal·lació d’altres
mesures de control de tipus tecnològic per augmentar la seguretat. “L’ediﬁci compta ja amb dues
dècades de vida i la falta de manteniment de tots aquests anys en
alguns aspectes es nota. Hem demanat pressupost per impulsar
diferents millores: tanques, porta

d’accés, sistema de càmeres...”. El
SFP lamenta que, durant els darrers mandats, tant el govern del
PP com el de Guanyem, ERC i ICVEUiA hagin posat sobre la taula
projectes de reforma integral de la
comissaria, amb importants canvis i millores, però que mai s’han
arribat a concretar.

•

Pastor anuncia una
nova reorganització
de la Guàrdia Urbana
L’alcalde justiﬁca aquests canvis per l’augment general
dels delictes i les infraccions penals a la ciutat
Roda de premsa sobre dades delictives Foto: Ajuntament

Redacció

L

’alcalde de Badalona, Álex
Pastor, ha anunciat aquest
dimarts, després de la reunió de la Junta Local de
Seguretat, que a partir de
l’octubre realitzaran ‘una reorganització del treball de la Guàrdia
Urbana’. Aquesta serà la segona reestructuració del model d’organització de la policia local, després de
la que va fer l’anterior govern municipal a principis del 2017.
Pastor ha justiﬁcat aquest canvi

a causa de les dades sobre delictes
a Badalona durant el període entre
setembre 2017 i agost de 2018 que
han presentat aquest dimarts. Els
delictes contra el patrimoni i les
infraccions penals a la ciutat han
augmentat un 7,3% i un 6,7% respectivament, al mateix temps que
les detencions s’han reduït en un
1,2% en el mateix període.
Els actes per infracció administrativa a la llei de protecció de la
seguretat ciutadana, relacionats
majoritàriament amb drogues,
han augmentat també un 19%,
mentre que els delictes de segu-

retat viària es mantenen similars
a 2017, tot i que augmenten un
36% respecte a 2015. Els delictes
més habituals han estat els furts,
que representen un 38% del total,
mentre que l’estafa representa un
13,4%, situant-se com el segon més
habitual.
Per contra, els robatoris amb
força als domicilis i els robatoris violents o amb intimidació a
la via pública han disminuït, un
4,8% i un 18,9% respectivament, i
els contenidors i vehicles cremats
també han disminuït, un 16% i un
35% respectivament, segons da-

des projectades entre gener i juliol de 2018.
Retrets creuats entre govern
entrant i sortint
L’alcalde de Badalona ha assenyalat que ‘són dades que no són bones’ i ha culpat l’anterior alcaldessa, Dolors Sabater (Guanyem
Badalona en Comú), i a l’anterior
govern municipal d’haver aplicat
‘polítiques de seguretat bonistes i
conformistes’. Pastor ha assegurat
que l’anterior govern municipal ‘es
va caracteritzar per la inacció’ i els

ha acusat de ‘ser incapaços de donar solució a les problemàtiques
dels nostres barris’.
Sabater s’ha defensat a través
de Twitter, on ha assenyalat que el
model de seguretat de la Guàrdia
Urbana que van implantar durant
el seu govern va donar bons resultats, “malgrat les mancances
de personal”. “Abans de criticar
el model de seguretat en què es
basa l’organització de la Guàrdia
Urbana de Badalona cal conèixer
al detall la seva feina”, ha assegurat
a aquesta xarxa social.

•

Conviure
Cabell solidari contra
les malalties
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Un acte al Front Marítim contribueix a la tasca de l’ONG Mechones
Solidarios, una entitat que es dedica a fabricar perruques naturals
per a persones que han perdut el cabell per alguna malaltia

Javier Torres Jiménez

E

l Front Marítim de Badalona es va convertir el passat cap de setmana en una
perruqueria a l’aire lliure,
plena d’activitat, música i
de solidaritat. I és que el principal objectiu no era marxar guapo
o guapa cap a casa, sinó posar un
granet de sorra per ajudar a que
altres persones es puguin sentir
bé amb si mateixes.
Durant tot el diumenge, els organitzadors van recollir el cabell
de desenes de participants que
el donaven per contribuir a una
ONG de perruques solidàries que
fa arribar cabell a persones afectades per una malaltia que els hi
ha fet caure, com ara el càncer
-o la quimioteràpia, més concretament-. Es tracta de ‘Mechones
Solidarios’, una associació de
Màlaga que col·labora amb perruqueries de tota Espanya, també de Barcelona i Badalona, i que
participa d’actes solidaris com el
de diumenge.

Una dona ens va portar una cua
amb vint anys, que tenia guardada”, explica la Laura Valverde, de
la perruqueria Launay.
El negoci d’estètica es va involucrar amb Mechones Solidarios
fa uns cinc anys, quan, entre broma i broma, una clienta va decidir donar una cua. Van buscar una
ONG que treballés amb cabell per
fer perruques, i van trobar aquesta que les va convéncer.
“Es van bolcar molt, va anar
molt bé i va ser una jornada festiva molt bonica”, explica la Rocío
Quattrocchio, representant de
l’ONG, que va ser present diumenge a Badalona, tot i tenir la seu a
Màlaga: “Intentem donar suport
als actes, fer difusió, posar a disposició documentació i material”.
La vinculació amb Barcelona és
molt forta, expliquen, ja que és la
zona on hi ha més perruqueries
col·laboradores de tot Espanya. A
Catalunya, hi col·laboren un total
de 127 negocis de perruqueria,
moltes de les quals de la província barcelonina.

•

Una noia deixant la seva cua Foto: Badalona Fotoevents

Es van recollir una
setantena de cues
i es van produir
prop d’un centenar
de donacions
de persones
que es tallaven
el cabell o feien
una aportació
La iniciativa a Badalona va
ser impulsada per la perruqueria Launay, de Sant Adrià, que fa
uns mesos ja va moure una semblant a la localitat del Besòs que
va ser un èxit. “Va funcionar molt
bé i ens vam animar a organitzar
una altra a Badalona, que també
ha anat súper bé”, expliquen des
de la perruqueria. Acció Badalona
i Màgic Alouette també han estat
implicats, i tots tres han mogut a
un bon grapat d’artistes, entitats i
negocis que s’han involucrat per
celebrar una jornada festiva amb
molts al·licients.
En total es van recollir una setantena de cues i es van produir
prop d’un centenar de donacions
de persones que es tallaven o no el
cabell. “Hi havia persones, sobretot nois, que es rapaven de forma
simbòlica quan feien la donació,
per exemple. També hi havia gent
que portava la cua tallada de casa.

L’apunt

Una ONG amb més de
1.400 perruqueries
col·laboradores

S
Escenari de la festa Foto: Badalona, dona!

Dones tallant-se el cabell Foto: Badalona Fotoevents

ón els propis negocis els que es posen en contacte amb
Mechones Solidarios per participar del projecte. A partir
d’aquí, l’entitat envia el material i les caixes de donació, que
les perruqueries tornen a enviar quan són plenes. “Algunes ens
envien cada mes, d’altres cada any...depèn del nivell de negoci i
donacions de cada botiga”, apunta la Rocío. A dia d’avui ja compta amb més de 1.400 perruqueries col·laboradores arreu d’Espanya, quatre d’elles a Badalona: Petit Salon, Cristina Perruqueria,
Buena Onda i Sara Guillén, que diumenge també va donar una
caixa de cabell.
Tothom pot donar cabell, encara que tingui algun tint de color o
forma particular; l’única condició és que sigui sa i que arribi als 20
centímetres de llarg, com a mínim, per a menors de 14 anys, i als
30 cm, per als adults. Per això, la majoria de donants són noies, tot
i que diumenge, Mechones Solidarios va batre a Badalona el seu
rècord particular amb una cua de 110 cm de llarg, i era d’un noi.
Quan el cabell es troba de tornada a la seu de l’ONG, es classiﬁca al taller que tenen i es fabriquen les perruques personalitzades, que es fan sota demanda. L’entitat disposa d’una educadora
social que examina les sol·licituds que arriben, per tal de donar el
vistiplau i certiﬁcar si les famílies han de pagar alguna cosa per les
perruques. Aquelles que són per a nens i nenes són gratuïtes, i el
cost de les que són per a adults varia en funció de la situació econòmica de la persona, ja que la despesa de producció d’una perruca és de 300 euros. “Per això diem que, per cada 300 euros de donacions, s’apadrina una perruca”. En qualsevol cas, el preu que es
demana sempre és per cobrir una part de la fabricació, i molt per
sota del preu de mercat, puntualitzen. Catalunya va rebre durant
el 2017 11 perruques solidàries de l’entitat.

•
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Cartes al director

Opinió convidada

Badalona ‘a través
del mirall’

Rafael Reoyo
Activista per la diversitat funcional

H

i ha moltes formes d’identiﬁcar-se
amb el fet humà de la diversitat
funcional (discapacitat). En qualsevol cas, es necessita atrevir-se a
“travessar el mirall” per conèixerla, com va fer Alícia a “Alícia a través del
mirall”. Es fa urgent proporcionar un nou
ordre lògic de pensament i d’acció envers
la diversitat funcional que observi aquesta realitat humana i la interpreti “des de
dins”, eliminant els prejudicis.
Perquè si no pensem de forma empàtica envers la diversitat funcional, de la que,
per altra part, qualsevol persona i en qualsevol moment pot participar-hi, no podrem
crear entorns que puguin gaudir totes les
persones, independentment de les seves
capacitats. I el resultat d’això seria, és, la
manca d’oportunitats per a poder participar en tots els àmbits de la comunitat: educatiu, laboral, cultural, d’oci... Ser conscient d’aquest fet, i no fer res per evitar-ho,
és discriminar a un sector de la població
(aproximadament un 9%, sense comptar
qui té una diversitat funcional puntual o
esporàdica al llarg de la seva vida).
I és que la diversitat funcional no està
en la persona, ‘mal feta’ o malalta. Allò que
habitualment diem ‘discapacitat’ no és res
més que un tema de diversitat humana.
Són els entorns socials i constructius els
que discapaciten, perquè no han tingut en
compte la diversitat humana. Per tant, no
tindria més sentit que sigui l’entorn el que
s’adapti, i no al revés? És urgent canviar
una societat malalta que aparta, invisibilitza, segrega... a una part de la població que
no ha comes cap més delicte que ser diferent a una majoria estadística.
No poden haver solucions parcials.
Urgeix que es redacti i es desenvolupi un
Pla estratègic per a la diversitat funcional
a Badalona. I si no volem que quedi en un
simple i bonic gest institucional, buit de
contingut, ha d’anar acompanyat, indispensablement, d’un calendari d’actuació
i d’un pressupost. Proposta què, per cert,
vaig defensar en el Ple de l’Ajuntament el
ja llunyà 28 d’octubre de 2016. Va ser aprovada per unanimitat de tots els Grups
Municipals, però sembla que poc o gens
s’ha mogut des de llavors...
El Pla estratègic ha de ser, sobretot, el
marc substantiu que promogui a partir
d’un Pacte de Ciutat, una Badalona que
permeti a cadascú desenvolupar-se en
igualtat d’oportunitats, sense que cap situació de diversitat sigui un impediment per
a esdevenir ciutadà o ciutadana de ple dret.

Fracàs de l’Skate Love Barcelona

Un pacte que alhora esdevingui un element
cohesionador i vertebrador per una societat més justa.
I això no és possible sense solucions globals i deﬁnitives pel que fa accessibilitat,
mobilitat i transport adaptat. No es tracta
només d’arranjar quatre carrers i suprimir de forma inconnexa algunes barreres
arquitectòniques; o de fer accessible una
estació de metro i les altres no; o de fer serveis ‘especials’ enlloc de serveis pensats
per a tothom... sinó de restaurar la dignitat
inherent a les persones amb diversitat funcional a través d’una vida participativa en
la comunitat en igualtat d’oportunitats.
A les persones amb diversitat funcional
els agrada fer el mateix que a la resta. Però
perquè sigui possible necessitem entorns
accessibles, que responguin a criteris de
dignitat, de disseny universal, d’autonomia
personal, de vida independent i d’igualtat
d’oportunitats.
Si volem que aquests béns i serveis siguin de qualitat i que garanteixi les veritables necessitats dels ciutadans, no és la
persona la que s’ha d’adaptar als béns i serveis, són aquests els que s’han d’adaptar a
les persones i a les seves circumstàncies.
És per això que es fa encara més palès
dotar a la ciutat d’un instrument que permeti crear una consciència col·lectiva de
que la diversitat és un valor que ens enriqueix com a societat, base fonamental per
la justícia social, la cohesió, l’eliminació de
conﬂictes veïnals, de les desigualtats i de
la discriminació de qualsevol tipus, també
per raó de diversitat funcional. I, a l’hora,
un instrument que estableixi el marc base
per la veritable igualtat d’oportunitats per
a les persones amb diversitat funcional, en
tots els àmbits.
La diversitat és part de la nostra condició
humana: tots som únics i irrepetibles i, només quan ens reconeixem en les nostres diferències, podem compartir i descobrir noves formes d’interactuar en allò individual
i col·lectiu. Tots podem aprendre a ser forts
emocionalment i creatius i, en conseqüència, a ser empàtics i col·laboratius, doncs
tenim que assumir que, per a conviure harmònicament, és necessari escoltar-nos i
donar-li la benvinguda a la diferència.
És hora d’anar superant termes com ‘acceptació’, ‘integració’, o ‘inclusió’ per parlar
de vincles de convivència des del respecte
per la diversitat, promovent l’interconeixement, el diàleg, la col·laboració mútua.
Sota aquesta perspectiva, podem considerar que la diversitat funcional és un mecanisme natural per aprendre a cooperar i no
a competir. Així, la diversitat funcional ens
fa més humans a totes i a tots.

•

El Centre de Badalona pot semblar un lloc idíl•lic però hi
ha caps de setmana que hom es planteja demanar asil
ben lluny. Dissabte dia 15 el soroll que començava a la
Platja dels Pescadors es sentia des de l’andana de l’estació de tren, a uns 650 metres. L’excusa era una trobada que per més Inri duia el nom de Barcelona. Havia començat al migdia, era una rave autoritzada a mida de
quatre (literal) estrangers nostàlgics dels patins de bota.
Un festival que havia rebut presumptament el vistiplau
municipal sense tenir en compte les limitacions lògiques
que marcarien ser una zona residencial. Els veïns han hagut de trucar als Mossos quant les hores de ‘xunda xunda’ desaﬁaven a la salut mental. L’alcalde Alex Pastor a
les xarxes es mostrava amoïnat pels danys que dos brètols havien causat sobre dos taulons del Pont del Petroli,
a la Rambla probablement no hi devia posar peu. Més de
13 hores com un martell pneumàtic, els DJ contractats es
succeïen despietats.
Els veïns estan crispats, em parlen d’una recollida de
signatures físiques i de l’entrega de les queixes abans
de l’estiu. De la instància encara no hi ha una resposta.
Discutim si han estat tos els caps de setmana i festius
un malson per culpa de sorollosos actes promocionals o
si ens van deixar respirar un. Una veïna demostra amb
detall que tots i cadascun dels caps de setmana hi ha hagut una activitat de presumpte caire esportiu, cultural
o recreatiu amb megafonia desaforada. Ningú es queixa
de les sardanes, el Swing o altres activitats de baix impacte sonor i alt valor lúdic-social, es queixen dels falsos
campionats de volley, rugby, futbol platja, o skates per
exemple. Homenatges, reivindicacions, cantades, trobades gastronòmiques, etcètera, tot al mateix lloc i tot amb
un volum molt alt de microfonia i “músicaescombreria”.
La rauxa dels visitants puntuals no permet pensar en els
residents esgotats i l’Ajuntament vell i nou fent oïdes
sordes. Badalona compta amb una extensa normativa ad
hoc en vigor des de gener de 2012 que sembla paper mullat pels propis polítics i tècnics. La Guardia Urbana s’escuda en la responsabilitat consistorial i fa pensar que cap
agent viu prou a prop per comprendre que una cosa es un
permís d’activitat i una altra cosa una patent de corso.
Una veïna amb tres criatures i unes ulleres tan llargues i negres que se li confonen amb les sabates gairebé a punt de la llàgrima diu: “Em sap tan greu... es que
jo voldria seguir vivint aquí”. Se m’encongeix el cor, jo he
pogut marxar -encara que forçada per les circumstàncies- però qui ha de marxar són els terroristes del soroll i
és l’Ajuntament qui ho ha de facilitar.
Emma Infante, veïna de Badalona

Que la bicicleta es posi en marxa
Com a usuari de la bicicleta i veí de Badalona que sóc,
m’agradaria reclamar que es posi en marxa d’una vegada la execució de vies segures ciclables, algunes com la
Bicivia metropolitana tenen el projecte i el pressupost
aprovat i el seu perllongament està en periode de sol.licitud, i que s’informi a la ciutadania dels propers plans,
pressupost i calendari previstos per tal d’acomplir l’objectiu del Pla Mobilitat Urbana de Badalona d’incrementar l’ús de la bicicleta a la ciutat.
Perquè els ciutadans de Badalona ens mereixem una
mobilitat més neta, sostenible i segura, perque l’ús de
les més de 25.000 bicicletes que hi ha a la ciutat aportaran millores a la mobilitat de tota la ciutat, perque arreu
ho fan fàcil i van incrementant any rere any el nombre de
vies ciclables, i a Badalona les eliminem i reduïm, perquè
no entenem que deixeu passar inversions d’altres administracions, perquè ho hem proposat i posposat de fa
molts anys i ja toca, perquè diem prou a tanta desídia.
Ramón Massip

Cartes al director. Tens alguna reivindicació o alguna queixa?
Creus que ha passat alguna cosa al teu barri o a la ciutat en
general que t’agradaria denunciar o sobre la qual t’agradaria
opinar? Escriu-nos a redaccio@independentbdn.cat!

La Teva Veu

L’Independent de Badalona 11
21 de setembre de 2018

La
setmana
#Badalona

Instagram

Twitter

12 L’Independent de Badalona
21 de setembre de 2018

Agenda

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

Activitats
Divendres 21 de setembre
Dia Mundial de l’Alzheimer, activitat a
càrrec de l’Espai Social Badalona Lleﬁà
de la Fundació Catalunya-La Pedrera.
Estand informatiu amb una recollida de
signatures per tal d’adherir-nos a la comunitat Dementia Friendly, per promoure una societat més respectuosa amb les
persones amb deteriorament cognitiu. A
la illa central de l’avinguda Sant Salvador
(a l’alçada del número 29), tot el dia
Festa d’Inauguració del Camí Amic de
la Mediterrània i del Camí Amic dels
Romans. Acte amb animació i berenar a
la plaça Ernest Lluch (c. Ramon Martí i
Alsina), a les 17.15h
Concert tribut a Queen. Amb Momo. A
la Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i
Alsina), a les 23.30h

Dissabte 22 de setembre
Dia sense cotxes, acte de la Setmana de
la Mobilitat. Circuit d’educació viària del
Servei Català del Trànsit per a infants,
carpa d’activitats de la unitat d’educació
Viària de la Guàrdia Urbana de Badalona,
carpa d’informació i difusió. Entre les 11 i
les 19:30 hores a la plaça de La Plana

Recomanem

Quatre mans, un piano. Concert organtizat per l’Orfeó Badaloní. A càrrec dels
artistes Ramon Serra i Salomón Natzaril.
Al Museu de Badalona (pl. Assemblea
Catalunya, 1), 18.30h
Cinemaprop, a càrrec del Círcol. Projecció
del ﬁlm ‘La seva millor història’, versió en
català. A la Societat Coral la Badalonense
(c. Francesc Layret, 14), 19 i 22h
Swing al carrer, a càrrec del Círcol. Jam
session oberta al públic. A la Rambla, davant de Roca i Pi, 20h
Mala Vida en concert. Grup de versions.
A la Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i
Alsina), a les 23.59h
Diumenge 23 de setembre
‘Jugatecambiental’, al parc de Can Solei
i de Ca l’Arnús. Taller d’intervenció pictòrica a l’entorn, on els colors, l’aire, l’aigua, i els més petits de casa, en seran
els protagonistes. A més es farà el taller
participatiu Construïm un molinet de
vent!, una activitat que forma part del

Cicle de concerts al Bar del Círcol
El teatre del Círcol estarà tancat ﬁns desembre per obres a la
teulada del teatre. Per això, “mentrestant”, El Bar del Círcol impulsa un cicle de concerts per mantenir l’activitat cultural a
l’ediﬁci de la Plaça de la Vila. Quatre concerts de diferents artistes i estils tindran lloc els dissabtes a la nit, i ompliran el bar
de l’entitat de bon ambient i música en directe. El primer dels
concerts serà aquest dissabte 22 a les 22’45, amb Leo Mendes,
cantant brasileny aﬁncat a Barcelona, que portarà el seu estil
entre la bossanova i el pop, però també versions de temes com
“Paraules d’amor” o “Boig per tu” passats pel ﬁltre de la música
brasilenya. Des del Bar del Círcol han assegurat que amb aquest
cicle volen entomar l’activitat cultural d’El Círcol mentre el teatre està tancat, perquè el Bar és la porta de l’entitat.
Dissabte, 22 de setembre, a les 22.45h, al Bar del Círcol

Recomanem

Programa Metropolità d’Educació per a la
Sostenibilitat Al parc, d’11.30 a 13.30h

Dia Mundial contra l’Explotació
Sexual i el Tràﬁc de Persones
El pont del Petroli torna a ser un any més el punt de trobada
dels actes que la Federació de Dones de Badalona, amb la collaboració de l’Ajuntament de la ciutat, ha organitzat aquest divendres 21 de setembre per commemorar el Dia Internacional
contra l’Explotació Sexual i el Tràﬁc de Persones. Amb la realització d’una cadena humana, Badalona s’uneix a la resta de
manifestacions que es fan arreu del món per mostrar el rebuig
cap a aquesta pràctica que afecta especialment a les dones, nenes i nens i defensar uns drets fonamentals per a tots els éssers humans.
Divendres, 21 de setembre, a les 18h, al Pont del Petroli

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

Dijous 27 de setembre
Conferència ‘El ciutadà Pompeu Fabra’,
amb la participació del president de la
Generalitat Quim Torra. Al Museu de
Badalona (pl. Assemblea de Catalunya, 1),
a les 19h

Dilluns 24 de setembre
Col·loqui ‘Teatre i...com el veuen els joves’. L’Associació Amics del Teatre Zorrilla
inicia la seva temporada de col·loquis teatrals amb un debat amb la participació de
joves del món del teatre. A l’Espai Betúlia
(c. Enric Borràs, 43-47), a les 19.30h
Dimecres 26 de setembre
Presentació del llibre ‘La càrrega. Els
fets de Badalona del 26 d’agost de 1918’,
de l’historiador Jordi Albaladejo i l’il·lustrador Toni Benages, amb edició del
Museu de Badalona. A la sala de plens de
l’ajuntament, a les 19h
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Cultures
El Círcol tanca el teatre per
reformes i interromp o
trasllada la seva programació
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L’entitat s’ha vist obligada a fer obres a la teulada i ha hagut de cancel·lar part
del programa, tot i que ha pogut salvar activitats gràcies a La Badalonense

Javier Torres Jiménez

“Hem demanat un
treball intensiu
perquè és vital
tornar a obrir el
mes de desembre”

L

es entitats de Badalona tot
just arranquen aquests dies
el curs, després d’estiu, amb
les seves habituals activitats
i programacions. El Círcol,
malauradament, no ho ha pogut
fer en les condicions que hagués
volgut. I és que l’associació ha hagut de tancar inesperadament el
seu mític teatre per unes reformes
imprescindibles que esperen acabar el més aviat possible, mesura
que els ha portat a haver d’interrompre o traslladar la seva programació cultural.
“Al juny ens va arribar l’informe
que avisava que el sostre que hi ha
sobre la platea no està del tot bé i
que s’ha d’arreglar. Així que decidim aturar-ho tot i tancar la sala
perquè no volem córrer riscos”, explica el president del Círcol, Toni
Forteza. Després de comprar l’ediﬁci, ara fa dos anys, per assegurar
la continuïtat de l’entitat a la seva
ubicació emblemàtica, l’associació
volia modernitzar la sala i oferir
noves propostes, tant en la part
de contingut com físicament. Així
que van contactar amb l’arquitecte Francesc Guàrdia, especialitzat
en reformes de teatres.
Inicialment es va constatar que
les instal·lacions estaven velles,
però, en principi, podien aguantar. No obstant, quan es va entrar
a fer una revisió detallada, es va
comprovar que el mòdul del sostre
que hi ha sobre la platea (el sostre
de tot l’ediﬁci està dividit en tres
mòduls) no estava tan bé com les
altres dues parts. “Vam demanar

consolidar a poc a poc i enguany ja
hem d’interrompre, com a mínim
uns mesos”, lamenta el president.
Per sort, no tot s’ha hagut de cancellar. El Círcol ha trobat la complicitat dels veïns de La Badalonense,
també amb teatre propi, i han arribat a un acord per poder traslladar
allà alguns espectacles i activitats,
com ara les projeccions de cinema.
“En moments complicats surten
oportunitats i idees com aquesta,
que podrem mantenir més endavant”, celebra en Forteza.

•

Teatre del Círcol Foto: Javi Torres

projectes i, de tres, vam acabar escollint el que ens resultava més assumibles”, indica Forteza. I també
el que permetés escometre els treballs més ràpid.
Amb el Nadal a l’horitzó
Tot i que les obres havien de començar a mitjans d’agost, les primeres bastides no s’han pogut
col·locar ﬁns a aquesta setmana.
En tot moment amb la preocupació d’arribar al mes de desembre
amb la major part de la reforma
enllestida. “Hem demanat un treball intensiu perquè hem de tornar
a obrir el mes de desembre. No signiﬁca que estigui tot acabat, però
com a mínim que sí sigui segur de-

senvolupar activitat al teatre”, especiﬁca el president.
Per què? Perquè Nadal és l’època més prolífica per al teatre del
Círcol, que és la secció que aporta
bona part dels ingressos dels que
viu l’associació, a banda del bar i
altres fonts. Pastorets, obres de
Nadal. “Sense els diners de les actuacions de Nadal, el pressupost cau.
És vital”. Tot plegat, assumint que
l’entitat no podrà donar continuïtat
a la renovació de programa que va
començar a impulsar la temporada
passada, amb novetats com el cicle
de concerts ‘Enjoy the silence’, que
va resultar un èxit. “És un contratemps perquè vam començar moltes coses l’any passat que volíem

Un nou repte econòmic
Fa dos anys, l’entitat ja va començar
l’aventura per comprar el seu ediﬁci

A

banda de la complicació logística que suposa per al
Círcol, la reforma implica
una inversió de més de 100.000
euros, que arriba poc després de
l’aventura que l’associació va engegar amb la compra de l’ediﬁci
per prop d’un milió d’euros. Un
situació que, plantejada en fred,
pot semblar crítica per a una entitat, però que s’ha afrontat amb
molta fermesa. “En aquests dos
anys, des de la compra, hem tornat el préstec regularment i ho
hem gestionat bé. Hem aconseguit ﬁns i tot millorar el nostre
funcionament i augmentar la cai-

Part de la teulada Font: J. T.
Façana de l’ediﬁci, amb les primeres bastides Foto: Javi T.

xa, així que això ens dona conﬁança a nosaltres mateixos i a les entitats bancàries”, ressalten.
L’entitat ﬁnançarà els treballs
amb un crèdit, si els hi concedeixen, i amb la col·laboració de ‘partners’ que tot just començaran a
buscar ara. El que sí volen evitar
és tornar a demanar diners de forma extraordinària als socis i sòcies. “Literalment estem començant
la casa per la teulada, i ho podrem
fer. La gent s’ho ha pres bé, perquè
saben que tard o d’hora s’havia de
fer aquesta reforma, i perquè han
vist que vam poder amb la compra
de l’ediﬁci”.

•
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Enguany s’han recollit aproximadament set tones de raïm
de les vinyes de Can Coll que ara fermenten per elaborar la
nova anyada de l’Orígens, l’únic vi elaborat a la ciutat

Silvia Rodríguez Gómez

El barri de Canyet
va celebrar la Festa
de la Verema el
16 de setembre
per commemorar
aquesta tradició

H

a estat un bon any per la
producció vitivinícola a
Badalona. Els passats 7,
8 i 9 de setembre es va
fer la verema a les úniques vinyes de la ciutat que produeixen raïm, les de la Masia Can
Coll, al barri del Canyet. Enguany
s’han recollit unes set tones de
raïm que ja està fermentant a les
sitges, d’on sortirà una nova anyada del Vi Orígens, l’únic produït a
Badalona. “Calculem que aquest
any sortiran entre 6.000 i 7.000
ampolles, probablement, unes
600 més que l’any passat”, explica Josep Coll, propietari de les vinyes. “Ha estat un bon any perquè s’ha tingut molta cura amb
els productes ecològics i preventius, i s’han controlat les humitats
i les altes temperatures; tot i que
ha fet fred ﬁns el mes de juny i les
pluges de ﬁnals d’agost, amb una
temperatura molt alta al juliol i
part d’agost”, explica.
A la verema han participat unes
trenta persones entre treballadors, amics i familiars que voluntàriament “han fet un cop de mà”.
“Fem la verema de forma manual, la qual cosa dona garantia de
que el raïm que es recull es sa,
sense cap malaltia, perquè si veiem raïm en condicions dolentes
es talla amb la tisora”, puntualitza Josep Coll.
A les seves vinyes, que ocupen
1,25 hectàrees de terreny, es cultiva la varietat merlot en un 30%
i la resta, un 70%, és pansa blanca. Amb aquestes varietats produeixen dos tipus de vins, l’Orígens Rosat, i l’Origens Blanc, uns
vins que des de 2014 pertanyen a
la Denominació d’Origen d’Alella.
“Això ens dona garantia i solvèn-

Les vinyes de Can Coll ocupen 1,25 hectàrees de terreny al barri de Canyet Foto: Masia Can Coll

cia”, destaca Coll, ja que abans de
pertànyer a la DO el que podien
oferir era un vi de taula.
Les vinyes de Can Coll, però,
porten anys de producció al darrere. L’avi i el pare de l’actual propietari ja en cultivaven. “L’avi va començar a plantar vinyes als anys
40, i veníem el vi a doll”, recorda
Coll, qui va decidir recuperar les
vinyes familiars al 2004, després
d’anys en desús.

Josep Coll (de negre) presenta el raïm durnt la Festa de la Verema Foto: S. R.

Recuperació de les vinyes a
Sant Jeroni de la Murtra
En un futur, el vi de Can Coll no
serà l’únic produït a Badalona. A
prop, a la Vall de Betlem i als terrenys on antigament cultivaven
vinya els monjos del Monestir
de Sant Jeroni de la Murtra, trobem un nou cultiu de vinya, plan-

tat al 2017 per la Cooperativa La
Sargantana. Van començar amb
0,25 hectàrees de terreny, i aquesta primavera n’han fet una nova
plantada, la qual cosa augmenta
el cultiu a 1,05 hectàrees. Segons
Anna Abellán, membre de la cooperativa, al 2020 probablement podran començar a fer vi. “Els mapes de cultiu indiquen que aquests
terrenys es van cultivar amb vinya
ﬁns al 1970, el que t’assegura que
l’espai és adient per aquest cultiu”,
explica Abellán. “La terra és molt
nutritiva, i això ens indica que el
cultiu funcionarà”, diu.
Per la Cooperativa La Sargantana, el conreu d’aquestes vinyes
“és un bon projecte per Badalona”,
per la recuperació de patrimoni
històric i cultural que suposa.
Festa de la Verema
Per celebrar la verema d’enguany, el passat 16 de setembre
es va realitzar a Canyet la Festa
de la Verema, organitzada des de
fa vint-i-cinc anys per la Societat
Cultural L’Oliva i la Parròquia del
Sant Crist de Canyet.
Durant la celebració van actuar
els Bastoners de Canyet i l’Esbart
Sant Jordi. Així mateix, es va fer
una pisada de raïm de les vinyes de
Can Coll i tothom va poder provar
un tastet de most. Després d’un dinar popular, els assistents van gaudir d’un concert.

•

Badalona, productora de vi des
de temps immemorials
El primers pobladors ibers ja conreaven la vinya

L

a petjada del vi a Badalona
ens porta a èpoques immemorials. Els pobladors
ibers que habitaven a la Serra
de la Marina ja cultivaven la vinya. Després, la Baetulo romana va ser un centre neuràlgic
de producció vitivinícola. Així
ho demostren les troballes arqueològiques i els experts. Paco
Cordero, sommelier que s’ha
dedicat a la recuperació de terrenys de vinyes a la zona de
Santa Coloma i que coneix bé
la història del vi al Barcelonès

Nord, destaca que a tota aquesta
zona “no hi ha el menor dubte de
la importància vitícola que va tenir al territori, tant en el nombre
d’hectàrees conreades com en la
seva producció de vi”, assegura.
De l’època romana, Cordero assenyala que la producció de vi a
Baetulo era molt gran i que la seva
proximitat al mar va fer-la un centre neuràlgic del comerç vitivinícola. Així mateix, però, el sommelier puntualitza que la importància
“no radica en el concepte qualitatiu dels vins produïts aquí, atès

que l’antiga ciutat de Tarraco elaborava vins de millor qualitat” que
s’exportaven a Roma, la capital de
l’imperi, però sí a nivell de producció “donada la gran quantitat de vi
que aquí s’elaborava”. Una producció, que, segons recorda Cordero,
es destinava majoritàriament a
abastir a les legions situades aquí
i en zones properes.
Durant l’Edat Mitjana també
va ser rellevant el cultiu de la vinya, sobretot en l’entorn del monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
“És relativament senzill determi-

Raïm de la varietat merlot, a la Masia Can Coll Foto: Masia Can Coll

nar quins van ser els paratges i
ﬁnques destinats a la vinya”, diu
Cordero. “La terra en la qual no es
podia explotar per a cultiu d’aliment, les més seques i de difícil

accés, es plantava de vinya, així
sabem que tots els vessants de
la Serralada Prelitoral estaven
destinades a la vinya”, apunta el
sommelier.

•

Esports
Una cursa global amb
parada a Badalona
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La ciutat serà un dels escenaris aquest 23 de setembre
de la ‘Bimbo Global Energy Race’, una cursa que es
corre a 35 ciutats diferents de 23 països del món

A. M.

El punt d’inici
i arribada de
la cursa estarà
situat a l’inici del
passeig Marítim

B

adalona serà l’escenari aquest diumenge 23
de setembre de la tercera ‘Bimbo Global Energy
Race’, una cursa que tindrà lloc el mateix dia a 35 ciutats
diferents de 23 països del món,
com Buenos Aires (Argentina), Sao
Paulo (Brasil), Toronto (Canadà),
Beijing (Xina) i Los Angeles (Estats
Units), entre d’altres.
La prova tindrà dos recorreguts competitius, un de deu i un
altre de cinc quilòmetres, i un recorregut no competitiu, la ‘Family
Run’, de 3 quilòmetres, que s’ha
planiﬁcat per fomentar la participació, segons expliquen els organitzadors.
El punt d’inici i arribada estarà
situat a l’inici del passeig Marítim.
Tots els recorreguts transcorreran
al voltant del port de Badalona, el
barri del Progrés i per davant de
la façana marítima. La cursa de

Moment de sortida de l’edició 2017 de la Global Energy Race Foto: J.J. Vico

5 quilòmetres serà la primera en
sortir, a les 8.45hores, seguida de la
de deu quilòmetres, a les 9.15 hores, per terminar amb la ‘Family
Run’, que tindrà el seu tret de sortida a les 10.45 hores.
El lliurament de dorsals es farà
a la Fira del Corredor que tindrà lloc al port de Badalona, sala
d’Eduard Maristany, divendres,
21 de setembre, de 17 a 21 hores, i
dissabte, 22 de setembre, de 10 a
20 hores.
Tots els participants en la cursa
tindran l’oportunitat de guanyar
un viatge a Mèxic per a dues persones per córrer la Global Energy

Race 2019. El viatge es sortejarà
mitjançant l’elecció aleatòria d’un
dorsal, al ﬁnalitzar la carrera.
A més, els guanyadors en les categories masculines i femenines de
la cursa de deu quilòmetres tindran com a premi la participació
gratuïta en la Global Energy Race
2019 que se celebrarà a Madrid. Els
tres primers llocs de les curses de
5 i 10 quilòmetres rebran un trofeu acreditatiu, mentre que la resta de participants, juntament amb
els nens i nenes que participin a la
‘Family Race’, rebran una medalla
de reconeixement per haver acabat la cursa.
Córrer per una causa solidària
La Global Energy Race no només
vol fomentar l’esport i un estil de
vida saludable, sinó que també
vol promoure la col·laboració amb
causes solidàries. És per això que
en aquesta edició la cursa aportarà una donació de pa per al Bancs
d’Aliments per cada corredor que
hi participi.

•

Una caminada per deixar empremta
a favor de l’alimentació infantil
La 4a caminada popular ‘Huella Solidaria’ recaptarà fons pèls
projectes de la Creu Roja contra la pobresa juvenil i infantil

L

a caminada popular ‘Huella
Solidaria’ torna a Badalona
el 7 d’octubre per quart any
consecutiu i amb l’objectiu de
recollir fons per ajudar als infants més vulnerables. La inscripció a la caminada, un donatiu de 7 euros, es destinarà
íntegrament a projectes d’alimentació infantil i juvenil emmarcats dins dels programes
de lluita contra pobresa de la
Creu Roja al Barcelonès Nord.
Alguns d’aquests programes
inclouen targetes de prepagament de suport alimentari per

a les famílies i kits de suport per
l’alimentació infantil, entre altres
actuacions.
Les persones que vulguin participar d’aquesta activitat solidària poden inscriure’s a través de la
pàgina web de la Creu Roja, a les
oﬁcines de l’entitat al Barcelonès
Nord (avinguda d’Alfons XIII, 349)
o trucant per telèfon (93 464 06
09). La inscripció inclou la samarreta de l’esdeveniment, una borsa
de regal i la possibilitat de participar en sortejos. Els dorsals i samarretes per la caminada es podran recollir el 4 d’octubre al local

de l’entitat al Barcelonès Nord o el
5 d’octubre a l’Oﬁcina de Creu Roja
a Barcelona.
Igual que en les edicions anteriors, la caminada serà una ruta
circular que s’iniciarà a les 9 del
matí a la Rambla de Badalona,
continuarà pel parc de la serralada de Marina (Creu de Montigalà
- Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra) per acabar, a les 14 hores,
també a la Rambla.
L’activitat ha estat organitzada
pel grup senderista ‘Caminades de
Muntanya, Senderisme i Travesses’, que es va crear fa quatre anys

Edició anterior de la caminada Foto: Creu Roja

per compartir l’aﬁció per la natura.
“La ‘Huella Solidària’ és, per tant,
una iniciativa per englobar la nostra aﬁció per caminar amb el nostre sentiment humà de solidari-

tat”, expliquen els organitzadors
a la seva pàgina web. Aquesta caminada popular compta, a més,
amb el suport de la Creu Roja i
l’Ajuntament de Badalona.

•
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de Badalona
A peu
de carrer

Bernat Barrachina
Guionista, productor, subdirector de TV i coordinador de comunicació

“Hi ha coses més importants a la vida com
per estar obsessionat amb la política”
No t’agrada gaire dir el que penses a les
xarxes, però tens moltíssims seguidors a
Twitter...
Ve sobretot de l’època en la qual estava
a ‘Tonterías las justas’. Eren els inicis de
Twitter i es potenciava. Vaig aparèixer al
programa amb una foto i una animació, a
la gent li va fer molta gràcia i va començar a seguir-me, però no s’han adonat que
no dic res interessant (riu). Que segueixin
a un altre senyor que pugui aportar-los alguna cosa. Des de llavors li tinc una mica
de recel a fer visible el meu dia a dia i la
meva opinió. La meva opinió no l’expresso
perquè penso que no l’importa a la gent;
pot ser comento un programa de tele i té
algun sentit, però si no...ni política ni res.
No m’aporta res, ni tan sols llegir les dels
altres, de vegades..

Bernat Barrachina (@
bernibarrachina) era
veí de Lleﬁà ﬁns que
va marxar a Madrid
per viure aventures
televisives a programes
com ‘El Hormiguero’
o ‘Tonterías las justas’.
Guionista, humorista...
fuig de les etiquetes però
ha fet quasi de tot a tele i
ràdio. Ara, des de fa uns
mesos, és coordinador
de Comunicació de
l’Ajuntament de Badalona.
Javier Torres Jiménez
Com comença la teva aventura a la tele?
L’aventura comença a Ona Mar Ràdio, a
Lleﬁà. Allà comencem un programa que
es deia ‘Con gafas y a lo loco’. Just també s’estrenava ‘El Hormiguero’ a Cuatro.
Vam trucar a Juan i Damián, els que fan de
Trancas i Barrancas, per fer-los una entrevista, que va anar molt bé, vam riure molt.
Ens van convidar al primer programa de
‘El Hormiguero’ de públic i, uns mesos
més tard, els contractem per a un espectacle de monòlegs a Montgat, perquè arran
del certamen de monòlegs de Badalona,
ens van sortir algunes actuacions o treballs per programar monòlegs a guinguetes, sales, esdeveniments. Allà em van dir
que Pablo Motos estava buscant guionistes, que li passés el meu CV. Jo llavors treballava al Círcol! I em va trucar Pablo i em
va dir que el dilluns comencés. Era un dijous. Vaig pensar que estava boig, perquè
ni em coneixia. Així que ho vaig deixar tot
i em vaig anar cap a Madrid.
Com has arribat a l’Ajuntament?
Primer, perquè em vaig quedar sense treball i va coincidir amb la història del canvi
de govern. Una mica de coneixement dels
mitjans locals sí tenia, perquè havia collaborat i fet coses a Ona Mar, Ràdio Pomar,
Ràdio Ciutat, Televisió de Badalona. Tenia
bona química amb tothom i van haver de
pensar que el meu perﬁl s’ajustava una
mica al que necessitaven i al càrrec que
exerceixo. I de moment diria que han encertat! (riu).
Quan te n’adones per primer cop que la
gent riu amb el que expliques o escrius?
Em costa etiquetar-me com a guionista o humorista...el que més he fet ha estat subdirigir, que és encara més complicat de classiﬁcar! Ningú et dirà ‘Què ben
subdirigit està aquest programa!’ Jo crec
que, en tot cas, caic simpàtic o en gràcia,
perquè no em considero graciós ni dotat
per fer humor. He hagut d’escriure monòlegs i acudits però no crec que sigui el
meu punt fort.

Bernat, aquesta setmana, a la plaça de la Vila Foto: Javi Torres

El treball que hi ha darrera d’un programa
està valorat?
No, i per descomptat hi ha molts lliuraments de premis o certàmens on es premia al millor programa, al millor actor,
millor presentador...però mai al millor creador, guionistes...Coses com ‘El
Intermedio’, per exemple, sense els seus
guionistes no són res, per molt que hi estigui Wyoming, hi ha un treball molt important darrere. A ‘El Hormiguero’, per
exemple, el treball de producció que hi ha
darrere és espectacular. Els que ens dediquem a això, sabem què hi ha darrere,
però, en general, no se sap. Es personalitza molt en el director o el presentador.
Funciona així. L’equip d’un programa normal pot superar les 60 o 70 persones.
I, a banda del reconeixement, com és la
situació laboral?
És un treball molt inestable. Et poden ﬁtxar en un lloc amb un sou normal, bé,
però pot ser que estiguis en dues setmanes
al carrer si el programa no funciona. La
gent que treballem a la tele estem gairebé el mateix temps a l’atur que treballant.
Perquè encara que estiguis en un programa d’èxit com ara ‘Gran Hermano’, per
exemple, dura solament quatre mesos.
Després, a l’atur. I llavors busca una altra
cosa. La gent visible, presentadors i directius, cobren molt bé, la resta cobrem normal, però amb més inestabilitat. Al ﬁnal
només s’hi dedica qui té molta vocació.
Quins professionals t’han sorprès, en tot
aquest temps?
La persona més desconcertant és Pablo
Motos, perquè és un geni: s’ha bolcat al
100% amb el seu treball, li dedica més hores que ningú i té el programa al cap. És
un programa d’autor, si el fes un altre, seria diferent. Està tan ﬁcat que per a unes
coses és brillant i per a unes altres és ex-

“La meva opinió no
l’expresso perquè
penso que no
l’importa a la gent”
travagant. També em va sorprendre el talent que té Florentino Fernández per fer
riure, és brutal, li surt automàticament.
En el moment que veu a algú trist, cap
allà que hi va a fer una broma, a aixecar
l’ànim. Ho fa amb el becari i amb el directiu, amb tot l’equip. I després Núria Roca,
a la qual he conegut molt; tant de bo hi hagués tantes professionals com ella, sap el
que fa i respecta molt a tothom.
No us fa res que, sovint, el mèrit de tot un
equip se l’endugui una cara coneguda?
No, perquè és el primer que has d’acceptar
quan entres en aquest món. És un treball
en equip. Voler posar-se la medalla com a
guionista em sembla una estupidesa. Les
idees estan sobrevalorades: “Aquesta idea
ha estat meva!”. Una idea pot ser una ocurrència, però perquè surti bé es necessita
molt de treball. A qualsevol se li pot ocórrer ﬁcar a un grup de gent en una casa
amb càmeres, però el que té èxit és el que
ho fa bé: producció, realització..
Què és el que més t’ha sorprès, arribat a
l’Ajuntament?
El contrast entre una institució pública i
una empresa privada. Hi ha molt més control que en l’empresa privada, on tot és
més ràpid i instantani. Aquí per a qualsevol cosa cal fer no sé quants tràmits, passar per diversos departaments, esperar
no sé quant temps, a més del període d’al·legacions. Entenc que sigui així, però no et
deixa de sorprendre.

I la política?
M’interessa molt com a ciutadà, com a espectador. Escolto moltes tertúlies de ràdios diferents, programes de debat. Sóc molt
consumidor en aquest sentit. Tinc una
opinió i una ideologia com tothom, però
me la bufa. No em sembla que la política
sigui una cosa tan vital com per dedicar la
teva vida a un símbol, una bandera o un
logo. Hi ha coses més importants a la vida
com per estar obsessionat amb la política.
A més, fujo de les confrontacions, i ara és
un moment difícil com per opinar i que no
es remogui molt l’ambient. Intento canviar de tema quan surt una discussió.
És més tens el rerefons de la política o de
la tele?
No he vist tensió a l’Ajuntament. Amb la
resta de partits, per exemple, hi ha un
tracte totalment normalitzat, tothom se
saluda, tothom és molt amable, tot funciona amb normalitat. I en la televisió també,
encara que és cert que en alguns programes hi ha adrenalina perquè no arribes
als tempos. Però no es fa amb maldat, són
coses del directe. Aquí a l’Ajuntament no
ho he vist això, l’ambient em sembla magníﬁc. Una altra cosa és un ple, potser, perquè és la representació d’una obra teatral
que s’ha estat assajant i potser hi han d’haver certs retrets i cert joc polític, és normal. Veurem quan arribin la campanya i
les eleccions, potser aquí s’empitjora una
mica la història. M’esperava que hi hagués
una mica més de malvolença.
Un cop passats aquests mesos, ﬁns al
maig, això s’acaba o podria arribar a
agradar-te?
Jo necessito tenir al marc mental que una
cosa acaba. El que passi després mai se
sap, potser t’acaba agradant i em quedo
en aquest partit o em criden altres partits polítics per treballar...doncs m’ho
pensaria, per què no? Però necessito saber que aquesta etapa té una ﬁ, perquè li
dediques moltes hores, hi ha estrès, coses noves, i si mentalment no em plantejo que això té un ﬁnal, potser ja m’hauria
demanat la baixa. Així que ja veurem. No
m’agrada tancar-me a res. Però no està
en els meus plans seguir aquí després
de maig, en principi. És turisme laboral,
aprenc, em renovo, conec a gent. I després ja veurem què surt...
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