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Balanç desigual de 
l’estiu entre hotels 
i restaurants 
Un dels focus ha estat sobre 
el tram de passeig marítim 
pacificat; els negocis asseguren 
haver patit la mesura  P14

Ca l’Andal 
travessa 
dies decisius

El govern posa sobre la taula 
una proposta per iniciar la 
reforma bàsica a curt termini, 
però que suposaria renunciar 
a una part del mur de la masia; 
la plataforma decideix avui P7

Imatge d’arxiu del recompte de sense llar, fa uns mesos Foto: Javi Torres

Crit d’atenció del 
Tercer Sector

Una dotzena d’entitats socials de la ciutat que treballen amb diferents 
àmbits i col·lectius es reuneixen per visibilitzar la tasca local del 
Tercer Sector: prop de 15.000 persones ateses i 6 milions d’euros 

de despesa només durant el 2017; reclamen més reconeixement de 
l’administració i busquen consolidar la xarxa entre elles   P2-3
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Les entitats reclamen més ajuda 
de l’administració pública
Tot i que les entitats del tercer sec-
tor moltes vegades desenvolupen 
feines que haurien de ser respon-
sabilitat de l’Ajuntament, les apor-
tacions per part de l’administració 
pública local representen només 
un 4% del pressupost d’aques-
tes associacions. Així ho explica 
Calvet, que assegura que les orga-
nitzacions socials han de buscar-
se la vida per altres vies, ja sigui 
acudint a altres administracions 
com la Generalitat o la Diputació, 
o directament al sector privat, a 
entitats financeres o a fundacions.

Moltes vegades les entitats pre-
fereixen anar directament a buscar 
fons i ajuda al sector privat, perquè, 
com assegura Calvet, “el conjunt de 
les entitats estan decebudes de la 
participació de l’administració, per-
què, a més que es paga tard i mala-
ment, hi ha poc suport”.

Un exemple d’això és la Fun-
da ció Ateneu Sant Roc: el 65% 
dels seus ingressos provenen del 
sector privat (bancs, empreses, 
fundacions i associacions, etc.), 
mentre que només el 35% prove-
nen del sector públic, dels quals 
un 27% correspon a fons de la 
Generalitat i només un 6% a ajuts 
de l’Ajuntament. De fet, el direc-
tor de la Fundació Ateneu Sant 
Roc, Salvador Figuerola, assenya-
la que aquest any ja els hi han de-
negat una ajuda, destinada a un 
projecte cultural per a dones, per 

les més petites: més de 700 volunta-
ris i voluntàries.

La visibilització de la seva fei-
na resulta cabdal en l’objectiu de 
cercar més suports i més gent que 
s’apropi a les seves portes. Per a en-
titats com la Rotllana, per exemple, 
on hi ha un total de set treballa-
dors, la cinquantena de volunta-
ris i voluntàries que ajuden i mol-
tes altres persones que participen 

en projectes concrets són cabdals; 
i com més petita és l’entitat, més 
necessària es fa aquesta participa-
ció: Ponts per la Pau, com a mos-
tra, és possible gràcies a la impli-
cació d’una vintena de voluntaris i 
voluntàries, sense cap professional.

“Fa 50 anys que som al barri i en 
aquests cinquanta anys seria im-
pensable la tascasocial i el treball 
que ha desenvolupat la fundació 
sense el suport de moltes persones 
del barri i de fora. La columna ver-
tebral de l’entitat són els volunta-
ris”, expliquen des de l’Ateneu Sant 
Roc, on compten amb més de 400 
voluntaris.

tasca de cobertura social que 
molts cops hauria d’assumir l’ad-
ministració pública, en els seus di-
ferents nivells, i que resulta cab-
dal per a la bona salut i cohesió del 
territori. No sempre reconegudes 
com caldria, un espectre signifi-
catiu d’aquestes associacions va 
decidir fa uns mesos posar tota la 
seva feina en comú i projectar els 
seus resultats i xifres en una tro-
bada que ha tingut lloc aquest di-
mecres i que ha volgut reivindicar 
tota la seva feina diària.

Sota el paraigua de la Fundació 
Roca i Pi, que té alguna vincula-
ció amb tots els participants, una 
dotzena d’entitats de diferents àm-
bits d’actuació i barris s’han citat 
al Centre Cultural el Carme i han 
alçat la veu: Acollida i Esperança, 
La Rotllana, Ateneu Sant Roc, La 
Salut Alta, Aspanin o Ponts per la 
Pau, entre d’altres. En total, un 
gruix d’entitats i fundacions que, 
durant el 2017, van gastar prop de 
6 milions d’euros en atendre direc-
tament a quasi 15.000 persones de 
diferents col·lectius de la ciutat.

Fer visible la tasca de 300 
professionals i 700 voluntàries
“Des de fa un any hem estat fent 
un treball amb 10 entitats dels 25 
projectes amb els quals col·laborem 
a la ciutat. Vam veure que era im-
portant dir el que estàvem fent, l’es-
forç que s’està fent des del conjunt 

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

B adalona i la seva societat 
civil han anat construint 
amb el pas dels anys una 
xarxa d’entitats socials i 
sense ànim de lucre que 

es distribueixen als districtes i 
barris i que dispensen una aten-
ció a diferents col·lectius de per-
sones als quals l’administració no 
sempre arriba. Segons la Taula del 
Tercer Sector de Catalunya, la ciu-
tat compta avui en dia amb una cin-

quantena d’entitats que treballen 
amb col·lectius de persones amb al-
gun tipus de discapacitat o diver-
sitat funcional, gent gran i infants, 
les més nombroses, però també al-
tres dedicades a la salut mental o 
la pobresa.

Plegades, desenvolupen una 

Trobada d’aquest dimecres Foto: Augusto Magaña

Badalona compta 
avui en dia amb 
una cinquantena 
d’entitats, segons 
la Taula del 
Tercer Sector 
de Catalunya

Cop de puny sobre la 
taula de les entitats 
socials de Badalona   
Una dotzena d’entitats i fundacions de diferents àmbits s’uneixen 
per projectar la seva feina, reclamar reconeixement i suport: prop 
de 15.000 persones ateses amb una despesa de 6 milions d’euros

Imatge d’arxiu de la Fundació La Salut Alta Foto: La Salut Alta

Les entitats del 
tercer sector van 
invertir prop de 6 
milions d’euros en 
projectes el 2017

d’entitats, el volum de persones a 
les quals arribem”, manifesta el co-
ordinador de la comissió social de 
la Fundació Roca i Pi, Josep Anton 
Calvet. I és que, només sumant les 
entitats representades a la trobada 
d’aquesta setmana, hi ha quasi 300 
professionals a Badalona que treba-
llen per prestar servei a la ciutada-
nia. I el que és més important per a 
moltes d’aquestes entitats, sobretot 
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suposadament no complir els re-
quisits, tot i que ja havien rebut 
aquesta subvenció en anys anteri-
ors i pel mateix projecte. “L’ajuda 
a en l’àmbit local, en general i his-
tòricament, ha sigut molt poca”, 
assegura Figuerola. Aquesta situ-
ació es repeteix en altres entitats, 
com la Fundació Salut Alta, que 
rep el 49% dels seus ingressos de 
donacions privades i només un 7% 
de subvencions de l’Ajuntament.  
Però hi ha altres casos, com el de 
la Fundació Acollida i Esperança i 
La Rotllana, en els quals l’aporta-
ció de les administracions públi-
ques (en general, no només local) 
representa al voltant del 60% dels 
seus ingressos. 

No obstant això, des de La 
Rotllana destaquen que “com més 
llunyana és la institució més con-
tribució fa, cosa que també costa 
d’entendre”, ja que en el seu cas 
l’administració que més suport els 
hi dóna és la Unió Europea. Calvet 
ressalta que no només fa falta més 
suport econòmic per part de les 
administracions, sinó també col-
laboració en altres temes, com per 
exemple en l’ús dels espais públics. 

Des de la Fundació Salut Alta 
assenyalen que també els hi agra-
daria que l’administració local els 
hi ajudés a facilitar els tràmits que 
han de realitzar i a “sentir que tre-
ballem per un projecte comú de 
barri”, més enllà del treball estret 
que realitzen amb els tècnics i tèc-
niques de barri.

La trobada entre entitats del 
Tercer Sector ha de servir, segons 
Calvet, per donar un toc d’atenció 
a l’administració pública, perquè, 
entre altres coses, només l’apor-
tació econòmica que la Fundació 

Roca i Pi fa per les 25 entitats amb 
les quals col·labora està per sobre 
del que fa el mateix Ajuntament. 
La Fundació gasta anualment al 
voltant dels 600.000 euros només 
en finançar els projectes de les enti-
tats que estan sota el seu paraigua.

Calvet assenyala que les entitats 
del Tercer Sector cada dia tenen 
un paper més important i impres-
cindible dins de la societat, “mal-
grat que alguns polítics diguin que 
l’economia va millorant”. Amb les 
dificultats econòmiques en què es 
troben i amb una quantitat de fei-
na cada vegada més gran, les enti-
tats han d’aprendre a treballar en 
conjunt, compartir projectes i evi-
tar despeses innecessàries. Per tot 
això, segons Calvet, cada vegada és 
més necessària la col·laboració es-
treta entre les entitats socials.•

Enfortir el teixit i 
guanyar rellevància 
política
La trobada ha comptat amb la participació de l’expert 
en innovació social d’ESADE Alfred Vernis

Alfred Vernis durant la trobada de les entitats tel tercer sector Foto: A. M.

S ’ha de reconèixer el treball 
constant i silencios de mol-
ta gent que fa una tasca molt 

important a Badalona, de la qual 
acostumem a rebre una imatge 
negativa. Hem de parlar en po-
sitiu, les entitats ens conviden a 
l’optimisme”, opina el professor 
d’ESADE Alfred Vernis, expert 
en innovació de projectes socials 
i solidaris convidat a la trobada 
d’aquest dimecres.

Vernis col·loca la sinergia en-
tre entitats com un dels punts 

més importants a consolidar a 
nivell local, ja que, considera, fa 
anys que s’està creant capital so-
cial, però el teixit no és tant fort 
com a altres zones de l’entorn 
metropolità. “Altres zones com el 
Baix Llobregat tenen un teixit so-
cial més fort que el del Barcelonès 
Nord, on generalment ha costat 
més, tot i que també ha estat his-
tòricament una de les zones més 
castigades socioeconòmicament”.

En aquest sentit, trobades i ini-
ciatives com la d’aquestes setma-

nes ajuden a aquesta col·laboració 
i a que hi hagi aprenentatge en-
tre entitats. Com a exemple, posa 
el treball intergeneracional entre 
associacions: “Una cosa que fan ja 
moltes entitats és exportar formes 
de treballar que utilitzen altres en-
titats que treballen amb col·lectius 
diferents; compartir tallers de per-
sones amb diversitat funcional i 
gent gran, per exemple”.

Una altra via que pot resultar 
molt prolífera, soste Vernis, és 
treballar coordinadament com-

Crear xarxa per millorar 
l’atenció a les persones

La trobada d’aquest dimecres 
no té per objectiu la creació de 
cap plataforma ni de cap agru-

pació, si més no, inicialment. “La 
idea és continuar treballant, per-
què s’han generat sinergies en-
tre diferents entitats que estan 
treballant plegades. Ja es conei-
xien d’abans, però és que ara te-
nim molt més clar que hem de 
treballar junts”, destaca en Josep 
Anton Calvet. I és que, avui en dia, 
no existeix cap òrgan o platafor-
ma que reuneixi a totes les enti-
tats del Tercer Sector, si bé és cert 
que sí hi ha algunes de sectorials, 
com ara d’habitatge o sense llar.

“Ja hi ha moltes taules, i me-
sas i òrgans que ens requerei-
xen molta energia i que després 
són estèrils. Al final ens resulta 
molt més eficaç parlar entre no-
saltres i trenar projectes bilate-

rals”, expliquen des de la Rotllana. 
“En aquest grup -el de la trobada 
de dimecres- hi ha entitats grans, 
mitjanes i petites. I sobretot entre 
les petites i mitjanes, aquestes ini-
ciatives ens ajuden a conèixer-nos 
i encetar col·laboracions. Arran de 
començar a preparar aquesta tro-
bada, nosaltres ja ho estem fent 
amb dues o tres entitats”, exem-
plifica en Salva Periago.

També es mostren crítics amb 
els sistemes sectorials que hi ha 
avui en dia des de La Salut Alta, 
que troben a faltar una estratègia 
i plans concrets sobre com aten-
dre a les persones; en el seu cas, 
a infància i adolescència. “Per a 
això cal crear taules efectives de 
treball i donar-los poder de deci-
sió i capacitat pressupostària. La 
Taula d’infància i adolescència 
de Badalona volia ser això, però 

el procés va molt lent”, lamenten. 
Malgrat les dificultats, les entitats 
intenten dur a terme una feina de 
treball comunitari i d’obrir la seva 
tasca al seu entorn que, en el cas 
d’aquesta dotzena d’agents, im-
plica en total a uns 25.000 partici-
pants, més d’un 10% de la població 
total de Badalona. “En l’àmbit tèc-
nic, hi ha molts òrgans de treball 
comunitari al districte, però n’hi 
ha ben pocs que siguin impulsats 

Imatge del recompte de sense sostre, fa uns mesos Foto: J. T.

pels veïns i veïnes, i aquest és el 
repte ara”, diu la Maria Nadeu de 
La Salut Alta. 

“La nostra guia de treball és 
compartir el fet que entitats tre-
ballin de manera conjunta amb 
un mateix col·lectiu, que perso-
nes visquin sota un mateix sos-
tre, tota aquesta perspectiva 
col·lectiva més comunitària és 
fonamental”, conclou en Calvet 
de la Roca i Pi.•

L’apunt

partint recursos i espais. “No cal 
que dues entitats de zones pro-
peres tinguin un terapèuta o un 
pedagog cadascuna, per exem-
ple. Poden compartir recursos 
humans i físics”.

L’altra gran què, sota la visió 
del professor d’ESADE, hauria 
de ser que les entitats guanyes-
sin rellevància política, un ob-
jectiu pel qual també serveixen 
actes com el d’aquest dimecres. 
“Badalona és un desastre, tot i 
que un dels polítics catalans més 
importants, Xavier Garcia Albiol, 
va ser alcalde de la ciutat. Va fer 
res per millorar això?”, qüestiona 
Vernis, qui considera que els par-

tits polítics no acostumen a par-
lar dels problemes reals de la ciu-
tat, sinó que “maregen la perdiu”, 
i que les associacions han d’apre-
tar en aquest sentit.

Pel que fa al model actual del 
Tercer Sector, Vernis creu que és 
totalment viable i que fa anys que 
funciona bé, si bé és cert que s’ha 
d’anar adaptant i entomar nous 
reptes amb noves formes de fer 
les coses...i també encarar de for-
ma innovadora reptes vells que 
no s’han pogut solucionar fins 
ara. Creu que tot plegat hauria 
de tenir més suport de l’admi-
nistració pública, que durant els 
anys de crisi va retallar les seves 
ajudes al Tercer Sector, tot i que 
els problemes socials, contrària-
ment, estaven creixent. “Els par-
ticulars han substituït la man-
cança de finançament públic i 
les entitats han aguantat el ti-
pus. Ara li tocaria a l’adminis-
tració tornar aquest suport”.•

L’Ajuntament 
aporta només 
un 4% del total 
d’ingressos de 
les entitats del 
tercer sector

“Altres zones 
com el Baix 
Llobregat tenen 
un teixit social 
més fort que el del 
Barcelonès Nord”

La Fundació Roca i 
Pi gasta anualment 
al voltat de 
600.000 euros en 
finançar projectes 
d’altres entitats
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Javier Torres Jiménez

N ingú vol cantar victòria 
abans de temps, però 
tothom es mostra molt 
esperançat amb què el 
projecte per al nou cen-

tre ocupacional de la Fundació 
Badalona Capaç trobi finalment 
una sortida, després d’anys de 
polèmica i desencís. L’acord per 
fer realitat la iniciativa al barri 
de Pomar es troba pràcticament 
tancat a falta de fixar el ball de 
xifres i costos i d’algunes reu-
nions amb partits polítics de la 
ciutat. Si no sorgeix cap impre-
vist, el conveni per segellar ofici-
alment el pacte podria ser apro-
vat al ple del mes d’octubre. 
Avui dia, membres de la Fundació 
es troben immersos en una ron-
da de contactes amb els grups 
municipals per exposar la situ-
ació i demanar el seu suport al 
projecte, ja que volen assegurar 
una aprovació d’unanimitat. “Al 
maig de l’any vinent hi ha elec-
cions i els pares no volen canvis 
quan ja tot estigui fet. No volem 
que la política de partits  afec-

ti el  projecte. Estem esperan-
çats amb aquest esborrany de 
conveni que porta mesos treba-
llant-se sobre la taula. Ara toca 
portar-lo a ple”, afirma la presi-
denta del patronat, Maite Arqué. 
El projecte resultant del treball 
de consens desenvolupat ha fet 
variar algunes qüestions que es 
van posar sobre la taula inicial-
ment, quan l’Incasòl va entrar en 
joc per intentar obrir una nova 
via de col·laboració amb Badalona 
Capaç i l’Ajuntament. “S’ha fet un 
esforç per canviar elements que 
facilitaven el finançament econò-
mic de la iniciativa”, diu Arqué, 
en referència als pisos tutelats 
que es van arribar a plantejar a 
Pomar, a tocar del nou centre, i 
que despertaven la contrarietat 
del veïnat.

 
Centre ocupacional, centre de dia 
i pisos
Finalment, tot apunta que el cen-
tre ocupacional estarà acompa-
nyat d’un centre de dia per al 
barri, que serà propietat de l’In-
casòl  però que estarà cedit a 
l’Ajuntament, que el gestionarà. 
Mentrestant, a l’espai que actu-
alment ocupa la Fundació a Sant 
Roc, la Generalitat edificarà pisos 
de protecció oficial i s’urbanitza-

L’acord per fer realitat el 
nou centre de Badalona 
Capaç a Pomar, molt a prop
Afinar la distribució de responsabilitats econòmiques entre 
administracions i cercar la unanimitat de tots els grups municipals 
són els darrers passos per fer possible el conveni amb la Fundació

“Al maig de 
l’any vinent hi 
ha eleccions 
i els pares no 
volen canvis”

Imatge d’arxiu d’una protesta de la Fundació Foto: J. T.

rà una plaça. Els detalls sobre la 
urbanització d’ambdós  entorns 
són algunes de les qüestions que 
aquests dies s’estan acabant de 
tancar. 

Tot plegat suposarà una inver-
sió pública la xifra total de la qual 
s’està acabant de negociar, sobre-
tot pel que fa al repartiment en-
tre Generalitat i Ajuntament. Un 
d’aquests milions, més o menys, 
seria aportat per Badalona, a prio-

ri, segons fonts municipals. La res-
ta aniria a càrrec de l’Incasòl, que 
podrà recuperar una part amb els 
pisos de Sant Roc però serà l’admi-
nistració que carregui el pes ma-
joritari de l’operació. La setmana 
vinent es reprendran les negociaci-
ons per acabar de definir la part de 
responsabilitat econòmica de cada 
administració, que des de l’Inca-
sòl volen fixar correctament abans 
de materialitzar el conveni.•

Entitats i ciutadania commemoren 
l’1-O a escoles i casals 
Aquest diumenge, alguns dels centres que van ser nuclis de votació acolliran activitats, 
tot i que no obriran portes i previsiblement serà a l’exterior de les instal·lacions

Redacció

C om a molts municipis 
catalans, Badalona tam-
bé acollirà aquest cap 
de setmana celebraci-
ons amb motiu del pri-

mer aniversari de l’1 d’octubre, la 
jornada de votació que l’any pas-
sat va treure a milions de perso-
nes al carrer a Catalunya. I que a 
la ciutat, sortosament, es va de-
senvolupar amb molta normalitat. 
El Pacte Local per la República, 
successor del Pacte Local pel Dret a 
Decidir, on confluïen desenes d’en-
titats i agents municipals, organit- Cues a l’Escola Progrés l’1-O Foto: Javi Torres

za per recordar aquella data una 
tarda lúdica i festiva focalitzada a 
diferents escoles i casals de la ciu-
tat. A partir de les cinc de la tarda, 
s’ha convocat als participants a set 
centres de diferents barris, per ce-
lebrar activitats a partir de les sis. 
Les escoles Margarida  Xirgu, 
Baldomer Solà, Joan  Coret, 
Progrés i Jungfrau i els casals 
Antònia Boada i Can Mercader 

(Casagemes) seran els nuclis fes-
tius. Previsiblement, les activi-
tats es duran a terme a l’exteri-
or dels edificis, que no obririen 
portes diumenge per minimitzar 
complicacions i no comprome-
tre ningú, segons fonts de l’or-
gantizació. Estan programats ta-
llers d’entitats de cultura popular 
i juvenil, entre d’altres, la lectu-
ra del manifest unitari i, per aca-
bar, petits concerts de diferents 
cantautors.L’endemà, l’aniversari 
oficial de l’1 d’octubre, s’ha convo-
cat una marxa des de la plaça de 
la Medicina, a Dalt la Vila, fins a la 
plaça de la Vila, des de les 18.30h a 
les 19.30h.•

Set escoles i casals 
seran els punts 
de celebració
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Redacció

E ls 10 regidors de Guanyem 
Badalona en Comú, ERC, 
i ICV-EUiA han presentat 
aquesta setmana les seves 
signatures per forçar la 

convocatòria d’un ple extraordi-
nari que, segons el reglament mu-
nicipal, s’hauria de celebrar abans 
de 25 dies. La convocatòria se cen-
trarà en exigir a l’alcalde que faci 
públic el seu pla de govern per als 
set mesos que queden abans de la 
convocatòria de noves eleccions 
municipals.

Les tres forces que formaven 
el govern municipal que va ser 
desbancat per la moció de censu-
ra el passat mes de juny. Els re-
presentants de les tres formaci-
ons (Dolors Sabater per Guanyem 
Badalona en Comú, Oriol Lladó 
per ERC-Avancem-Més i Àlex 
Mañas per ICV-EUiA) han fet un 
balanç conjunt dels primers 100 
dies del govern de l’alcalde Álex 
Pastor del PSC.

L’exalcaldessa Dolors Sabater 

considera que “a l’Ajuntament de 
Badalona no hi ha instal·lat un 
govern sinó un comitè de campa-
nya” i que l’únic objectiu és “fer 
campanya per donar a conèixer 
al seu candidat”. El líder d’ERC, 
Oriol Lladó, veu preocupant que 
no hi hagués pla de govern o que 
fos “un pacte ocult amb PP i C’s”. 
Àlex Mañas, d’ICV-EUiA, per la se-
vla part, ressalta que s’estan exe-
cutant “la majoria de les inver-
sions” que el govern tripartit va 
portar a terme.

La convocatòria se centrarà en 
exigir a l’alcalde que faci públic el 

seu pla de govern per als 7 mesos 
que queden abans de la convocatò-
ria de noves eleccions municipals.

Des del govern, el regidor Jordi 
Subirana, en declaracions a Ràdio 
Ciutat de Badalona, ja ha avançat 
aquest dijous que no hi haurà cap 
problema per a celebrar el ple ex-
traordinari, que el balanç que fan 
dels 100 primers dies és positiu 
i retreuen a l’anterior executiu 
el “desgavell” que s’han trobat a 
l’Ajuntament. 

Acusen d’utilitzar de forma “par-
tidista els mitjans institucionals”
Les tres forces també han carre-
gat aquesta setmana contra el que 
consideren una “utilització parti-
dista dels mitjans institucionals”. 
Arran de dos comunicats que ha 
enviat el gabinet de comunicació 
del govern aquests dies, en refe-
rència a dues qüestions de caire 
econòmic i de gestió. “S’estan ter-
giversant dades per inflar un relat 
que té com a objectiu desgastar la 
nostra imatge però sense tenir en 
compte que a qui perjudica més és 
a la ciutat sencera”.•

Guanyem, ERC i ICV-EUiA forcen 
un ple extraordinari per demanar 
al PSC el pla de govern
El govern sortint es mostra crític amb els 100 primers dies d’Álex Pastor 
i demana que s’expliqui el full de ruta fins al maig

Regidores de les 
tres formacions 
han presentat les 
firmes necessàries 
per forçar el ple; 
ara, s’hauria de 
convocar abans 
de 25 dies

Regidors presentant les firmes Foto: Guanyem, ERC, ICV-EUiA

L’Oficina d’Habitatge unifica els serveis 
de la ciutat vinculats a l’habitatge 
Entra en marxa la ‘finestreta única’, un mateix espai on realitzar diferents gestions sobre habitatge

J. T. J.

Des d’aquesta setmana, 
ha entrat en funciona-
ment la ‘finestreta úni-
ca’, un sistema d’atenció 
que les entitats soci-

als reclamaven des de fa anys, i 
que es tracta bàsicament d’uni-
ficar en una mateixa oficina els 
serveis de ciutat vinculats a ha-
bitatge. Des de tràmits per a aju-
des al lloguer, fins a consultes 
vinculades a desnonaments, pas-
sant per dubtes sobre deutes hi-
potecaris, tot es podrà consultar 
a partir d’ara a l’Oficina Local 
d’Habitatge, al Palau Olímpic. 
Una de les queixes d’entitats 
com la PAH és que, tots aquests 
anys, a l’hora d’intentar aturar 
un desnonament, per exemple, 
havien d’anar de Serveis Socials, 
al Viver, als jutjats, i passar per 
l’Oficina d’Habitatge per fer dife-
rents gestions, i que el més lògic 
seria que totes poguessin estar 

al mateix espai per estalviar mo-
lèsties a persones que, ja d’entra-
da, ho estan passant malament. 
Per tal d’habilitar i reforçar la fi-
nestreta única, l’Ajuntament ha 
traslladat a l’Oficina d’Habitat-

ge a diferents professionals que 
fins ara desenvolupaven la seva 
tasca al Viver. En total, el servei 
unificat disposarà d’una quinze-
na de professionals, aproximada-
ment.•

Les entitats 
‘antidesnonaments’ 
tindran veu i vot als 
òrgans sobre habitatge

El Ple municipal ha aprovat 
aquest dimarts una nova 
composició del Consell 

Municipal d’Habitatge i de la 
mesa de valoració d’emergèn-
cies econòmiques i socials, els 
dos principals òrgans de ciutat 
on es tracten casos de desno-
naments i d’urgència en l’àm-
bit de la llar. A partir d’ara, tam-
bé estaran integrats per les 
entitats socials que lluiten diàri-
ament contra els desnonaments 
des de fa anys: la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, la 

Plataforma Afectats per la Crisi i 
Sant Roc Som Badalona, una as-
sociació que focalitza el seu tre-
ball a un dels barris més afec-
tats per la manca de sostre digne. 
Fins ara, la PAH havia format part 
d’aquests cercles de debat i deci-
sió, però només com a observado-
ra, sense poder optar al vot. Amb 
aquest canvi, cadascuna disposarà 
d’un membre, igual que els partits 
polítics locals, la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns o altres agents 
implicats. Des de les entitats es 
rep molt positivament aquest pas.

Imatge d’arxiu de l’Oficina d’Habitatge Foto: Ajuntament
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Redacció

A quest dijous 27 de setem-
bre s’ha donat el tret de 
sortida al procés de par-
ticipació ciutadana so-
bre el Pla director urba-

nístic (PDU) de les tres Xemeneies, 
organitzat pel Consorci del Besòs, 
el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i els ajuntaments 
de Sant Adrià de Besòs i Badalona, 
amb una primera sessió informa-
tiva. 

El calendari del procés
L’assistència a a aquesta primera 
sessió del 27 de setembre ha estat 
oberta oberta. Posteriorment, tin-
dran lloc quatre jornades temàti-
ques, a cadascuna de les quals es 
debatrà un dels següents aspectes 

concrets:
- 8 d’octubre: el futur de les xe-

meneies i de la sala de turbines 
de la central tèrmica, protegides 
com a Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), la seva gestió i les possibi-
litats de convertir-se en un gran 
equipament de país.

- 15 d’octubre: la connectivitat 
del sector amb la ciutat existent, 
el model de mobilitat i el seu cost.

- 22 d’octubre: el tractament de 

- creat al 2016, en el marc d’un 
procés de debat previ al PDU-, les 
entitats interessades dels àmbits 
social, econòmic, educatiu o am-
biental, i en general tota la ciuta-
dania, especialment els veïns de 
Sant Adrià de Besòs i de Badalona, 
sempre que siguin majors de 16 
anys. L’àmbit d’aquest Pla propo-
sa, per una banda,  delimitar i en-
dreçar un sector d’unes 32 hectà-
rees situades al litoral, a la franja 
que queda entre la via del ferro-
carril i el mar i des de la desembo-
cadura del riu Besòs, fins al final 
de l’espai de les Tres Xemeneies, 
al límit amb el barri de la Mora de 
Badalona. I, d’altra banda, trans-
formar mitjançant directrius ur-
banístiques, un àmbit més gran, 
d’aproximadament 92 hectàrees, 
on es troben actualment magat-
zems i àrees industrials.•

Tret de sortida al procés de 
participació sobre el futur 
de les Tres Xemeneies
Aquest dijous s’ha celebrat la primera sessió informativa

Durant les 
properes setmanes 
se celebraran 
sessions 
temàtiques

Imatge d’arxiu de les Tres Xemeneies Foto: Javi Torres

Comencen les obres de millora del 
polígon industrial Badalona Sud 
Els treballs suposen una inversió de més de 2 milions 
d’euros i estaran enllestits a finals d’any, previsiblement

Redacció

Les dues empreses adjudica-
tàries han començat aquest 
mes els treballs previs a les 
obres de millora del polígon 
industrial Badalona Sud que 

s’enllestiran abans de finals d’any. 
Amb una inversió de 2,1 milions 
d’euros, es portarà a terme una 
revisió i millora de l’enllumenat 
públic; es milloraran i actualitza-
ran les canalitzacions i les infra-
estructures de serveis bàsics, i en 
la fase final es rehabilitarà bona 
part de l’asfaltat i es millorarà la 
senyalització viària.

L’objectiu és actualitzar i po-
sar als dies les infraestructures 
bàsiques per atendre les necessi-
tats actuals del polígon industrial. 
Així, es treballarà en la implanta-
ció de canalització per a la fibra 
òptica municipal i de “smart city” 
o ciutat intel·ligent; es millorarà 
l’eficiència i la prestació energè-
tica de l’enllumenat públic amb 
la utilització de tecnologia LED; i 
s’efectuaran intervencions de rea-
glomerat de diferents carrers que, 
juntament amb una millora en la 
senyalització viària, facilitarà el 
trànsit de vehicles.

Obres al polígon Foto: Ajuntament

L’obertura de rasses per a les 
millores en les canalitzacions, la 
renovació i actualització de l’en-
llumenat elèctric i les obres per a 
la millora de l’asfalt i els senyals 
de trànsit s’allargaran fins a finals 
d’any, de manera que s’intentarà 
no pertorbar excessivament el 
normal funcionament del polígon. 
Les afectacions més importants 
d’asfaltat incidiran en trams de les 
avingudes del Maresme i d’Alfons 
XII, els carrers de la Indústria, de 

Guifré, de Julio Galve Brusson i als 
passatges de Dopla i de Moixó.

La inversió de 2,1 milions 
d’euros es cobreix amb l’aporta-
ció de l’Ajuntament de Badalona 
(30%) i de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (70%) en el marc 
de la segona convocatòria de sub-
vencions del Programa de millo-
ra d’infraestructures i de compe-
titivitat de polígons industrials i 
àrees d’activitats econòmica de 
l’AMB.•

l’espai públic connectat a les in-
fraestructures verdes metropoli-
tanes i la seva relació amb el parc 
fluvial del Besòs.

- 29 d’octubre: el model d’orde-
nació del front edificat, amb as-

pectes com les alçades dels edi-
ficis, l’ocupació, l’edificabilitat i 
els usos.

En aquestes jornades temàti-
ques podran participar els mem-
bres del Consell del Front Litoral 

Catalunya va registrar el 2017 un total de 236.694 
canvis de residència entre municipis, xifra que 
representa un increment del 2,8% respecte al 

2016 i un canvi de tendència en l’evolució de les mi-
gracions internes, ja que des del 2010 no es produïa 
un augment en el nombre de moviments dins el ter-
ritori català, segons dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat). Els municipis que han regis-
trat saldos positius més elevats com a conseqüència 
de les migracions internes a Catalunya són Sabadell 
(567), Badalona (489), Terrassa (390) i el Vendrell 
(352). A l’altre extrem, els majors saldos interns nega-
tius corresponen a Barcelona (-9.222), l’Hospitalet de 
Llobregat (-585), Santa Coloma de Gramenet (-474) i 
Sant Cugat del Vallès (-351).•

Badalona, segon 
municipi català 
amb més migració 
interna el 2017
Després de Sabadell, la localitat 
ha estat a la que més persones 
s’hi han traslladat a viure

El Gorg, una de les zones en expansió Foto: Javi Torres
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Petits passos cap a la 
recuperació de Ca l’Andal  
La Plataforma Salvem Ca l’Andal s’ha reunit amb el Govern per 
avançar en la recuperació d’aquesta masia medieval que els veïns 
de Bufalà volen reconvertir en equipaments socioculturals 

Membres de la Plataforma Salvem Ca l’Andal, davant la masia Foto: Silvia Rodríguez 

Javier Torres / Silvia Rodríguez 

L a Masia Ca l’Andal en-
ceta jornades decisives. 
Aquest espai històric re-
clamat durant anys pel ve-
ïnat de Bufalà, podria estar 

més a prop de la seva recupera-
ció després de la reunió man-
tinguda aquest dilluns entre la 
Plataforma Salvem Ca l’Andal, 
–col·lectiu que està lluitant des 
de fa tres anys per salvaguar-
dar aquesta finca que data del S. 
XV, situada a la Avinguda Martí i 
Pujol, just per sobre de la C-31–, i 
membres del govern actual i l’an-
terior per tal d’avançar en unes 
negociacions que havien quedat 
suspeses amb el canvi de govern. 

Durant la reunió, s’han arri-
bat a petits acords entre l’admi-
nistració i la plataforma, encara 
que aquests últims es mostren 
prudents perquè hi ha un parell 
d’esculls que s’arrosseguen de 
les negociacions amb l’anterior 
govern i que ara es tornen a po-
sar sobre la taula. Bàsicament, 
la Plataforma lamenta que tant 
l’anterior govern com el d’ara 
vulguin tirar una part del mur 
perimetral de la part davante-
ra de la finca i substituir-lo per 
una tanca fax, perquè segons 
opinen, es “llençar diners” que 
s’haurien de destinar a la recu-
peració de l’interior de la casa, 
que consta de tres plantes de 300 
metres quadrats cada una. En to-
tal, però, el conjunt de Ca l’Andal 
ocupa 4.000 metres quadrats de 
terreny.

Els membres de la Plataforma 
Salvem Ca l’Andal, formada per 
unes vint persones de diferents 
entitats de Bufalà i de la resta de 

Badalona, sostenen que el pri-
mer que s’hauria de començar a 
rehabilitar és la teulada, ja que 
està molt malmesa i pot caure en 
qualsevol moment. De moment, 
però, l’únic pressupost destinat 
per aquesta masia és el que per-
tany al Pla Recupera, dotat amb 
200.000 euros i pendent de lici-
tació, que contempla la neteja 
d’exteriors, el buidatge de mo-
bles, l’enderrocament de part del 
mur i la construcció de la tanca. 
Segons afirma l’Alba A. Holgado, 
membre de la plataforma, “co-
mençar per fora no té sentit, per-
què en pocs mesos tornarà a ha-
ver-hi vegetació i caldrà tornar a 
gastar diners en el mateix”. “No 
volem que aquests diners caiguin 
en desús perquè són diners pú-
blics perduts si fan el que propo-

sen”, adverteix, assegurant que 
les mesures urgents que caldria 
fer, “no estan contemplades en el 
Pla Recupera”. 

No obstant això, des de la 
Plataforma Salvem Ca l’Andal 
estan satisfets perquè l’actual 
govern s’ha compromès a inten-
tar salvar dues reivindicacions 
del col·lectiu que tenen a veure 
amb el manteniment d’altres ele-
ments del recinte de Ca l’Andal i 
que també formen part del seu 
patrimoni històric. D’una ban-
da, segons els representants de 
la plataforma, l’administració 
estudiarà mantenir en peu com 
a mínim una de les dues façanes 
de l’antiga fàbrica química que 
es va situar en aquest recinte cap 
a finals del S. XIX. Així mateix, 
segons la plataforma, el govern 

també es compromet a arreglar 
la porta d’entrada de la Mina del 
Comú, una antiga mina d’aigua 
inaugurada al 1831 que portava 
aigua des de Canyet als veïns de 
Dalt la Vila, l’entrada de la qual 
es troba també al recinte de Ca 
l’Andal. 

Per la seva banda, el regidor 
d’Urbanisme, Rubén Guijarro, 
present a la trobada d’aquesta 
setmana, valora positivament 
la reunió i considera que s’està 
tractant una proposta de consens 
“molt raonable” que compleix la 
majoria de les peticions del col-
lectiu. Quant al mur de la part 
davantera de la finca, que des de 
la plataforma demanen conser-
var, el govern explica que es pot 
salvar el de de la resta del perí-
metre, però aquest tram concret 

obstaculitzaria el vial i la mobili-
tat de davant de Ca l’Andal.

La plataforma té previst reu-
nir-se a finals d’aquesta setmana 
per decidir si accepten enderro-
car part del mur, tal com proposa 
l’Ajuntament. Si l’entitat dona el 
seu vistiplau amb marge, Rubén 
Guijarro avança que la licitació 
de la reforma de la masia podria 
ser aprovada la propera setma-
na mateix a la Junta de Govern 
Local. A partir d’aquell moment, 
s’iniciaria el tràmit per contrac-
tar els treballs que haurien de 
reforçar l’estructura i assegu-
rar-la per poder entrar i comen-
çar a dissenyar un projecte de fu-
tur. Una tasca que s’aproparia als 
200.000 euros previstos en el Pla 
Recupera. 

Si no accedeixen en aquesta re-
ivindicació, la Plataforma creu 
que les negociacions podrien atu-
rar-se definitivament, el que els 
deixa en una situació “entre l’es-
passa i la paret”, diuen. 

Procés participatiu obert al barri 
Altre punt en el qual estan 

d’acord la plataforma i el govern 
és en realitzar un procés partici-
patiu al barri per tal de determi-
nar els usos que tindria la masia 
si finalment es pot recuperar i 
que es duria a terme aquesta ma-
teixa tardor. Membres d’aques-
ta entitat assenyalen que es faria 
servir per equipaments socio-
culturals, però el procés parti-
cipatiu determinarà quins en 
concret. A priori, el regidor del 
districte, Jordi Subirana, també 
present a la reunió, no veuria cap 
inconvenient en que s’hi habili-
tés una biblioteca, tal i com de-
mana la plataforma i diferents 
entitats de Bufalà.•

Sis segles d’història, a punt 
de caure a terra 

Ca l’Andal ha estat un espai 
rellevant a la vida badaloni-
na des de fa sis segles. En els 

seus orígens, la masia va ser rec-
toria parroquial de Santa Maria 
i també servia com a Casa del 
Delme del Capítol General de la 
Catedral de la Seu de Barcelona, 
on els pagesos pagaven el 10% de 
les seves collites, i per tant, la casa 
servia com a gran magatzem de 
gra, vi o espècies. 

Cap al 1831 es va inaugurar als 
terrenys de la masia la Mina del 
Comú de Badalona, que transpor-

tava aigua des de Canyet al veïnat de 
Dalt la Vila. 

Al 1841, amb la desamortitza-
ció de Pascual Madoz, va ser ve-
nuda juntament amb d’altres béns 
pertanyents a l’Església i no lligats 
al culte. Eudald Comià i Font, far-
macèutic de Berga, va comprar Ca 
l’Andal per viure-hi, i a més a més, 
va instal·lar-hi en els seus terrenys 
una de les primeres industries qu-
ímiques de Badalona: Casanova, 
Comià i Companyia, que anys des-
prés es convertiria en una foneria, 
de la qual avui dia queden dues faça-

nes en peu. “En un espai tan petit, te-
nim una càpsula del temps, tres edi-
ficis de gran patrimoni històric de 
tres èpoques diferents coexistint”, 
afirma Franscesc Alfambra, mem-
bre de la Plataforma. “Cal conside-
rar el recinte en tot el seu conjunt: 
casa, foneria i mina”, opina. 

Diferents famílies van viure-hi a 
Ca l’Andal, fins que l’últim habitant 
va marxar-hi al 1996. L’Ajuntament 
va comprar el recinte fa deu anys, 
i des de llavors l’abandonament ha 
estat total, segons afirmen els mem-
bres de la plataforma. 

Vigues de la teulada de la masia  Foto: Plataforma Salvem Ca l’Andal
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Neix la primera llar d’infants 
cooperativa a Badalona 
Les tres educadores i sòcies fundadores aposten pel mètode 
Montessori com a base de l’aprenentatge dels infants 

Un nen a l’escola Foto: O. M. Materials de la llar d’infants  Foto: O. M.

Olaya Marín

En Joel arriba cada matí de 
la mà del seu pare a la llar 
d’infants Els Solets, situ-
ada al barri de Lloreda. A 
l’arribar l’esperen les tres 

educadores del centre i sòcies fun-
dadores: la Irene, l’Iris i la Cristina. 
Després d’haver acabat els estudis 
i treballat com a educadores de su-
port, van decidir iniciar el seu pro-
pi projecte educatiu i van comprar 
aquesta escola bressol que, des-
prés de 10 anys d’activitat, es tro-
bava tancada. En ser joves es van 
trobar amb dificultats i no sabien 
quin tipus d’empresa seria la més 
adequada per realitzar la seva ac-
tivitat. Finalment, després de fer 
algunes reunions amb l’Institut 

Municipal de Promoció de l’Ocu-
pació de Badalona, un òrgan que 
dóna suport a les persones empre-
nedores, van decantar-se per cre-
ar una cooperativa, convertint-se 
així en la primera llar d’infants de 
Badalona amb aquest sistema. 

Però no és l’únic que les di-
ferència de la resta de guarde-
ries de la ciutat, ja que s’allu-
nyen de l’educació tradicional i 
aposten pel mètode educatiu de 
Montessori. Aquest sistema pre-
tén desenvolupar les habilitats 

dels infants a través de l’ús de 
materials naturals i inespecífics, 
ja que així es pot aconseguir que 
cada nen o nena es recreï en si 
mateix segons el seu grau de de-
senvolupament. Mentrestant, les 
educadores tenen un paper d’ob-
servadores i estimuladores, ja 
que l’objectiu és que cadascú aca-
bi guanyant autonomia. Segons 
explica la Irene, la directora de 
Solets, al prescindir de joguines 
amb llums i sons i utilitzar-ne ob-
jectes de fusta, silicona o suro, els 
infants han de desenvolupar cer-
tes habilitats per donar-li ús. 

Això ha provocat que molts 
pares i mares se sentin atrets 
per aquest tipus d’educació, ja 
que dóna molta llibertat a l’in-
fant, fa que evolucioni de mane-

dir fer classes heterogènies: això 
provoca que els més petits inten-
tin imitar als grans i que els altres 
aprenguin a ser responsables. Les 
educadores creuen que aquesta 
barreja d’edat és molt positiva i 
aposten per seguir fent-la durant 
els següents cursos. A més, la seva 
intencionalitat des que van inau-
gurar la llar és estar a l’abast de 
tothom, donant la benvinguda a 
infants de totes les cultures, però 
també aquells que puguin pre-
sentar alguna diversitat funcio-
nal. Solets no vol ser un lloc on 
guardar els nens, sinó que volen 
convertir-se en un centre de refe-
rència a l’hora d’educar i fer que 
els nens evolucionin.•

Pretenen 
desenvolupar 
les habilitats 
dels infants a 
través de l’ús de 
materials naturals

Nenes jugant a l’escola bressol Foto: Olaya Marín

ra més ràpida i que guanyi més 
autonomia. Així ho creu la Mireia, 
la mare del Joel, ja que la seva pri-
mera filla va anar a una altra llar 
d’infants. Ella explica que aquí es 
deixa al nen decidir què vol fer i 
aquest no es veu forçat a apren-
dre d’una manera determinada. 
Contràriament, amb la seva pri-
mera filla, es va trobar que la 
nena havia de seguir unes pautes 
més estrictes i mai la deixaven 
decidir. Afirma que el seu fill ha 
obtingut més autonomia a l’hora 
de dinar o cobrir necessitats bà-
siques que la seva germana quan 
tenia la mateixa edat. 

El centre va iniciar al setem-
bre el seu segon any de vida i, 
com que no tenen a tants nens 
per fer grups per edats, van deci- Materials de la llar d’infants  Foto: O. M.

El centre va iniciar 
al setembre el seu 
segon any de vida
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Pren forma la xarxa 
comunitària ‘Veïns per veïns’
El projecte, impulsat per vàries entitats de la ciutat i al qual es suma 
l’Ajuntament, vol detectar i prevenir casos de solitud no volguda 
i exclusió social de la gent gran del Districte 1 de Badalona

Silvia Rodríguez Gómez 

El districte 1 de Badalona 
està més a prop de ence-
tar el projecte ‘Veïns per 
veïns’, una xarxa de veïns i 
veïnes voluntàries que de-

tectaran, previndran i ajudaran a 
la gent gran que pateix exclusió so-
cial o solitud no volguda. 

Encara que aquest projecte el va 
impulsar fa tres anys l’Associació 
de Veïns del Centre junt amb d’al-
tres entitats veïnals i organitzaci-
ons que treballen amb la gent gran, 
no s’havia tirat endavant per falta 
de treballadors especialitzats de 
l’Ajuntament que poguessin coor-
dinar el treball de la xarxa, tal com 
demanaven les entitats impulso-
res. A mitjans d’octubre, però, està 
previst que s’incorporin al projec-
te dos treballadors socials segons 

ha avançat l’Ajuntament, gràcies a 
la col·laboració dels Plans d’Ocu-
pació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). Aquests treba-
lladors seran els encarregats de 
coordinar la xarxa de volunta-
ris amb Serveis de Salut, Serveis 
Socials i de Gent Gran del consis-
tori, junt les entitats impulsores.

Durant aquest mes s’han reunit 
tècnics de l’Ajuntament amb la pla-
taforma d’entitats que està treba-
llant en la xarxa per tal d’encetar 
els primers passos d’aquesta inici-

cipi, el projecte es centraria en 
el Districte 1 –format pels barris 
de Canyadó, Can Solei, Centre, 
Coll i Pujol, Dalt de la Vila, Iris-
sol Casagemes, Manresà i Pep-
Ventura Illa Fradera– una de les 
zones més envellides de la ciutat, 
on cal detectar el tipus de suport 
que necessiten els seus habitants 
més envellits. 

‘Veïns per veïns’ està basat en 
el projecte ‘Radars’, una iniciati-
va molt similar que fa anys que 
funciona amb èxit a Barcelona i a 
d’altres localitats catalanes. Des de 
l’Associació de Veïns del Centre as-
senyalen que han tornat a engegar 
la taula d’entitats que participa en 
el projecte, integrada, entre d’al-
tres, per Amics de la Gent Gran, 
Creu Roja, Quart Món, Fundació 
la Pedrera, i les associacions de 
veïns de Dalt de la Vila; Coll i Pujol 
i Badalona Centre.•

Està previst que 
s’incorporin dos 
treballadors  a 
l’octubre per 
coordinar la xarxa

Trobada entre voluntaris i usuaris d’Amics de la Gent Gran Font: Silvia Rodríguez

ativa que busca pal·liar la soledat 
de molts veïns i veïnes de la ciutat. 
Un dels primers passos és, de fet, 
fer una radiografia el més acurada 
possible del total de persones que 
poden, per una banda necessitar 
de l’ajut de la xarxa, i per altra, de 

quantes persones voluntàries po-
drien formar-hi part. 

La idea inicial del consistori és 
redactar un pla de treball i definir 
una estratègia de treball conjun-
ta entre els integrants de la xarxa 
i els serveis municipals. En prin-
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Salva Periago 
Associació La Rotllana

Un dels signes que mostren la qualitat i fortalesa d’una societat 
és la presència d’entitats locals actives que estiguin arrelades i 
consolidades als seus territoris. Aquestes organitzacions per ser 
útils i eficients han hagut de fer petits passos i combinar volunta-
ris amb professionals que consolidessin no tant les entitats però 

si alguns dels seus projectes. Les organitzacions locals generen respostes a 
necessitats que elles mateixes han detectat, i tenen capacitat per conveniar 
amb les administracions accions conjuntes davant problemàtiques socials. 
En les últimes dècades determinades polítiques socioeconòmiques han im-
mers aquestes organitzacions, moltes d’elles associacions, en un món més 
competitiu i mercantilista, en el que moltes han estat ofegades per algunes 
de les anomenades empreses del tercer sector.

Les entitats locals, com a part de les organitzacions del tercer sector, es 
caracteritzen per tenir estructures de funcionament més flexibles que els 
hi permeten una major adaptabilitat als seus reptes, una presa de decisions 
més dinàmica i un contacte més proper amb les problemàtiques a abordar. 
Acostumen a ser iniciatives sense ànim de lucre i amb un fort component de 
compromís social. Però cal diferenciar entre les organitzacions locals i les 
entitats proveïdores de serveis que componen el tercer sector, que sota el pa-
raigua de fundacions o cooperatives poden encobrir realitats amb pressu-
post i patrimoni superior al de moltes pymes, amb volums de prestació de 
serveis que acaben monopolitzant sectors d’intervenció social.

Les organitzacions locals no es nodreixen dels actius del territori com fan 
les empreses del tercer sector, sinó que són el mateix territori i neixen del 
propi lideratge local. La seva estructura professional és molt més reduïda i 
tenen un staff administratiu molt petit, les empreses del tercer sector tenen 

oficines i personal administratiu en clau empresarial. Cap organització lo-
cal planteja expandir-se a nous territoris sinó que en tot cas coopera en com 
donar suport al creixement de noves estructures totalment autònomes, les 
empreses de tercer sector no tenen una limitació natural per a les seves in-
tervencions i es plantegen intervenir en qualsevol entorn. El personal remu-
nerat de les organitzacions locals sempre es troba vinculat amb l’entorn, les 
empreses de serveis tenen la dificultat de la rotació constant d’assalariats. 
Les entitats locals mantenen projecte en funció d’uns principis i una mis-
sió que no sempre és compartida o reconeguda per les administracions, per 
això les seves accions, independentment de la política de torn perduren en el 
temps. En el cas de les empreses de serveis del tercer sector les seves accions 
en moltes ocasions estan totalment supeditades a les decisions de les admi-
nistracions per les quals treballen, això comporta que moltes de les seves in-
tervencions aguantin el temps que durin els cales públics.

Aquestes característiques acaben fent de la tasca d’una organització lo-
cal una proposta a mida, única per a un territori, uns subjectes i unes cir-
cumstàncies socials. Alhora més transformadora que no el d’una empre-
sa, digueu-li, fundació o altres formes, del tercer sector. Malauradament 
Badalona ha anat perdent d’organitzacions locals del tercer sector, en de-
triment de les grans empreses de lleure, serveis socials, cultura, i atenció 
a les persones, entre d’altres. Generant respostes eclèctiques en detriment 
d’un apoderament local. Una bona part de responsabilitat l’han tingut les 
darreres administracions locals amb les seves polítiques de contractació 
de serveis i la seva miopia absoluta per conservar i generar més estructura 
associativa a la ciutat, ja que desconfiaven en l’autodeterminació de la so-
cietat civil. En conseqüència, molts barris s’han vist empobrits socialment 
per la desaparició de les organitzacions locals, i en conseqüència la ciutat 
de Badalona. La democratització perd i l’estandardització i el control soci-
al guanya.•

Opinió convidada

L’esclat de les empreses del tercer 
sector i la desaparició de les 
entitats de base a Badalona

La  
setmana 

#Badalona

Instagram Twitter
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Exposicions
Fins al 7 d’octubre
Exposició “En record de Pompeu Fabra”, 
al Museu de Badalona. recull peces tan 
variades com caricatures, fotografies, 
publicacions o objectes que tenen rela-
ció amb el filòleg català Pompeu Fabra i 
Poch, que va viure i treballar a Badalona 
entre els anys 1912 i 1939, i que formen 
part del fons del Museu o que han es-
tat prestades per particulars. S’inclou 
dins les activitats de l’Any Fabra amb 
motiu del 150è aniversari del naixe-
ment del Mestre i del centenari de la 
publicació de la Gramàtica catalana.

Activitats
Divendres 28 de setembre 
Acte de reconeixement de les persones 
premiades amb la Creu de Sant Jordi. 
Recepció oficial a l’Ajuntament. A la Casa 
de la Vila, 18h

Passeig històric, passejada per Sant 
Antoni de Llefià, a càrrec de l’Arxiu 
Històric de Llefià. A la Torre Mena, 19h

Passejada reivindicativa en bicicleta. 
Ruta per la ciutat que començarà al Pont 
del Petroli, a les 19.30h

CIRCO ALEGRIA, espectacle de circ que 
arriba per primer cop a Badalona. A la 
plaça President Tarradelles de Gorg. Del 
28 de setembre al 7 d’octubre

‘Siempre a la verita tuya’, de Manuel 
Veiga un cant a la llibertat i a la valentia, 
una defensa a ultrança de la possibilitat 
a redimir-se a través de la grandesa de 
l’art. Programació municipal de teatre. Al 
Teatre Principal (c. Francesc Layret, 41), 
a les 21h

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio 

@independentbdn.cat

Recomanem

‘Siempre a la verita tuya’
Dins del seu camerino, Curro, un dels ‘palmeros’ de la gran 
Lola Flores, es prepara abans de sortir a escena. Silenci. 
Concentració. Recolliment. Aquells moments màgics, just 
abans d’enfrontar-se al públic i acompanyar La Faraona, li per-
metran evocar totes les misèries i grandeses que han fet d’ell 
el que és.
‘Siempre a la verita tuya’ és un cant a la llibertat i a la valentia, 
una defensa a ultrança de la possibilitat a redimir-se a través 
de la grandesa de l’ART. En majúscules.
Divendres, 28 de setembre, a les 21h, al Teatre Principal

Concert tribut a Loquillo.  Amb El Pájaro 
Loco. A la Sala Sarau 08911 (c. Ramon 
Martí i Alsina), a les 23.30h 

Dissabte 29 de setembre
Bitlles catalanes.  A càrrec Bitlles Llefià. A 
la Torre Mena, a les 17h

Los 80 Principales en concert.  Grup de 
versions. A la Sala Sarau 08911 (c. Ramon 
Martí i Alsina), a les 23.59h 

Diumenge 30 de setembre
Anellament d’ocells al parc de Can Solei i 
de Ca l’Arnús. Els participants podran veu-
re com s’anellen i s’estudien els ocells que 
un ornitòleg especialitzat haurà capturat 
prèviament al parc. També un taller de 
creatius sota el nom de Dibuixem, pintem 
i construïm ocells. Al parc, d’11.30 a 13.30h

Cicle musical ‘Concert Vermut’.  Actuació 
de la formació vocal Àgora, a càrrec de 
l’Orfeó Badaloní. A l’Espai Tolrà (c. d’Enric 
Borràs, 19-21), a les 12.30h

Espectacle de teatre ‘Bai bai-Si us plau’. 
El Nucli Teatre, sota la direcció de Olga 
GALVANY, presenta una singular pro-
posta per homenatjar les sessions dobles 
del cinema dels anys seixanta. Al Teatre 
Principal (c. Francesc Layret, 41), a les 19h

Celebració de l’aniversari de l’1 d’octubre, 
a càrrec del Pacte Local pel Referèndum. 
Tallers i activitats a diferents escoles (veu-
re pàgina 4). A partir de les 19h

Dilluns 1 d’octubre
Manifestació reivindicativa de l’1 d’octu-
bre, de la plaça de la Medicina a la plaça de 
la Vila, a partir de les 18.30h

Dimecres 3 d’octubre
Meteorologia de Badalona, xerrada sobre 
les riades, nevades i temporals dels úl-
tims 50 anys, a càrrec del físic i meteorò-
leg Oriol Rodríguez. Al Museu de Badalona 
(pl. Assemblea de Catalunya, 1), a les 19h

Presentació del llibre “Desobediència i re-
sistència civil noviolentes” de Mahatma 
Gandhi, amb la presentació de Joan Solé i 
Dolor Sabater. A càrrec d’Editorial Setena 
Generació i Llibreria Saltamartí.  A l’Espai 
Betúlia, (c. Enric Borràs, 43-47), 19h

Dijous 4 d’octubre
Recital poètic, a càrrec de l’Associació 
Badalona Poètica. A l’Espai Betúlia, (c. 
Enric Borràs, 43-47), 16.30h

Conferència ‘Converses filològiques al 
tramvia’, en el marc dels actes de l’Any 
Fabra. A càrrec de la periodista i escrip-
tora Sílvia Soler. Al Museu de Badalona 
(pl. Assemblea de Catalunya, 1), a les 19h
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Les girafes de Badalona que 
han fet la volta al món  
Els espectacles de la companyia Xirriquiteula, nascuda i establerta 
a Badalona, han trepitjat quatre continents diferents les tres 
darreres dècades; aquesta tardor tornen al programa municipal

mercats que sempre els hi han es-
tat amables i que ja coneixen. Ara 
per ara, les dates que tenen són 
arreu de Catalunya, una d’elles a 
casa, a Badalona, el 28 d’octubre. 
“Hi ha una bona obra. Ara hem 
d’anar conquerint i passant exà-
mens per obrir mercat”, diu la 
Iolanda. Tot i l’èxit que han tin-
gut amb nombrosos muntatges 
des de fa anys, asseguren que no 
se’ls hi regala res, i que han de ba-
tallar cada producció. “Sempre 
has de demostrar, no hi ha res 
guanyat mai. La gent ens coneix i 
això pot ser ajuda a què es mirin 
la teva producció, però no pots 
viure de renda. Cada cop que pre-
sentes un espectacle, et jugues els 
diners i el futur”, afirma en Dani. 

Tot i que el món del teatre és en ge-
neral dur i així d’exigent, afirmen 
que el teatre infantil és de vegades 
més complicat, inclús, perquè no 
tothom el considera al mateix nivell 
que la resta de gèneres. “Sembla 
que el públic infantil sigui un sub-
sector, i que això sigui menys bri-
llant. Tradicionalment ha estat vist 
com un teatre de segona”. Tot i això, 
reivindiquen, cada cop que fan una 
obra, hi posen l’ànima, i acaba agra-
dant a tothom perquè el producte 
és bo: “Fem bons espectacles pen-
sant que tot estigui a lloc, no esca-
timem en qualitat perquè els nens 
s’ho empassin tot. I quan un espec-
tacle és bo, al final acaba agradant 
a tothom”, exclama la directora ar-
tística dels ‘Xirri’.•

Espectacle ‘Girafes’ a Milan, Itàlia Foto: Cia. Xirriquiteula

Javier Torres Jiménez  

J apó, Colòmbia, Iran o 
Xangai són alguns dels pa-
ïsos que han aconseguit 
‘conquerir’ unes girafes 
d’allò més particulars. De 

les que no mengen fulles dels ar-
bres, sinó il·lusió dels nens i ne-
nes al carrer, i que des de fa anys 
acompanyen als Xirriquiteula 
als seus espectacles amb de-
nominació d’origen Badalona. 
La companyia Xirriquiteula és 
una de les més rodades i amb 
més recorregut de la ciutat, tot i 
que bona part del seu èxit ha es-
tat collit fora de les fronteres lo-
cals. “Ja diuen que ningú és pro-
feta a la seva terra, no?”, bromeja 
en Dani Carreras, actualment ge-
rent d’una companyia de dos en el 
qual la Iolanda Llansó s’ha erigit 
com a directora artística, tot i que, 
al final, tots dos exerceixen la fun-
ció que calgui, i si s’han de pujar 
a l’escenari, s’hi pugen. Per com-
pletar la seva feina, compten amb 
professionals externs que com-
pleten els equips que necessiten 
segons l’espectacle del moment. 
Malgrat la broma, els Xirriquiteula 
admeten que sempre s’han pogut 
veure totes les seves produccions 
a Badalona, com ara l’especta-
cle que han estrenat recentment 
i ara començarà a rodar per tot 
arreu, també a la ciutat. ‘Laika’ 
és la producció més recent dels 
Xirriquiteula, que aquest estiu 
ha format part del programa ofi-
cial del Grec de Barcelona, on es 
va estrenar amb molt bona rebu-
da. Ja la van presentar en portu-
guès, a Lisboa, i en breus comen-
çaran a produir-la en castellà, 
francès i anglès, per obrir els 

El Dani i la Iolanda, al local de la companyia Foto: J. T.

D’un esplai al mercat 
internacional
L’origen de Xirriquiteula va ser un 
grup d’arts de carrer, al 1985

Tot plegat va començar 
el 1985, en un esplai de 
Badalona, arran d’un grup 

d’arts de carrer. Durant uns 
anys van estar centrats bàsica-
ment en les cercaviles, fins que, 
a principis dels 90, van fer el salt 
a l’àmbit professional. “Una tèc-
nica de Cultura de l’Ajuntament 
ens va proposar fer un especta-
cle infantil a escenari i ens va 
ajudar. Vam fer ‘Els contes de 
Grimm’, que va ser premiat per 
la Generalitat. Allò ens va obrir 
la porta al circuit professio-
nal”, relaten el Dani i la Iolanda. 
Des de llavors, pel col·lectiu hi ha 
anat passant gent diversa, i ha 
dibuixat un repertori del qual 
destaquen alguns muntatges 
com ‘Papirus’, probablement el 
més exitós, i l’espectacle de car-
rer ‘Girafes’. “Aquest és etern, 
sempre funciona”, riu en Daniel. 
Sobretot aquestes dues funcions, 
que encara tenen en cartera, són 
les que els han portat arreu del 
món, a través de potents mercats 
com el francès, que coneixen a la 
perfecció. De fet, ‘Papirus’ va te-
nir tant d’èxit a l’estat veí, que va 
ser apadrinat pel ministeri de 

cultura i va recórrer tot el país. 
D’allà van aconseguir saltar a 
punts tan exòtics com Cap Verd, 
Síria, Iran, Líban, Veneçuela, 
Costa Rica, Japó, Corea o po-
bles perduts a la Xina, a més de 
molts països d’Europa. “T’has 
de moure molt i sobretot treba-
llar molt bé, perquè pensa que 
perquè t’escullin per anar a ac-
tuar a Xangai, per exemple, hau-
ràs de competir amb altres 1.000 
propostes que trobaran abans 
que la teva”, destaca la Iolanda. 
Avui dia, la companyia continua 
treballant a un local llogat als bai-
xos de l’edifici on hi ha la Mobba, 
que també utilitzen com a magat-
zem. Sobre Badalona, creuen “que 
es van deixar perdre les campa-
nyes escolars, una iniciativa que 
possibilitava que tots els nens i 
nenes poguessin experimentar el 
teatre a les escoles”, però agraei-
xen que l’Ajuntament sempre els 
hi hagi ofert un espai per poder 
treballar. Això sí, consideren que 
no la ciutat no ha capitalitzat l’èxit 
de grups el seu o d’altres com els 
Sarruga, companyies de les quals 
podria haver tret i podria treure 
molt més profit. 

‘Laika’, la nova obra de Xirriquiteula Foto: Cia. Xirriquiteula
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Música afroamericana 
amb ànima mediterrània 
El segell discogràfic badaloní Mediterrànima Records recupera 
l’autenticitat de les discogràfiques nord-americanes dels anys seixanta

A les ‘jam sessions’ hi havia una 
“banda base”, que era la que coordi-
nava la sessió, i anaven pujant can-
tants i artistes de la ciutat a l’esce-
nari. Imitant el funcionament de 
les discogràfiques emblemàtiques 
de la música negra, com Motown i 
Stax Records, que tenien totes una 
mateixa banda que treballava amb 
els diversos artistes de la producto-
ra, Alfambra va decidir unir els mú-
sics que participaven en aquestes 
sessions d’improvisació per a cre-
ar una discogràfica independent. 
“Una de les característiques del se-
gell que vam plantejar era que el se-
gell treballés amb un equip de mú-
sics que gravés per aquests artistes. 
Reprodueix una mica el sistema de 
treball de Motown o Stax. Això fa 
que tingui un punt genuí, perquè 
aconsegueixes un so determinat”, 
assenyala.

Així va ser com va néixer el pri-
mer treball de Mediterrànima: 
‘Strictly Soul 45’s’, publicat el 2015. 
“Són sis temes amb sis cantants di-

ferents que tots són de la ciutat i 
tots ells van participar de les ‘jam’ 
i formen part d’aquesta escena lo-
cal”, recorda Alfambra. Els artistes 
que participen en el disc són Laura 
Espejo, David Ros, Xesco Arnal, 
Esmeralda Colette, Chen Jiménez 
i Anna Thefish i es va gravar als es-
tudis Capicorla de Badalona. “Va 
ser el tret de sortida, de dir: som 
Mediterrànima, treballem en l’àm-
bit local amb músics locals i venim 
a projectar aquestes veus també 
de cantants de la ciutat”, assenya-
la Alfambra.

Però ràpidament, l’escena mu-
sical de Badalona es va quedar pe-
tita per aquest col·lectiu d’artistes.

Créixer més enllà de Badalona
Les coses van començar a canvi-
ar fa més o menys tres anys, quan 
va desaparèixer el projecte de ‘jam 
sessions’. Arran d’aquest fet, com 
explica Alfambra, la ciutat va co-
mençar a fer-se petita per al se-
gell discogràfic, ja que “aquest es-

Màrius Alfambra, fundador de Mediterrànima Foto: A.M.

Augusto Magaña  

L a música afroamericana s’ha 
nodrit sempre de la fusió de 
diversos estils, del mestis-
satge de diferents cultures: 
els cants dels esclaus negres 

del sud dels Estats Units van crear 
el blues quan es van fusionar amb 
la música escocesa i irlandesa dels 
seus amos i el ‘R&B ‘va sorgir com 
una barreja d’estils, entre els quals 
es trobava música’ blanca ‘com el 
country i el’ rockabilly ‘.

Des dels seus orígens, la músi-
ca negra ha anat evolucionant en 
aquest sentit, buscant més ritmes 
i sons amb els quals barrejar-se. 
Avui en dia, ritmes com el ‘soul’, 
el ‘funk’ i el ‘hip hop’ han sobre-
passat les fronteres nord-america-
nes i segueixen innovant-se. El se-
gell discogràfic Mediterrànima ha 
volgut fer des de Badalona la seva 
aportació al creixement d’aquests 
estils musicals afroamericans, do-
tant-los d’un toc mediterrani.

De les ‘jam sessions’ al 
segell discogràfic
Mediterrànima Records és una ini-
ciativa del músic i productor ba-
daloní Màrius Alfambra, que va 
sorgir arran d’un projecte de ‘jam 
sessions’ o sessions d’improvisació 
que organitzava juntament amb el 
col·lectiu Generació del Ritme a di-
versos centres cívics de la ciutat. 
Alfambra destaca que aquestes 
trobades d’artistes va servir com 
“un primer altaveu a l’hora de cre-
ar una escena musical badalonina” 
i per descobrir que hi havia un pú-
blic a la ciutat interessat en la mú-
sica afroamericana. “El fet de veu-
re que hi havia una escena musical 
rica i que hi havia cantants, va ser 
una motivació per d’alguna mane-
ra tenir els seus propis discursos”, 
explica el fundador del segell.

pai de moviment en l’àmbit local 
ja no el teníem i de manera natu-
ra vam haver d’obrir-nos i buscar 
altres escenaris”. Va ser així com 
Mediterrànima va començar a tre-
ballar amb l’estudi de gravació bar-
celoní La Panchita Records, un es-
tudi especialitzat amb reggae i en el 
que Alfambra col·labora de manera 
periòdica.

En aquest estudi van gravar el 
segon disc del segell, ‘Aires Nuevos’, 
del cantant badaloní Chen Jiménez. 
Alfambra explica que van escollir 
La Panchita per enregistrar els 
treballs del segell, ja que fan servir 
“amb mètodes dels anys seixanta 
com gravar amb cinta”, que fan que 
el so de Mediterrànima s’apropi al 
dels clàssics del soul i el blues. “Són 
sistemes de gravació que avui en 
dia no es fan servir tant, però que 
nosaltres aspirem a fer servir per 
obtenir aquest so més característic. 
Anem combinant els mètodes ana-
lògics amb els digitals per aconse-
guir un so potser més modern però 

Poca infraestructura per crear 
una escena musical badalonina

A lfambra explica que ara 
mateix la idea de promou-
re l’escena musical de la 

ciutat ja no és una prioritat de 
Mediterrànima, com sí que ho 
era al principi. 

“Les mancances en l’àmbit 
d’infraestructures culturals de 
la ciutat ens van obligar a obrir-
nos, perquè si no ens estaríem 
limitant i realment aspirem a 
seguir treballant i seguir pro-
duint. Tot i que també estem 
atents a nous cantants que van 

sortint”, explica. Aquesta man-
ca d’espais que explica Alfambra 
s’agreuja, sobretot, tenint en 
compte que la música afroameri-
cana és un gènere de consum mi-
noritari a Catalunya. 

“És interessant que hi hagi una 
alternativa als gèneres musicals 
amb més suport social”, assenya-
la el fundador de Mediterrànima.

És per aquest motiu que, tot i 
les dificultats, el segell continua-
rà amb el seu objectiu de portar 
a la societat catalana tot el llegat 

de la música negra, però sem-
pre amb l’autenticitat que els hi 
aporta la fusió amb els sons i es-
tils mediterranis, que, com ex-
plica Alfambra, es veuen reflec-
tits sobretot a la llengua en què 
es canta. 

“És el mitjà a través del qual po-
dem dir que hi ha un matís medi-
terrani, perquè la música negra l’es-
coltem sobretot amb anglès. A poc 
a poc anirem introduint matisos 
d’influències mediterrànies més 
en l’àmbit musical”, assegura.• ‘Jam session’ amb la banda de Mediterrànima  Foto: Mediterrànima Records

que mantingui aquesta essència 
analògica i d’un so més cru”, explica 
Alfambra. Des de llavors, han gra-
vat diversos singles sota el segell de 
Mediterrànima, així com l’àlbum 
del raper Pinan 450f, ‘Vida’, que el 
van publicar al maig d’aquest any. A 
més, ja es troben preparant el disc 
d’Anna Thefish, que sortirà aques-
ta tardor.

L’ardu treball de produir un disc
Tots els treballs de Medi terrà ni ma 
es treballen amb els artistes des del 
primer moment, el de la composi-
ció. Alfambra explica que ell inten-
ta acompanyar als artistes en el mo-
ment de compondre els temes que 
formaran els àlbums, perquè des-
prés entrin els músics de sessió no-
més a gravar les seves parts, tot i 
que algunes vegades els músics de 
la banda també han participat en el 
procés de composició.

El fundador del segell assenya-
la que ha volgut centrar tots els 
seus esforços en fer una bona pro-
ducció musical i per això mateix 
Mediterrànima no se n’encarrega de 
la gestió dels artistes ni de la distri-
bució del producte. “Nosaltres fem, 
composició, gravació i postproduc-
ció, fins que el disc surt a les plata-
formes. Però a partir d’aquí és l’ar-
tista que ha de tenir el seu equip de 
management. Que tant de bo aquest 
espai puguem abastar-ho, però hem 
de ser realistes també”, assegura.

Ara mateix, Alfambra porta el 
segell gairebé sol per ell mateix, 
tot i que té persones al seu voltant 
que no estan implicades al 100% 
amb el projecte, però a qui ell de-
lega tasques com la distribució 
digital, la mescla i el ‘mastering’. 
L’objectiu final és poder fer que els 
artistes actuïn en directe, perquè 
“avui en dia discos no se’n venen, a 
no ser que tinguis tota una campa-
nya de promoció i d’estar present 
als mitjans”.•
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La proximitat de 
Barcelona fa que 
moltes vegades 
el visitant de 
Badalona sigui un 
visitant de pas

Hotels i restaurants 
fan balanç de l’estiu
L’hoteleria i la restauració de Badalona s’han hagut 
d’enfrontar a una temporada estiuenca amb un 6,7% 
menys de turistes en el conjunt de Catalunya

tan dolent”, s’han hagut de llançar 
promocions i ofertes “que han su-
posat reduir costos de tota mena” 
i que “en anys passats no va ser ne-
cessari fer”.

A banda d’hotels i pensions, 
Badalona compta cada any que pas-
sa amb més allotjaments particulars 
que es poden trobar a webs com 
AirBnb, per exemple. Un d’aquests 
punts és un edifici que des de fa 
un any o dos funciona com a viver 
d’apartaments, al barri del Progrés, 
a tocar de Pep Ventura, i que aquest 
any ha experimentat un estiu molt 
prolífer, atès que l’estiu passat tot 
just començaven a rebre visitants.

Tot i que funciona molt bé tot 
l’any, entre juliol i setembre han 

acollit moltes reserves i sempre 
han tingut una ocupació per so-
bre del 80%, una xifra molt bona, 
apunten. Sí diuen mostrar-se lleu-
gerament preocupats per la regu-
lació dels pisos turístics sense de-
clarar, ja que, creuen, si no estan 
ben preparats, poden malmetre 
la imatge de Badalona i perjudi-
car conjuntament a tots els allot-
jaments.

Un estiu “normal” pels restau-
rants
La proximitat de Barcelona fa 
que moltes vegades el visitant de 
Badalona sigui un visitant de pas, 
que es queda a la ciutat únicament 
durant el dia però s’allotja en un ho-

Terrasses de la Rambla Foto: Javi Torres

Augusto Magaña  

L ’estiu és l’època de l’any de 
major moviment i treball 
per als restaurants i hotels de 
Badalona. L’estratègica posi-
ció geogràfica de Catalunya fa 

que sigui la segona regió més visita-
da de tot Espanya, només per darre-
re de les Illes Balears. Només al juli-
ol, Catalunya va rebre al voltant de 
2,3 milions de visitants, segons da-
des de l’Institut Nacional d’Estadís-
tica (INE).

Tot i que Catalunya segueix sent 
una de les principals destinacions 
turístiques a Espanya, aquest any 
no ha estat tan bo com s’espera-
va. L’INE apunta que aquest estiu 
Catalunya va rebre un 6,7% menys 
de turistes que l’any passat i les per-
noctacions en hotels catalans han 
baixat un 3%, tot i que hi ha hagut 
una rebaixa del 4,5% dels preus de 
les habitacions. 

Hotels i apartaments turístics 
amb sensacions contràries
Un dels hotels més grans de la ciu-
tat, el Rafaelhoteles, ha tingut més 
dificultats aquest estiu per com-
pletar les seves habitacions. Yago 
Camps, director del Rafaelhoteles 
de Badalona, assenyala que al juli-
ol han tingut “una ocupació i preu 
mitjà molt semblants al de l’any 
passat, tenint en compte que l’any 
passat va ser un any molt bo en 
l’àmbit turístic”. No obstant això, 
a l’agost han tingut un 5% menys 
d’ocupació que l’any passat i un 
preu mitjà un 14% per sota de l’es-
tiu de 2017. Camps apunta que “tot 
i que pot semblar que no ha estat 

tel o allotjament de la capital. Aquest 
ha estat un dels principals reptes als 
quals s’ha hagut d’enfrontar la pro-
moció turística de la ciutat en els 
últims anys. Mentrestant, els que 
poden aprofitar aquest tipus de tu-
rista que únicament està de pas a la 
ciutat són els restaurants i comer-
ços locals.

Des de Forquilla Badalona -as-
sociació de restauradors que re-
uneix al voltant de 34 establi-
ments associats- assenyalen que 
de manera general aquest estiu 
ha mantingut la tendència dels 
anys anteriors. Dels 21 restau-
rants associats a Forquilla que 
han estat consultats, 11 han as-
senyalat que aquest estiu ha anat 

igual que l’any passat, pel que fa 
a nombre de comensals i ingres-
sos percebuts. Únicament 8 esta-
bliments han assegurat que han 
tingut un millor estiu que el de 
2017 i 2 restaurants han manifes-
tat que aquest estiu ha estat pit-
jor que l’anterior.

Pel que fa a nombre de tu-
ristes, 13 dels 21 restaurants de 
Forquilla que han estat consul-
tats han assenyalat que han re-
but més turistes que en 2017. En 
canvi, 4 establiments han apun-
tat que han rebut menys turistes 
que l’estiu passat i només 2 han 
assegurat que no han experimen-
tat cap canvi pel que fa al nombre 
de turistes.

Des del Gremi d’Hostaleria i 
Turisme del Barcelonès Nord i 
Maresme Sud (GHT) han mani-
festat també que aquest estiu 
ha complert amb les expectati-
ves dels restauradors. L’única 
queixa dels agremiats, segons 
ha especificat el GHT, ha estat el 
tema de l’aparcament de la zona 
del Passeig Marítim. No obstant 
això, assenyalen que s’ha tractat 
de casos puntuals, que no han 
afectat la restauració de manera 
generalitzada.•

Els restauradors 
pateixen la pacificació 
del passeig marítim

Un dels focus d’atenció de 
la restauració i l’hostale-
ria aquest estiu a Badalona 

ha estat al voltant del passeig 
Marítim, entre la Donzella i 
Canyadó, arran de la pacificació 
d’aquest tram. El dels restaura-
dors ha estat un dels sectors de 
la societat civil més crítics amb la 
mesura, sobretot amb les formes. 
En això insisteix el president de 
Forquilla Badalona, l’associació 
que agrupa a desenes de restau-
rants de la ciutat, Edgar Sánchez, 
qui posa de manifest que el pas es 

va donar de forma precipitada, sen-
se avisar amb marge als negocis per 
poder maniobrar.

L’entitat assegura que les pèrdues 
d’alguns dels negocis associats de la 
zona han oscil·lat aquest estiu entre el 
20 i el 40%, més o menys. A més, afe-
geix que aquest descens en la factu-
ració se suma al fet que els locals d’al-
tres zones de la ciutat han viscut una 
temporada estiuenca més favorable 
que la de 2017, així que la diferència 
és força significativa, consideren.

El Mexclat és un dels restaurants 
amb més tradició a aquesta zona del 

passeig marítim, amb més d’una dè-
cada de vida, i assegura que les pri-
meres setmanes després de prohi-
bir aparcar i circular, sobretot, es va 
notar molt, amb un descens del 25% 
en comparació amb les mateixes da-
tes de l’any anterior. “La gent encara 
no estava de vacances i ho vam pa-
tir. Quan tothom començava a estar 
de festa, va millorar. Tot i això ens 
ha suposat baixades en la facturació 
d’un 10% ben bé”, explica en Ferran 
Llibre, del restaurant de cuina me-
xicana, que ha funcionat amb dues 
persones menys en plantilla que el 
passat estiu.

Apunta que hi ha clientela que 
ha marxat perquè venia de fora de 
la ciutat i li costava trobar aparca-
ment. També s’ha notat en la plat-
ja, diu en Ferran Llibre, que esta-
va molt més buida que de costum 

“Hi ha dies que la platja del Pont 
d’en Botifarreta semblava una plat-
ja privada per als veïns”. No obstant 
això, des del restaurant temen que 
la pitjor part arribi ara, quan el bon 
temps acaba i deixi de venir tant de 
gust passejar i anar caminant als 
llocs. “No estem en contra del pro-
jecte, però sí que creiem que s’ha de 
fer bé, amb alternatives”.

També preparant-se per afrontar 
la tardor i l’hivern estan a l’Autèntik, 
ubicat al Club Nàutic de Badalona, 
on la plantilla, diuen, s’haurà de re-
duir perquè la situació pinta ma-
lament. “Si a l’estiu, quan aques-
ta zona havia d’estar ‘a tope’, hem 
perdut clientela, a partir d’ara serà 
pitjor”. Els responsables sostenen 
que part de la seva clientela, com 
ara gent d’edat avançada o famílies 
amb gent gran, ha penalitzat no po-

der arribar amb cotxe, i han deixat 
d’anar-hi. “Entenem que es pot fer 
una bona actuació ben consensua-
da amb un passeig que sigui l’enve-
ja del Maresme, però ens van avi-
sar sense marge, amb contractes i 
previsions fetes”.

Les guinguetes, un altre dels 
negocis propers a la zona del 
passeig, començaven nova con-
cessió aquest estiu i no coneixien 
la voluntat de pacificar el passeig 
quan es van presentar al concurs, 
diuen alguns dels consultats. Els 
responsables del Kailua, a tocar 
de la Donzella, afirmen que la pa-
cificació no ha afectat massa. Sí 
que es mostren perjudicats pel 
descens de l’afluència a la platja 
del Cristall els responsables del 
LandBeach, que han vist afecta-
des les previsions.•
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Travessar el Sàhara i l’Atles 
amb un cotxe de 26 anys 
El badaloní Joan Haro i el tianenc Marc Ruzafa 
afrontaran a principis d’any un ral·li on el que compta és 
l’experiència i arribar al final, no arribar el primer

mínim 30 quilos de material so-
lidari per repartir a pobles i pe-
tits nuclis pels quals aniran pas-
sant durant el transcurs del ral·li. 
Solidaritat, i evidentment automo-
bilisme seran dues de les qüesti-
ons que hauran de dur més interi-
oritzades. I que ja duen, de fet. En 
Joan i en Marc ja tenen el vehicle 
amb el qual viatjaran el mes vinent 
de febrer al Marroc. Es tracta d’un 
Citroen AX amb 26 anys d’antigui-
tat, ni més ni menys, que van adqui-
rir per Wallapop per 350 euros i que 
ara estan preparant per poder tra-
vessar el desert i no quedar-se ‘ti-
rats’ en l’intent. “Vam preguntar 
tant a l’organització com a persones 

que entenen de cotxes i ral·lis quins 
podien ser els models més adients”. 
Ja han començat a fer revisions, 
consultant mecànics i reparant o 
canviant ells mateixos coses sen-
zilles, com ara posar rodes espe-
cials, arreglar frens i altres ele-
ments. “Una de les úniques coses 
que no volíem fer era tocar el mo-
tor, perquè és molt complicat i cos-
tós”. En qualsevol cas, no els hi fa 
por que el cotxe no resisteixi sen-
cer tots els dies de trajecte, ja que, 
avancen, Uniraid t’ajuda en tot allò 
que necessites, et porta peces o re-
canvis i sempre acabes la cursa. 
Un altre dels reptes és que viatja-
ran sense GPS ni dispositius els 9 

Javier Torres Jiménez 

Qui diu que un cotxe 
amb més de 20 anys 
no pot travessar el de-
sert? Desmentir aques-
ta creença, entre mol-

tíssimes altres coses, és l’objectiu 
de la UniRaid, una cursa per nois 
i noies joves en edat universitària 
que recorreran a principis d’any el 
Marroc, i en la qual participaran 
un veí de Badalona i un altre de 
Tiana. Són el Joan Haro i en Marc 
Ruzafa, estudiants de 3r d’Engi-
nyeria Industrial a la Universitat 
Politècnica de Catalunya que fa uns 
mesos es va assabentar per primer 
cop d’aquest certamen i que aquest 
2019 es llançaran a l’aventura. 
Amb 22 anys cadascun, porten 
des de principis d’estiu prepa-
rant el terreny per viure una cur-
sa que, en realitat, no és una cur-
sa. “El més important no és córrer 

o arribar primer, perquè no gua-
nya ningú, sinó el que aprens du-
rant el trajecte i l’experiència que 
t’emportes coneixent el territori”, 
explica en Joan. I és que un dels 
objectius de la cita és dur com a 

han d’afegir uns altres 2.000, més 
o menys, que en Joan i en Marc han 
calculat com a inversió per posar 
a punt el cotxe, la benzina i prepa-
rar el viatge. Per poder aconseguir 
els diners, han elaborat un pla em-
presarial buscar patrocinadors. 
“Oferim publicitat al cotxe amb vi-
nils i fer difusió dels patrocinadors 
a les xarxes. Entre 50 i 400 euros. 
De moment portem uns 1.600”, 
apunta. 

Aquells que els hi vulguin donar 
un cop de mà, poden contactar 
amb la parella d’aventurers a rai-
dkids@gmail.com i a través d’Ins-
tagram: @Raidkids.•

“El més important 
no és arribar 
primer, perquè 
no guanya ningú, 
sinó el que aprens 
durant el trajecte”

Diferents participants ajuden un cotxe bloquejat Foto: Uniraid

En Joan i en Marc amb el seu Citroen Foto: Raid Kids

dies de la cursa. Tot el que porten 
com a guia és un mapa, una brúi-
xola i ‘roadbook’, un document 
amb indicacions de l’organització 
amb hauran de seguir per avan-
çar pel desert del Sàhara, el camp 
i les muntanyes de l’Atles. “Serà 
un gran aprenentatge en orienta-
ció”. A més, per primer cop, faran 
una ruta nocturna, una de les no-
vetats de la Uniraid d’aquest 2019. 
Tot i això, el que més els hi preo-
cupa no és perdre’s o que s’espat-
lli el cotxe; és aconseguir els di-
ners per costejar-se la participació. 
La inscripció del cotxe i dels dos 
participants puja fins als 2.000 eu-
ros, una quantitat a la qual se li 

Un cotxe travessa dunes al desert  Foto: Uniraid

Participants distribueixen material solidari Foto: Uniraid
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“Vam coincidir amb ell moltes vegades, des que va venir 
a viure aquí ben jovenet, amb 14 anys. Se’l veia sempre 
amb els seus germans amunt i avall. A vegades havíem 
parlat. Tenia molta simpatia. Tot i que havia començat a 
ser famós i a fer les seves pel·lícules, no volia perdre con-
tacte amb la gent del barri i continuava fent actuacions 
just aquí al costat d’on han posat el seu record. Algunes 
nits veníem el meu marit i jo i el sentíem cantar”. 

“Quan era nen, vivia a Somorrostro, un dels barris a la 
Barceloneta més empobrits en aquell moment. Amb la 
riuada de 1962, l’aigua se’n va endur les nostres cases. 
En realitat, més que llars eren unes petites barraques a 
peu de platja, els sostres eren unes bigues que de segui-
da s’enfonsaven. A moltes famílies ens vam concedir uns 
pisos a Sant Roc. Jo tenia 7 anys, i es va forjar una amis-
tat de molts nens i nenes que vam viure la mateixa situ-
ació i vam venir a parar aquí. Han passat anys, i continu-
em sent amics...”.

‘Humans of 
Badalona’

Us portem històries 
de veïns i veïnes 
anònimes de la 
ciutat, de la mà de 
la pàgina ‘Humans 
of Badalona’. Us 
podeu posar en 
contacte amb la 
seva responsable a 
través de Facebook  
(@HumansBDN)

de Badalona


