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Badalona també 
afronta l’increment 
de menors migrants 
Només a la ciutat s’han 
obert dos nous centres de 
primera acollida per a menors 
no acompanyats  P9

El camí de 
les urnes 
de l’1-O

ESPECIAL | Reconstruïm amb 
testimonis, de primera mà, el 
dispositiu que va portar als 
col·legis de la ciutat les urnes de 
la votació de l’1 d’octubre P4-5

El president del Divina Seguros Joventut al Palau Olímpic Foto: Javi Torres

“S’ha 
projectat 
injustament 
una 
imatge de 
descontrol”
Parlem amb el president del 
Joventut, Juanan Morales P 2-3
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Els jugadors podran sortir a jugar 
ara més tranquils?
Només tinc bones paraules per a 
ells, perquè l’any passat, enmig de 
difi cultats esportives i econòmi-
ques, van donar una lliçó de pro-
fessionalitat. Van venir a treballar 
cada dia amb l’ambició d’aconse-
guir l’objectiu de la salvació, i ho 
van aconseguir. Però sí que és cert 
que si no estàs pensant que no 
t’han pagat aquest mes, que no et 
pagaran el mes següent, sinó que 
només estàs pensant en el teu tre-
ball, el rendiment és més senzill i 
tot surt més fàcil. Així que espero 
que aquest any això es noti més.

Els socis i afi cionats notaran l’en-
trada d’Scranton en alguna cosa?

Estem donant la informació als 
nostres accionistes, hem fet públic 
tots els detalls d’operació, i hem de 
treballar per enfortir la Penya. No 
hem de posar nous cognoms ni 
treure’ls. Simplement tenim uns 
nous accionistes que estan alineats 
amb la nostra idea de cap a on ha 
d’anar la societat. Ni es canviaran 
els noms de les coses ni res. Jo el 
canvi positiu que espero veure avi-
at és que tot el talent que generem 
es pugui quedar amb nosaltres, i 
això ajudi al fet que l’equip estigui 
millor esportivament.

Retenir el talent més temps serà 
un dels efectes de millora?
Sent conscients que, per fi losofi a, 
la Penya sempre serà un club ve-
nedor, una cosa molt diferent és ni 
tan sols poder posar els jugadors en 
l’aparador, per dir-ho de forma anà-
loga. Hem tingut jugadors de talent 
com Vives, Abalde o Suárez que, si 
haguessin estat en el nostre equip 
més temps, haurien variat la situa-
ció esportiva. La seva sortida va re-
portar uns diners a la Penya que en 
aquell moment eren fonamentals, i 
tampoc els hi pots demanar heroï-
citats si no els pots retenir.

juvenil. I això és molt important 
per nosaltres. Perquè posar-te en 
mans d’algú que no conegués en 
profunditat la fi losofi a de la Penya 
hagués estat una mica perillós.

Ells ja han expressat la seva vo-
luntat de mantenir l’essència.
És la seva principal motivació. No 
només salvar la Penya, sinó man-
tenir-la tal com la coneixem.

Fa un any, l’entrada d’un inversor 
d’aquesta importància era opció 
real?
Des que vam entrar al consell d’ad-
ministració, vèiem la necessitat de 
netejar la motxilla que no ens dei-
xava avançar, i això, sent realista, 
només ho podíem fer mitjançant 
un inversor extern, perquè l’acti-
vitat pròpia de l’esport no era sufi -
cient per a poder liquidar-ho. Hem 

Javier Torres Jiménez

L a junta d’accionistes del 
Club Joventut de Badalona 
(de la Societat Anònima 
Esportiva) va aprovar fa 
pocs dies una ampliació de 

capital que suposa una nova eta-
pa per a la institució badalonina. 
D’1,2 milions passaran als 4,8 mi-
lions d’euros, un increment d’uns 
3,6 milions que obre la porta a l’en-
trada d’Scranton Enterpises, un 
grup inversor vinculat a la famí-
lia Grífols, propietaris de la mul-
tinacional farmacèutica homòni-
ma. Parlem amb el president del 
Joventut d’això, de què suposarà 
per al club i també per a la ciutat. 

Amb l’entrada de Scran ton En ter-
prises, comencen la temporada 
més tranquils?
Estem contents. L’equip, a més de 
la qualitat, transmet energia i pas-
sió, i això es contagiarà a la nostra 
gent. Esperem que vagi bé, però 
els altres 17 equips pensen el ma-
teix, que han fi txat molt bé i que 
els hi agrada molt el conjunt for-
mat. L’experiència de l’any passat 
ho demostra: això no és com co-
mença, sinó com acaba.

L’ambient ha millorat des de la 
confi rmació de la notícia?
És la culminació d’un procés que 
va començar l’any passat quan 
l’equip va canviar de dinàmica i 
va començar a guanyar partits. 
Estàvem pràcticament desnonats 
i vam passar a salvar la categoria 
amb molt bon joc, amb gent ve-
nint al palau. Tot va generar una 
il·lusió al voltant de l’equip, que jo 
crec que han reforçat els fi txatges 
i el rendiment en pretemporada. 
I no hi ha dubte que l’ampliació 
de capital va a més en aquesta di-
recció. Hem estat dos anys donant 
males notícies i ara ens hem posat 
a donar-ne de bones.

Què suposa econòmica per a la 
Penya?
Ens permet millorar molt la situa-
ció fi nancera. Podrem liquidar en 
bona part deutes amb proveïdors 
i ens quedarà un petit fons de ma-
niobra que ens permetrà fer coses 
necessàries per a l’empresa, com 
ara potenciar el màrqueting, op-
timitzar ingressos. Tenim moltes 
coses a millorar per a les quals 
necessitem un mínim de recursos 
amb els quals ara comptarem.

Morales a la pista del Palau Foto: Javi Torres

Morales a la pista del Palau Foto: Javi Torres

parlat amb molta gent, gent inte-
ressada. Però al fi nal creiem que 
hem escollit la millor opció, per 
la implicació de Scranton amb el 
que volem fer amb l’equip i el club. 
Ens coneixien, saben el que impli-
quen els valors de la Penya i no els 
volen canviar. Estan per la labor 
de garantir la viabilitat del nos-
tre model de club, que aposta per 
la pedrera, per reforçar el talent 

“S’ha projectat de manera 
injusta una imatge de 
descontrol sobre la Penya”
Parlem amb el president del Joventut, Juanan Morales, sobre l’entrada 
de Scranton Enterprises, societat vinculada a la família Grífols, a 
l’accionariat del club, que es troba en procés d’ampliació de capitals

“Posar-nos en 
mans d’algú que 
no conegués en 
profunditat la 
fi losofi a de la 
Penya hagués estat 
una mica perillós”
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I què espera Scranton de la Penya?
Que el model que a ells els hi agra-
da i que els ha animat a sumar-se 
al projecte es mantingui: seguir 
sent referent en formació de ju-
gadors. Cada club té el seu model, 
però a nosaltres ens agrada el nos-
tre, i a Scranton també.

La gestió empresarial variarà a 
partir d’ara?
De fet, en la junta general ja es 
va aprovar que hi hagi tres nous 
membres al consell d’administra-
ció designats per Scranton. Però la 
seva voluntat no és la de canviar 
les coses, sinó la de sumar. Ells sa-
ben que el tema del bàsquet ho te-
nim controlat, i en l’àmbit de ges-
tió empresarial ells poden aportar 
molt i ho faran, per solucionar a 
poc a poc mancances que puguem 
tenir per falta de recursos o de dis-
ponibilitat.

també pel que implica el control 
dels diners públics. Moltes vega-
des ens han dit, ja sigui des de l’es-
fera política o no: “És que nosaltres 
volem fer bé les coses”. Coi, i nosal-
tres! Crec que s’ha projectat de ma-
nera injusta una imatge sobre la 
Penya de descontrol i de coses tèr-
boles que no correspon en absolut 
a la realitat. Perquè els diners que 
entren són on són, no hi ha més. És 
evident que les coses s’han de fer bé 
i que són complexes. I faríem mala-
ment a relaxar-nos.

Quin és l’objectiu a nivell de club i 
a nivell esportiu aquesta tempo-
rada?
Seguir treballant amb nens i nenes 
i ensenyar-los l’amor per l’esport i 
a jugar al bàsquet, i que els que 
tinguin més talent arribin el més 
lluny possible. Quant al primer 
equip, obtenir el més ràpid possi-
ble les victòries que ens allunyin de 
la zona de perill (unes 12), perquè 
no ens podem oblidar dels mals 
moments dels dos últims anys. I en 
l’àmbit econòmic, una vegada allu-

nyats del dramatisme de la liqui-
dació i desaparició, que la tempo-
rada passada va haver-hi moments 
en els quals era una realitat, no era 
una amenaça, ser capaços de mi-
llorar el que cal millorar perquè el 
club sigui el més autosufi cient pos-
sible. Ara que sembla que disposa-
rem d’algunes eines per fer-ho, de-
pendrà de l’habilitat del consell i 
dels treballadors poder utilitzar-les 
correctament. L’any passat ens ha 
adobat a tots. Ara que tenim l’ex-
periència, utilitzem-la per no anar 
cap a on no toca.•

La plantilla del Joventut, fa uns dies, al Media Day Foto: J. Torres

“No tenim ‘haters’. 
No som el primer 
equip en el cor de 
la majoria, però 
sí que tenim un 
lloc en el cor de 
molta gent”

“Va haver-hi 
moments l’any 
passat en els quals 
la desaparició no 
era una amenaça, 
era una realitat”

Tornar a fer del Palau Olímpic escenari de grans concerts

Durant molts anys, el Palau Olímpic 
de Badalona va destacar no només 
pel bàsquet que s’hi viu, sinó també 

pels concerts multitudinaris d’artistes de 
renom. La seva explotació en aquest sen-
tit, però, es va truncar a finals de 2015, 
quan l’Ajuntament va instar a què no se 
celebressin més esdeveniments perquè 
les instal·lacions no estaven adequades a 
la normativa de seguretat preceptiva. Des 
de llavors, el pavelló ha estat tancat en 
aquest sentit i no hi ha hagut gaire més 
celebració, a banda del bàsquet, i no hi ha 
hagut fi ns ara gaire acord sobre qui s’havia 
de fer càrrec de les reformes pertinents.
“Estem fent passes en aquest sentit perquè 
a totes les parts ens interessa que Bruce 
Springsteen vingui al Palau Olímpic”, diu, 
mig de broma, el president de la Penya. 
Morales destaca la bona ubicació de 
l’equipament, la seva qualitat i el seu ca-
liu emblemàtic, que, recorda, li van va-
ler ser Premi Mies Van der Rohe. “Ho es-
tem parlant amb l’Ajuntament”, assegura.
Juanan Morales explica que s’han de fer 

adequacions d’algunes qüestions, bàsica-
ment relatives a la seguretat de les per-
sones que haguessin d’accedir al recinte, 
quelcom prioritari, diu. Però el proble-
ma no és fer les obres, subratlla. “Hi ha 
d’haver una enginyeria que certifiqui 
els treballs, s’han de fer sol·licituds a la 
Generalitat. És un procés que requereix 
el seu temps”, lamenta, tot i que es mos-
tra confi at: “Esperem que durant aquesta 
temporada puguem avançar perquè, més 
aviat que tard, es puguin reprendre els es-
deveniments no esportius”. 

Fonts municipals coincideixen en què 
s’està parlant dels passos a fer per poder 
recuperar l’estadi com a pol d’atracció 
d’esdeveniments, quelcom positiu per a la 
Penya, però també per a la ciutat. El pro-
blema principal resideix en l’evacuació de 
la pista, pensada originàriament per a unes 
desenes de persones, no per a centenars o 
milers. En aquest sentit, cal “recalcular i 
ampliar les vies” d’evacuació.

La idea seria poder obtenir una llicència 
d’usos permanent que permetés al palau 

celebrar concerts i esdeveniments sense 
necessitat de presentar projectes i plans 
d’evacuació individuals per a cada cele-
bració, com s’havia de fer anys enrere. 
Es tracta d’un procés que demana molts 
requeriments i que també ha de tenir el 
vistiplau dels Bombers, però es pot fer 
mitjançant una “inversió raonable” que, 
tanmateix, s’ha de defi nir encara, i veu-
re com es distribueix la despesa, ja que 
l’equipament és de l’Ajuntament però la 

gestió està cedida al Joventut, a través de 
la Fundació Capital Europea del Bàsquet.
Des de l’Ajuntament consideren que seria 
un pas que interessa tant al club com a la 
ciutat, i que també servirà per atraure pro-
motors d’esdeveniments, ja que el fet d’ha-
ver d’aconseguir llicències puntuals, diuen, 
era quelcom que podia tirar enrere molts 
organitzadors, atès que es tracta de pro-
cessos molt lents, amb molts requeriments 
i que podien no resultar fructífers. 

Ha comentat aquests dies que una 
de les assignatures pendents de la 
Penya és el màrqueting.
La marca Joventut de Badalona 
està per sobre de la seva realitat 
del dia a dia. La nostra experièn-
cia ens diu, i estudis que hem fet 
així ho refl ecteixen, que la Penya 
sempre està vinculada a valors po-
sitius, no tenim ‘haters’. És veritat 

que no som el primer en el cor de 
la immensa majoria, però sí que te-
nim un lloc en el cor de molta gent. 
Més enllà de la realitat esportiva, 
el que representem és apreciat per 
les persones, i hem de ser capaços 
d’obtenir més ingressos mitjan-
çant l’associació de marques que 
vulguin vincular la seva imatge a la 
qual projectem nosaltres. Ja no no-
més pel que fa a la inserció publici-
tària en un anunci o en la samarre-
ta, que també, sinó també buscar 
socis. Aquí tenim molt camí per re-
córrer, en el patrocini emocional, 
no sé si dir-ho així. 

Tot i l’arribada d’Scranton, la vin-
culació a l’Ajuntament continua.
I és fonamental. Ha vingut un grup 
empresarial seriós per ajudar-nos i 
acompanyar-nos a créixer, però el 
nostre discurs de vinculació amb 
la ciutat no ha canviat. El club pot 

ser una eina, probablement la més 
poderosa que tingui la ciutat per 
donar a conèixer la seva realitat i 
el seu projecte. Hem d’aconseguir 
que els habitants de Badalona, si-
guin o no afi cionats al bàsquet i 
al Joventut, se sentin orgullosos 
de què la ciutat albergui una en-
titat com nosaltres, que és cone-
guda nacionalment i internacio-
nalment, a més per la projecció 
d’uns valors positius. És cert que 
nosaltres demanem col·laboració a 
la ciutat, però també que la ciutat 
ha de treure profi t de què la Penya 
estigui a Badalona.

Creu que les tensions dels darrers 
anys i les ajudes de l’Ajuntament 
poden haver despertat cert recel 
entre part de la població?
Tant en l’àmbit personal, amb el 
govern anterior com amb l’actu-
al, tenim una excel·lent relació i 
comunicació. Jo crec que ells en-
tenen els plantejaments que els hi 
fem, i en la seva majoria els com-
parteixen, però és cert que el trac-
te amb l’administració té una sè-
rie de complexitats i de servituds 
que fan que les coses, per motius 
a primera vista inexplicables, es 
bloquegin i es parin, i això en si-
tuacions d’extrema necessitat ge-
nera molta tensió. Però jo crec que 
l’Ajuntament és conscient del valor 
que té la Penya per a la ciutat, i tinc 
l’esperança que la majoria d’habi-
tants sàpiguen apreciar-ho també. 
És veritat que moltes vegades par-
lem d’intangibles, però jo crec que 
el fet que Barcelona tingui un tea-
tre del nivell del Liceu, per exem-
plifi car-ho, suma a la ciutat, més 
enllà que vagis o no a l’òpera. I no 
vull endur-me un mastegot per la 
comparació (riu). Jo crec que exis-
teix un consens sobre la necessi-
tat de recolzar això i preservar-ho. 

La millora de la situació econòmi-
ca ajudarà a destensar o relaxar la 
relació amb l’Ajuntament?
Espero que tregui una mica de dra-
matisme a la situació, però en cap 
moment podem parlar de relaxa-
ció, perquè el treball que ens queda 
per davant és gran i ha de ser així, 

Imatge d’arxiu de l’Olímpic Foto: Javi Torres

l’apunt
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El camí de les 
urnes de l’1-O 
a Badalona
Reconstruïm la logística que va permetre 
l’1 d’octubre a Badalona amb testimonis 
que van formar part de l’organització 
d’un cap de setmana frenètic

Javier Torres Jiménez

M és de 50.000 bada-
lonins i badaloni-
nes es van mobi-
litzar l’1 d’octubre 
de 2017 per parti-

cipar en la votació sobre el fu-
tur polític de Catalunya, en una 
jornada que va durar pràctica-
ment tot un cap de setmana. 
Per recomptar tots els vots de la 
jornada, però, van ser necessaris 
alguns dels elements que van ser 
el focus d’atenció de la jornada, 
bàsicament les urnes i les papere-
tes. Dos objectes intensament bus-
cats arreu de Catalunya els dies 
previs per les policies i que van 
haver d’arribar entre la clandes-
tinitat. Ningú en sabia res, però, 
a primera hora del matí del dia 1, 
totes les meses tenien les condi-
cions necessàries per poder obrir.
A Badalona, el dispositiu per fer 
possible un operatiu que enca-
ra el dia d’avui desperta moltes 
preguntes i sorpresa va impli-
car a una seixantena de perso-
nes de diferents colors, organit-
zacions i també no organitzada, 
que van posar el seu granet de 
sorra des de la més absoluta dis-
creció. I que encara, alguns d’ells 
i elles, ho expliquen amb pre-
caució i amb cap afany de pro-
tagonisme, insistint en què es 
va tractar d’una fita col·lectiva.
Es van distribuir centenars d’ur-
nes entre els 34 col·legis electo-

rals, en poques hores d’un cap 
de setmana frenètic que hem in-
tentat reconstruir gràcies a dife-
rents testimonis d’aquell opera-
tiu. Alguns dels noms d’aquest 
relat són pseudònims per prote-
gir l’anonimat de les persones que 
així ho han demanat.•

Una marxa commemora el primer 
aniversari de l’1 d’octubre a Badalona

Escoles i casals van servir 
diumenge com a centres de 
celebració de l’1 d’octubre a 

Badalona. Activitats, tallers i vi-
sionat de material audiovisual 
de fa un any van tenir lloc a set 
punts diferents de la ciutat on 
es van reunir centenars de per-
sones. Aquest dilluns, les xar-
xes socials s’han aixecat amb l’1 
d’octubre com a tema del dia, en 
el que és tècnicament l’aniver-
sari d’una jornada que Badalona 
també va viure intensament i de 

manera pacífi ca. Aquest dilluns, 
com fa un any, molts veïns i veïnes 
han tornat a sortir al carrer, amb 
una marxa des de la plaça de la 
Medicina fi ns a la plaça de la Vila, 
que ha comptat amb prop d’un 
miler de veïns en els moments de 
major concentració. La manifes-
tació va culminar a la plaça de la 
Vila amb la lectura del manifest 
unitari i la intervenció de perso-
nes de diferents moviments i en-
titats de la ciutat, que van recor-
dar com van viure l’1 d’octubre, a 

més d’actuacions musicals breus.  
Més de 50.000 badalonins i badalo-
nines es van mobilitzar per partici-
par en la votació sobre el futur po-
lític de Catalunya. La participació 
de l’1 d’octubre a Badalona va su-
perar el 35% del cens electoral pre-
vist. De totes les persones que es 
van apropar a dipositar paperetes, 
un 80%, més de 45.000, es va mos-
trar favorable a la independència 
de Catalunya. Més de 7.700, per la 
seva banda, van marcar el ‘No’, i 
uns 1.200 van ser vots en blanc.• Manifestació d’aquesta setmana  Foto: J. Torres

1
Setmanes prèvies 

Tot i que el gruix dels fets i del mateix dispositiu van tenir lloc 
el cap de setmana de l’1 d’octubre, les setmanes (i fi ns i tot me-

sos) prèvies també van ser importants per preparar el terreny: asse-
gurar els col·legis electorals, garantir un lloc on fer arribar el material... 

“A mi em van proposar participar en l’organització en l’àmbit de Badalona 
i vaig acceptar, sent conscient d’alguns riscos que podia comportar”, expli-

ca en Vladimir, una de les persones que rebia la informació “des de dalt”, però 
a comptagotes. “En cert moment, em van dir que ja em trucarien, i que hau-

ria d’estar tot preparat. Res més”. Es va fer acompanyar d’algunes persones de 
confi ança, com l’Etna, que va viure l’1-O colze a colze amb ell.

“Tot va canviar el 20 de setembre. Llavors vam veure que la cosa era més 
seriosa, que l’Estat anava a totes. I vam extremar les precaucions per-

què no sabíem quina informació podien tenir, després d’entrar a 
Economia. Potser era desmesurat, però preferíem semblar para-

noics a patinar”, recorda ella. Reunions sense mòbils, telèfons 
de prepagament, traspàs d’informació amb bolígraf i pa-

per. “En certs moments era com ser a una pel·lícula. 
Al principi no pensàvem que la situació seria 

així”, coincideixen tots dos.

2
L’arribada de les urnes

     Després de setmanes de neguit i incidents,      amb la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil perseguint urnes i paperetes per tota 

Catalunya,      la data s’apropava i no se sabia res al territori. “Érem a di-
vendres i a Badalona ningú sabia res. Només que havíem d’estar prepa-

rats. La trucada no va arribar fi ns a la tarda”,      subratlla en Vladimir. Llavors 
es van trobar a la plaça de la Vila amb una persona que no coneixien i que es 
va presentar;      va explicar com funcionaria tot,      i es va compartir a on s’havia 

de descarregar el material.
Les urnes van arribar a Badalona aquella mateixa matinada, la nit entre el 
29 i el 30 de setembre, a una nau industrial que s’havia habilitat gràcies a 
la implicació de persones de la ciutat. No només les de Badalona, de fet, 

també les d’altres municipis de l’entorn, que es van redistribuir a les 
seves zones pertinents. “Van arribar en caixes de cartó. Sabíem 

quantes n’hi havia dins de cada caixa, vam comptar que es-
tigués bé i prou. No vam veure una urna fi ns dos o tres 

dies després”, relaten en Vladimir i l’Etna.
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Organització, vigilància i distribució
La nau (la ubicació de la qual no desvetllarem) va ser el punt neuràlgic de l’operatiu 

de l’1-O. Des d’allà, diferents responsables es van dedicar a organitzar la distribució per 
col·legis electorals, però no només. La zona havia d’estar ben vigilada, i tot s’havia de dur amb 

molta cura per no despertar curiositat o sospites, així que hi havia persones apostades a l’entorn 
per avisar si s’aproximava policia o si hi havia algun comportament estrany de persones o vehicles 

amb matrícules desconegudes. “Tothom acceptava sense fer preguntes. Demanaves a algú que estigu-
és en una cantonada vigilant cinc hores i ningú preguntava. Era una implicació cega, perquè hi havia gent 
que s’imaginava què podia estar fent, però no n’estava segur o segura. Per part de tots, de fet, havíem de 

confi ar en gent que potser no havíem vist mai”, apunta l’Etna.
L’operatiu de distribució va estar coordinat per en Roger, que va plantejar el sistema de repartiment que va aca-

bar resultant exitós, tot i que es va haver de trenar i desenvolupar en poques hores. “Era un repte. Se’m va proposar 
tres dies abans i vaig prendre la decisió amb el cor, perquè no sabia que ens hi trobaríem”, recorda. Es va encarregar 
de la feina tècnica de dibuixar el mapa electoral i dissenyar una distribució equilibrada de les urnes a través de geo-

localització i demografi a per barris. Una de les coses més difícils era mobilitzar gent sufi cient i de confi ança, apunta. 
“Havíem de parlar en llenguatge clau i tenir molta precaució per por que ens enganxessin i desmuntessin el disposi-

tiu. Vaig interrompre tots els canals de comunicació més convencionals del mòbil”, afi rma, tot i que admet que hi 
havia un “pla B”. “Teníem alternatives perquè hi havia molts col·legis, però els volíem obrir tots”.

L’Esther va ser una altra de les implicades en l’organització des de la nau. “Jo vaig saber-ho dissabte al matí 
mateix. Vaig anar a l’escola a on em tocava i em van dir ‘Escolta, pots col·laborar?’”, rememora. De fet, la 
major part dels implicats i implicades van ser ‘reclutats’ durant divendres i dissabte, amb total herme-
tisme. “Érem baules d’una cadena, ningú preguntava d’on sortien les urnes. Això sí, vam passar molts 

nervis, i això que encara no havíem vist les imatges de càrregues i repressió del dia 1”, lamenta.
“Jo em vaig oferir a ajudar, em van donar una adreça i em van dir que truqués a un número 
abans d’anar-hi, i que em confi rmarien si podia. Ajudaves però no sabies què havies de fer 

fi ns que t’ho trobaves”, explica l’Adrià, també implicat a la nau i en el transport.
La distribució va començar cap al migdia de dissabte, de forma esgraona-

da. Però, abans, calia preocupar-se d’una altra qüestió que ha reservat 
menys protagonisme però que va portar maldecaps.

4
Manca de paperetes i sobres

Quan les urnes ja es trobaven a Badalona i la logística de 
distribució estava clara, amb el llistat de persones de confi -

ança disposades més o menys enllestit, faltaven altres fronts 
a solucionar: els sobres i les paperetes. “A primera hora del matí 
vam veure que no teníem prou sobres, i vam anar al polígon sud, 
amb la mala sort que els dissabtes són el dia de menys activitat. 
Vam arrasar amb els sobres que vam poder, pagant en metàl·lic, 
evidentment”, afi rma l’Esther. Tampoc hi havia paperetes sufi ci-

ents per garantir que cap col·legi electoral se’n quedés sense, 
així que es va haver de fer treball intensiu i dues persones 

van estar fotocopiant butlletes durant hores, sense pa-
rar. Finalment, els sobres no van ser imprescindi-

bles, i això va alleugerir l’organització.

5
Repartiment d’urnes en cotxes

El migdia del dissabte es va posar en marxa uns dels passos fi nals 
del procés, i probablement el més complex a diferents nivells. Portar les 

urnes als llocs de votació de forma anticipada requeria més d’una trentena 
de conductors i vehicles privats que havien de romandre aparcats hores; això 
suposava confi ar una part del dispositiu a molta gent, i fer-ho de forma curosa 

per evitar que ningú fos interceptat pel camí.
“Anàvem fent torns per fer-ho discretament. Jo vaig involucrar al meu pare i al 

meu germà, perquè al matí faltava gent. No teníem res d’informació, només rebi-
es a través de Telegram de números de telèfon que et contactaven”, evoca l’Àlex, 
un dels responsables que va portar les urnes a l’Isaac Albéniz, l’institut que fi nal-

ment no va obrir com a punt de votació.
Quan va acabar el torn a la nau organitzant material, l’Adrià va portar amb el 
seu propi cotxe urnes a una escola de Sant Roc. “Va ser una estona de ner-

viosisme, pensant que no m’agafessin. Anava sol al cotxe i anava mirant 
que ningú em seguís. Era molt paranoic perquè tenies la sensació 
de fer quelcom clandestí, que és estrany per algú que no hi està 

acostumat”, retrata. Al fi nal del dia, tots els cotxes i les ur-
nes eren on havien de ser: a prop dels col·legis elec-

torals, a l’espera de ser portades a les me-
ses, a primera hora del dia 1.

6
L’entrada de les urnes a les escoles

“Van aparèixer urnes com si fossin els regals de la nit de Reis”, recorda 
l’Esther, que va ser l’encarregada d’entrar el material a l’escola Alexandre Galí, 

del barri de La Salut. “En cert moment del matí, vam dir que ens havien de fer un 
passadís, que havíem d’anar a buscar una cosa, i tothom va esclatar d’alegria”, diu, tot 
i que admet que va ser un moment tan intens que ni tan sols recorda com es sentia.

El moment d’entrada a l’Isaac Albéniz va ser més incert, assegura l’Àlex: “Les vam entrar 
perquè hi havia gent dins que havia ocupat el centre tota la nit, però després ens van dir que 
l’institut no s’obriria com a col·legi, i que les havíem de treure de seguida. Va ser un moment 

d’incertesa, però hi havia molta gent donant suport i això et dóna confi ança”, subratlla. En aquell 
moment, admet, tot va funcionar una mica “sobre la marxa”, perquè rebia trucades de gent que 
no coneixia i la informació de la qual havia de confi rmar abans de fer cap pas en fals. Finalment, 
van amagar el cotxe en un taller mecànic, i les urnes que portaven formarien part de la reserva 

per si hi havia a Badalona alguna intervenció policial.
A Sant Roc, l’Adrià va anar a buscar el vehicle aparcat quan va rebre el vistiplau de la coordinado-

ra del col·legi: “Van ser 50 metres però estàs pensant en què no t’agafi n. Tothom va fer un pas-
sadís per entrar les urnes, era un moment de molta emoció”.

Finalment, Badalona va disposar de 34 col·legis electorals on la gent va dir la seva i no es 
va viure cap incident ni cap intervenció de les autoritats. A posteriori, pràcticament tot-

hom qui va participar diu no haver estat conscient d’allò que havien aconseguit fi ns 
dies després. Tenen clar que va ser possible gràcies al compromís personal de 
molta gent i al treball col·lectiu. I que ho tornaria a fer. També en Roger: “Tot 

va ser gràcies a la feina de gent anònima. Es va parlar molt dels papers 
de la Generalitat o els ajuntaments, però al fi nal el referèndum 

va quedar en mans dels ciutadans. L’èxit és de la gent”.
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Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra van detenir 
el passat cap de setmana dos joves, majors d’edat 
i veïns de Badalona, per cremar diversos conte-

nidors la nit de divendres a dissabte. Al voltant de les 
4 de la matinada, les autoritats van intervenir en un 
incendi de contenidors a l’avinguda Martí Pujol, que 
va anar seguit, una estona més tard, d’un segon al car-
rer Ignasi Iglésies. 

El primer incendi va provocar afectacions a tres 
contenidors i una façana i rètols d’un establiment. En 
el segon incendi, a més dels contenidors, van quedar 
afectats rètols d’establiments, façanes i un vehicle es-
tacionat. Els veïns d’un pis, fi ns i tot, van sortir del seu 
domicili a causa del fum.
La patrulla de Mossos d’Esquadra del dispositiu 
Tàndem va localitzar a dos joves minuts més tard amb 
indicis clars d’haver iniciat aquests dos incendis.•

Detinguts dos 
joves per incendis 
a contenidors 
La crema de contenidors va 
afectar a façanes de diferents 
edifi cis, negocis i també vehicles

Patrulla Tàndem Foto: Ajuntament

El Torrent de la Font i el Turó de l’Enric 
entren al cicle d’activitats de l’AMB 
La zona formarà part del programa de ‘jugatecambiental’ 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Redacció

E l proper diumenge, 7 d’oc-
tubre, es posa en marxa 
la ‘Jugatecambiental’ del 
parc del Torrent de la Font 
i del Turó de l’Enric, que 

s’afegeix a la ‘Jugatecambiental’ 
del parc de Can Solei i de Ca l’Ar-
nús. Amb l’objectiu de posar en 

Turó de l’Enric Foto: Ajuntament

valor els parcs de la ciutat com a 
espais naturals i de lleure, s’enge-
ga aquesta iniciativa de la mà de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i l’Ajuntament, després d’uns anys 
en els quals el Turó de l’Enric, so-
bretot, ha estat en entredit per 
alguns projectes urbanístics, als 
quals s’hi han oposat diferents 
sectors de la població per prote-
gir la zona.

El torrent de la Font i el turó 
de l’Enric conformen un dels es-
pais verds més rellevants dins 
la trama urbana de Badalona. 
Antigament, el torrent de la Font 
naixia al turó d’en Boscà i anava 
fi ns al mar seguint l’actual tra-
çat del carrer de la Riera d’en 
Matamoros. Actualment, aquest 
torrent conserva, lliure d’edifi ca-
ció, la part alta de la conca i amb 
el turó de l’Enric formen una 
unitat que representa la princi-
pal zona verda dels barris de la 
Morera i de Bufalà (14,6 ha) i un 
espai de connexió amb la resta 
de grans parcs de la ciutat i amb 
la serralada de Marina, a través 
de la ronda verda que envolta el 
continu urbà de Badalona, Santa 
Coloma de Gramenet i Sant Adrià 
de Besòs. La ‘Jugatecambiental’ 
del parc del Torrent de la Font 
i del Turó de l’Enric estarà diri-
gida per l’Associació de Lleure 
Gripau Blau i l’Associació Juvenil 
Demasiats i s’ubicacarà al mò-
dul situat a prop de l’accés al 
parc, on confl ueixen els carrers 
del Torrent de la Font i el de Sant 
Vicenç, a la zona del parc de la 
Bòbila. Hi haurà visites guiades 
de natura a càrrec de l’associa-
ció Salvem el Turó de l’Enric i el 
Torrent de la Font.•

El veïnat denuncia les llistes 
d’espera del CAP del Gran Sol 
Els pacients aguanten fi ns a trenta dies d’espera per visitar-se amb 
el metge de capçalera i fi ns a quatre mesos pels especialistes, segons 
critica l’Associació de Veïns de Sant Joan de Llefi à-Gran Sol 

Silvia Rodríguez Gómez

F arts de les llistes d’espera. 
Així es troben els veïns i 
veïnes de Llefi à i La Salut 
que tenen el Centre d’Aten-
ció Primària del Gran Sol 

com a centre assignat. I es què, 
segons denuncien des de l’Associ-
ació de Veïns Sant Joan de Llefi à-
Gran Sol, el centre està col·lapsat. 
Segons Jordi Mera, president de 
l’entitat, la llista d’espera dels pa-
cients d’aquest CAP ubicat al car-
rer Doctor Bassols pot allargar-se 
entre 30 i 35 dies per una visita 
amb el metge de capçalera. Per 
visites amb els especialistes, el 
temps d’espera pot arribar a tres 
i quatre mesos.

Per aquest motiu, el pròxim 18 
d’octubre a les 18 hores estan con-
vocant als usuaris afectats a una 
concentració a les portes del CAP 

per denunciar aquesta situació 
que s’allarga massa en el temps, 
concretament, des de que es va 
construir el CAP, al 2014. “Mai ha 
funcionat, mai”, es lamenta Jordi 
Mera. “Hem fet moltes reunions, 
ens han fet moltes promeses, però 
no han solucionat res”, assenyala 
el dirigent veïnal.

Segons Mera, quan s’han re-
unit amb els responsables de la 
Direcció d’Atenció Primària de 
la Gerència Territorial Me tro po-
litana Nord de l’Institut Català de 
la Salut, responsables del funcio-
nament i el servei del CAP Gran 
Sol, els prometen més metges que 
“mai no arriben i si arriben mar-
xen al poc temps” així com inver-
sions, però “tot ha estat menti-
da”. “Ara ja no fem més reunions 
amb ells, no serveix de res”, ad-
met. Per la seva banda, fonts 
d’Atenció Primària de la Gerència 
Territorial Metropolitana Nord de 

pacients”. Aquesta metgessa que 
atén a un CAP de Sant Adrià reco-
neix que les plantilles no estan ben 
dimensionades pel volum de po-
blació a la que atenen. Al CAP del 
Gran Sol està assignada una pobla-
ció d’unes 20.000 persones, segons 
dades del ICS, però hi tenen con-
sulta només onze metges de capça-
lera, tres dels quals estan de baixa, 
i quatre pediatres. Segons la dele-
gada sindical, no es cobreixen les 
baixes ni les vacances, i per lo tant, 
la llista d’espera s’incrementa. 
“Malauradament aquesta situació 
és repeteix a molts centres de pri-
mària de Catalunya, perquè som 
els que més hem patit les retalla-
des”, critica. Segons Roser, el pres-
supost d’atenció primària hauria 
de situar-se en el 20 o 25% del total 
de diners destinats a Sanitat, però 
a hores d’ara només arriba al 15% 
i lamenta la “falta de voluntat po-
lítica” per canviar la situació.•

CAP del Gran Sol Font: ICS

l’Institut Català de la Salut, ma-
nifesten que no tenien “coneixe-
ment de la situació” i que es po-
saran en contacte amb els veïns 
per tenir en compte les seves rei-
vindicacions.

Per una altra part, la delegada 
de la Regió Metropolitana Nord 
del Sindicat Metges de Catalunya, 
Carolina Roser, creu que els veïns 
tenen raó i manifesta que els pro-
fessionals es senten “igual que els 
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Badalona acull per primer cop els Premis Nacionals 
Joan Coromines, organitzats per la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). Un 

certamen que aquest 2018 s’emmarca dins de l’Any 
Fabra, i que premia persones i entitats pel seu paper en 
la defensa de la llengua catalana. Durant el certamen 
seran guardonats Carme Sansa, l’Escola d’Escriptura 
Ateneu Barcelonès, Enric Larreula, el Grup Enderrock 
i el badaloní Joan Soler i Amigó, recent Creu de Sant 
Jordi, com a premi local. També tindrà lloc un home-
natge pòstum a Patrícia Gabancho. La cantautora me-
norquina Anna Ferré i la Coral Betúlia de Badalona po-
saran les notes de color i música de la gala, en la qual 
també intervindrà la directora de Política Lingüística 
de la Generalitat, Ester Franquesa. Serà aquest dissab-
te, 6 d’octubre, a les 18.30h, al Teatre Principal, presen-
tat pel badaloní Quim Morales.•

Badalona acull 
per primer cop 
els premis Joan 
Coromines
La cerimònia tindrà lloc aquest 
dissabte al Teatre Principal

Gala dels premis de 2017 Foto: CAL

Protocol per evitar 
talls d’aigua a famílies 
vulnerables de la ciutat
Aigües de BCN haurà de sol·licitar a l’Ajuntament informes previs

Redacció

A igües de Barcelona i 
l’Ajuntament de Bada-
lo na han signat aques-
ta setmana un pro-
tocol per garantir el 

sub ministrament d’aigua a qui 
no la pugui pagar. L’objectiu 
d’aquest acord de col·laboració 
és “fi xar el procediment per ga-
rantir el subministrament d’aigua 
en els casos d’impagament per 
manca de recursos econòmics”, 
en aplicació de la Llei 24/2015, 
Segons el document signat aquest 
dijous, Aigües de Barcelona haurà 
de sol·licitar als serveis socials del 
consistori un informe de valora-
ció per determinar si la persona 
o unitat familiar que té factures 
impagades està en una situació 
d’exclusió residencial. En cas 
que aquests indiquin que es trac-
ta d’una persona o una unitat fa-
miliar vulnerable, la companyia 

Imatge d’arxiu d’aigua rajant d’una aixeta

garantirà el subministrament. El 
protocol se suma al que Aigües 
de Barcelona, indica l’empresa, 
ja aplica des de fa sis anys per no 
tallar l’aigua a ningú que no la pu-
gui pagar. Des de 2012, ressalten, 
a més de garantir l’aigua, la com-

panyia bonifica el servei a més 
de 24.000 famílies a través del 
seu Fons de Solidaritat, més de 
2.200 a Badalona. Amb aquest ja 
són 22 els municipis que han sig-
nat aquest conveni amb Aigües de 
Barcelona.•
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Que cap etiqueta et 
robi la teva identitat  
Octubre és el mes que reivindica els drets de les persones transsexuals. 
Per visibilitzar aquest col·lectiu a Badalona, parlem amb l’Érika i la 
seva mare, lluitadores pel ple reconeixement de la identitat de gènere  

Silvia Rodríguez Gómez

Si neixes amb penis ets nen, 
si neixes amb vulva ets 
nena. Al nen, li regalem 
roba blava i cotxes. Si ets 
nena, reps roba rosa i ni-

nes. Noms de nen i noms de nena. 
Jocs per nens i jocs per nena... 
Naixem etiquetats, sota un gènere 
defi nit per una societat que enca-
ra no sap la persona que serem. De 
vegades el teu cos accepta aquest 
rol i no el qüestiona. Però no sem-
pre. És quan, per exemple, amb 
pocs anys te n’adones que els re-
gals que et fan no t’agraden perquè 
no estan adreçats a qui et sents. És 
quan et criden pel teu nom i no et 
reconeixes. 

Aquest és el cas de l’Érika, una 
nena transsexual badalonina de 
deu anys que amb dos ja tenia molt 
clar que el gènere assignat al néi-
xer no era el seu. “Em sentia trista 
quan em regalaven coses de nen, 
perquè pensava que eren per a una 
altra persona que no era jo. Però 
quan em regalaven disfresses de 
princesa... em posava molt conten-
ta, em tancava a la meva habitació 
i m’ho passava pipa” recorda amb 
naturalitat l’Érika. “Al fi nal –diu 
somrient– vam decidir demanar 
sempre el tiquet per poder canvi-
ar els regals”. 

Dels cinc cap als sis anys l’Érika 
va fer el trànsit, moment en el qual 
va decidir que no volia mai més 
ser identifi cada amb altre nom, ni 
amb el gènere masculí. 

“Va ser molt valenta de dir-ho 
tan aviat. Si jo hagués mirat cap 
a un altre costat, només li hauria 
generat a la meva fi lla frustració 
i hagués avocat l’Érika al fracàs, 
al bullying, a una vida negativa”, 

reconeix la seva mare, Cristina 
Fernández, una dona ferma i for-
ta que lluita des del món del acti-
visme pels drets dels infants trans-
sexuals. Fundadora, junt amb un 
parell més de persones, de l’asso-
ciació de famílies de menors trans-
sexuals Crysalis Catalunya, ara 
també ha constituït el col·lectiu 
Torne’m-hi a Badalona per fer més 
visibles les seves reivindicacions a 
nivell local. 

Abans de fer el trànsit, recor-
da la Cristina, si algú la mirava 
pel carrer quan portava un vestit 
de nena “ella abaixava el cap i jo li 
deia, això no, aixeca el cap, anem 
juntes i amb dignitat, cap enda-
vant”. “Que la meva fi lla perdi la 
seva infància, que tingui una ado-
lescència maltractada i una ma-

gia, i ara els denominen com una 
incongruència, o disfòria de gène-
re...” enumera. “El que té la meva 
fi lla és eufòria de gènere. Eufòria 
quan va dir que era l’Érika i la 
vam respectar”. “Ella té molta for-
ça i ens va obrir els ulls i va donar-
nos una lliçó de vida, però hi ha in-
fants que interioritzen que el que 
els passa és dolent i arriben amb 
problemes greus a l’adolescència, 
on hi ha un índex alt de suïcidis” 
diu amb tristesa. 

També l’escola és un malde-
cap de vegades. Encara que a 
Catalunya hi ha un protocol edu-
catiu, implantat per la llei 11/2014, 
i al qual els centres han de regir-se 
per facilitar que l’escola sigui un 
entorn amable amb els menors 
trans, la família de l’Érika va tri-
gar dos anys en aconseguir que a 
l’expedient educatiu de la seva fi -
lla aparegués el seu nom sentit, i 
aquest és només un petit exem-
ple. Encara que en línies generals 
s’ha sentit recolzada per l’escola de 
la seva fi lla, creu que falta “molta 
formació”, als docents i a la res-
ta de famílies. Una de les reivin-
dicacions de Crysalis Catalunya 
és exigir que la realitat dels me-
nors transsexuals es manifesti als 
llibres de text, per exemple. “No 
tracten res sobre la identitat de 
gènere”, lamenta, encara que re-
coneix que són pocs els casos en 
els quals la transsexualitat d’un 
alumne genera un rebuig frontal 
per part del centre. “Estem equi-
vocats en pensar que els genitals 
defi neixen a una persona. El cos de 
la meva fi lla és perfecte, deixem-
nos de mites com dir que va néi-
xer en un cos equivocat, o que la 
natura s’ha equivocat. No, és una 
dona amb penis, i punt” diu enèr-
gicament per concloure.•

L’Érika i la seva mare, al Pont del Petroli  Foto: Silvia Rodríguez Gómez

duresa frustrada? Ni parlar-ne” 
assegura. 

Reconeixement del seu nom
L’Érika va ser la primera menor a 
Catalunya a la qual un jutjat bada-
loní va reconèixer el seu canvi de 
nom i gènere quan tenia vuit anys. 
Però mesos després, a una família 
del Prat se li va denegar la mateixa 
demanda. “Hi ha un buit legal so-
bre la identitat de gènere que ens 
afecta molt, i al fi nal és una lote-
ria segons qui interpreti les lleis”, 
admet la Cristina. Per acabar amb 
aquesta situació, aquests propers 
mesos el Congrés ha de tramitar 
una llei integral sobre la protec-
ció jurídica de les persones trans 
registrada el passat febrer per 
Podemos i promoguda pels movi-

ments associatius i els col·lectius 
transgènere. 

Fins ara, tot el que s’ha aconse-
guit, explica Cristina, ha estat “per 
la pressió de les nostres famílies 
en tots els àmbits: canvi de nom 
en les targetes sanitàries, el car-
net de la biblioteca, la targeta de 
transport públic”. Quan hi ha una 
negativa, l’infant pateix molt en si-
tuacions molt quotidianes: quan 
el metge el crida amb altre nom, 
quan ha d’agafar un avió i ha de 
donar explicacions per la iden-
tifi cació diferent amb el que diu 
el DNI. “S’ha avançat molt, però 
encara lluitem per moltes coses: 
llei d’identitat; sistema escolar 
més inclusiu; al sistema sanitari, 
on fi ns fa poc les persones trans 
eren considerades com a patolo-
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Badalona també afronta l’increment 
de menors migrants no acompanyats
Només a la ciutat s’han obert dos nous centres de primera acollida 
per a infants migrants sense referents familiars a Catalunya en 
l’últim any. Tots dos tenen les seves places ocupades al 100%

Alguns dels joves que viuen al centre de primera acollida de Badalona Foto: Augusto Magaña

Augusto Magaña

D es de principis de l’estiu, 
Catalunya ha experimen-
tat un fenomen migrato-
ri que tot i no ser nou sí 
que ha augmentat consi-

derablement respecte als dos úl-
tims anys: l’arribada de menors 
migrants no acompanyats. Més 
de 2.156 infants migrants sense 
referents familiars han arribat 
a Catalunya enguany, segons da-
des de l’informe que el Síndic de 
Gregues va presentar al Parlament 
a finals de setembre. Una xifra 
molt més gran que les 1.489 arri-
bades que es van detectar el 2017 
i més del triple de les que es van 
produir el 2016.

El creixement exponencial 
d’aquest fenomen ha posat con-
tra les cordes a la Generalitat 
de Catalunya i en especial a la 
Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA). 
Des de juny de 2017 s’han agut de 
crear al voltant de 2.047 places no-
ves de centres de primera acolli-
da i altres recursos (com pisos as-
sistits i serveis d’acompanyament 
especialitzat) per fer front a la de-
manda. Això ha suposat un incre-
ment del 75% en el nombre de pla-
ces gestionades per la DGAIA. 

Badalona disposa actualment 
d’una trentena de places de prime-
ra acollida per menors no acompa-
nyats. Estan repartides en dos cen-
tres que han obert aquest 2018. El 
darrer va obrir aquest mateix es-
tiu, de fet. Tots dos són gestionats 
de forma delegada, però depenen 
de la DGAIA i s’han posat en marxa 
per donar resposta al recent aug-
ment de menors nouvinguts. Un 
d’aquests centres disposa de 18 pla-
ces i l’altre de 12, ocupades al 100%. 

A banda dels centres, existeix 

a la ciutat un pis amb majors de 
18 anys, amb quatre places. La 
DGAIA també disposa d’un centre 
d’acollida amb 25 places; un Centre 
Residencial d’Acció Educativa 
(CRAE) amb unes 40, i una casa 
d’infants amb vuit llocs més.

Centres d’acollida insten a agilit-
zar la regularització administrati-
va dels menors migrants
La cooperativa ISOM gestiona 
120 places de primera acollida 
per infants migrants no acompa-
nyats al Barcelonès i el Maresme. 
D’aquestes, 18 es troben a un centre 
de Badalona, que va obrir les seves 
portes a mitjans de juliol a causa de 
la necessitat urgent de noves places 
per atendre la demanda.

Al servei de primera acollida 
que gestionen a Badalona, ISOM 
atén a joves que acaben d’arri-
bar al país i que són derivats per 

la DGAIA. El responsable dels ser-
veis de primera acollida d’ISOM, 
Jordi Pros, senyala que els joves 
que atenen procedeixen princi-
palment del Marroc i, en menor 
mesura, de l’Àfrica subsahariana.

Aquests menors arriben moltes 
vegades a Catalunya des d’altres 
comunitats d’Espanya, sovint amb 
només una muda de roba i el seu 
mòbil. Les seves principals deman-
des, segons Pros, són la regularit-
zació administrativa, l’aprenentat-
ge de l’idioma i l’accés a formació 
o a inserció laboral.

“Vénen amb un projecte de fu-
tur molt clar i s’impliquen molt en 
ell. El que s’està intentant és que 
tots tinguin una sortida i puguin 
fer ús dels recursos públics igual 
que la resta de joves. El seu desen-
volupament està sent força posi-
tiu, per tant creiem que el procés 
d’integració va bé”, assegura Pros.

Al centre que ISOM gestiona a 
Badalona, així com a tots els ser-
veis de primera acollida, s’acullen 
als menors immigrants durant 
un termini d’entre els seixanta i 
els noranta dies. En aquest perío-
de de temps, els 12 educadors i in-
tegradors socials que hi treballen 
s’encarreguen d’elaborar una pro-
posta tècnica per a aquests joves. 

Després de passar pel servei de 
primera acollida, aquests menors 
són derivats a Centres Residencials 
d’Acció Educativa (CRAE), a pisos 
assistits, albergs o poden també 
quedar-se en algun dels centres de 
primera acollida fi ns que arribin a 
la majoria d’edat. 

Pros ha destacat que les 120 pla-
ces que gestionen per a joves mi-
grants sense referents familiars es 
van crear totes només en aquest úl-
tim any. Abans, la cooperativa no-
més gestionava 54 places per a jo-

ves tutelats en general: un 30% de 
les que tenen ara. Segons Pros, això 
és una clara evidència de l’augment 
del fl ux migratori en l’últim any.

Aquest increment en l’arribada 
de menors migrants no només ha 
saturat el sistema de protecció, sinó 
també el sistema educatiu i forma-
tiu, ressalta el responsable de pri-
mera acollida d’ISOM. La coope-
rativa s’ha trobat amb què els hi 
costa molt trobar recursos forma-
tius i d’inserció laboral perquè els 
menors que atenen puguin donar 
sortida als seus projectes de vida.

Les traves burocràtiques per re-
gularitzar la seva situació adminis-
trativa són el principal obstacle, 
segons Pros, per facilitar l’accés 
d’aquests infants migrants als re-
cursos educatius i laborals. Per 
això, des d’ISOM demanen a les 
administracions “més rapidesa en 
els tràmits de documentació”. Tot i 
això, recorden que no és una tasca 
que correspongui a la DGAIA, sinó 
que exigeix una major coordinació 
entre administracions. 

“La situació administrativa sen-
se resoldre fa que sigui més difí-
cil que aquests joves puguin acce-
dir a recursos formatius i socials. 
Agilitzar els tràmits de documen-
tació facilitaria el treball del nos-
tre equip educatiu i milloraria 
també les oportunitats d’aquests 
joves”, assegura Pros.

En declaracions a Badalona 
Comunicació, el regidor de segu-
retat, Jordi Subirana, ha assegurat 
que l’Ajuntament està obert a col-
laborar amb l’acollida dels menors 
migrants no acompanyats, però 
ha demanat a la DGAIA un “pro-
tocol d’actuació” per saber què 
fer. A més, Subirana ha assenya-
lat també que la Generalitat hau-
ria de dotar-los dels recursos eco-
nòmics necessaris per fer front al 
fenomen.•
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Reforçant el model

Albert Robledillo, periodista esportiu

P er posar en valor l’entrada de Grífols al Joventut 
cal dibuixar el mapa del bàsquet estatal fi nan-
cer que ara mateix està dominat per tres clubs 
(Barça, Madrid i Baskonia) que sustenten els 
seus triomfs amb el capital que entra del futbol, 

si bé els bascos no tenen una dependència tan alta de 
l’Alavés, actualment a primera divisió. També trobem 
algunes entitats molt dependents dels benefi cis de te-
nir al costat una administració pública que, de manera 
directa o indirecta, s’implica i de valent (els dos equips 
canaris són els més benefi ciats en aquest sentit). I els 
restants són mecenes privats que han decidit que una 

part dels seus benefi cis va-
gin a un equip de bàsquet 
sense un retorn econòmic 
aparent (el València de 
Roig és el gran exemple). 
Això vol dir que cap club 
de bàsquet se sustenta pel 
que ell mateix genera.

Rics o pobres, amb més 
o menys aportacions pri-
vades, tots ells busquen 
assentar un model. I aquí, 
el Joventut té un gran 
avantatge sobre la resta. 
Si la Penya ha aconseguit 
sobreviure durant tants 

anys als problemes econòmics ha estat perquè sempre 
hi ha hagut gent que entén de bàsquet i que ha preser-
vat una identitat i una manera de fer. El caldo de cul-
tiu que es viu a Badalona, el mestratge basquetbolístic 
que es passa de generació en generació, la gran qualitat 
d’entrenadors que hi ha al club i a la ciutat són el fet 
diferencial i allò que ha sustentat la supervivència i els 
èxits del club. Aquesta és la identitat que ha perseguit 
al Joventut durant tota la seva història: en els grans 
moments, quan l’equip es passejava per Europa i gua-
nyava títols, i en els mals moments, quan l’entitat esta-
va a punt de desaparèixer per problemes fi nancers.

Mentre altres equips aboquen diners propis o ali-
ens a la recerca d’un model, el Joventut ha demostrat 
que ja el té, des de sempre, i que el seu funciona. És per 
això que l’entrada de Grífols en l’accionariat i les expli-
cacions donades per part de Juanan Morales en l’entre-
vista publicada per L’Independent, fan ser optimistes 
a la parròquia verd-i-negra. Perquè si a aquest model 
exitós, pel qual tots els equips ACB vendrien la seva 
ànima, se li afegeix una solidesa fi nancera, el sostre és 
molt alt. I a Badalona tothom és conscient que el camí 
més curt, el més reconeixible i el més sostenible per ar-
ribar a l’èxit, és el de continuar formant jugadors des 
de la base. I això sembla estar garantit.•

María Pia
Activista LGTBI

A lgun cop vaig ser imbècil. La meva mi-
rada et jutjava ignorant el dolor que et 
causava. Vas néixer dona, encara que 
en el certifi cat de naixement et poses-
sin erròniament que eres un nen no-

més perquè es van fi xar en els teus genitals.

Diàleg de la fi lla d’unes amigues, preguntada 
pel gènere de la seva germana nascuda recent-
ment:

– És nen o nena?
– No ho sé, encara no ho ha dit.

Brillant. Molta gent ignora que el 85% de 
les dones transexuals no tenen treball – és el 
col·lectiu amb la taxa d’atur més alta en tota 
Espanya- i per això algunes troben en la prosti-
tució l’única manera de no caure en la pobresa, 
perquè ser dona i transexual et fa la diana per-
fecta per a la doble discriminació en tots els àm-
bits.

Fa alguns anys, donant una xerrada en un ins-
titut de Barcelona, vaig conèixer a una preado-
lescent trans que des de petita va començar a dir 
que la tractessin com a nena (tal com em van ex-
plicar les professores). En el curs següent va apa-
rèixer vestida com li agradava: faldilles, ungles 
pintades i samarretes de tirants. Els seus com-
panys de classe, amb els qui venia compartint 
estudis de sempre, es van limitar a referir-se a 
ella en femení amb el nou nom escollit amb total 
naturalitat i per a grata sorpresa dels adults. No 
existia un protocol, tots van anar improvisant 
sobre la marxa. Va tenir sort, hi ha menors que 
se suïciden o ho intenten per culpa de l’assetja-
ment escolar. Hi ha adults que es treuen la vida 
pel rebuig familiar i social.

El normal és tractar a una persona per qui és, 
som el nostre cervell, i no pels cànons d’un siste-
ma que prioritza a la ‘princesa Disney’. La trans-

fòbia està plena de gent intolerant amb els altres 
i incapaç, al seu torn, de fer la menor autocrítica. 
En un món on la dona ha de ser fràgil i submissa, 
i els homes forts i poc expressius amb els seus 
sentiments, tu trenques tots els motlles i no et 
salves de les mirades de gairell acompanyades de 
comentaris en murmuris. Em pregunto quanta 
gent podria suportar això diàriament i sense ex-
plotar. Jo particularment els manaria a la m…

Recordo quan vaig conèixer a una dona trans-
exual lesbiana. La meva cara de sorpresa va 
acompanyar el meu nivell d’estupidesa en igual 
grau. Perquè, senyores i senyors, en un exerci-
ci lingüístic d’expressar l’obvietat més gran: una 
cosa és que et sentis home o dona, i una altra és 
que t’agradi relacionar-te afectivament amb uns, 
amb unes altres o amb tots dos.
Imagineu-vos el següent. Et dius Maria, sents, 
penses, prens decisions, estimes com Maria… 
però en veure’t al mirall cada matí et retorna 
la mirada un jove estupefacte… és impossible, 
aquesta no pots ser tu. Tu ets una dona!

Ara facin l’exercici de posar-se en la seva pell, 
havent de sortir “disfressada” d’home per no 
sentir-te jutjada en el primer pas que poses al 
carrer.

Perdona. La meva ignorància et va etiquetar. 
No ets tu, sóc jo.•

Opinió convidada

No ets tu, sóc jo
Opinió convidada

“Molta gent ignora que el 
85% de les dones transexuals 
no tenen treball –és el 
col·lectiu amb la taxa d’atur 
més alta en tota Espanya– i 
per això algunes troben en 
la prostitució l’única manera 
de no caure en la pobresa”

“Rics o pobres, 
tots els clubs 
busquen 
assentar un 
model. I aquí, el 
Joventut té un 
gran avantatge 
sobre la resta”
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Exposicions
Fins al 7 d’octubre
Exposició “Pompeu Fabra, El Científi c 
de la Llengua”, Biblioteca Canyadó i 
Casagemes. Repassa les fi tes més im-
portants del treball del fi lòleg: les pri-
meres passes, els reconeixements, la 
publicació de les normes, els partidaris 
i els detractors, els criteris i la vigèn-
cia de la codifi cació. És una exposició de 
la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana – CAL. 

Del 8 al 20 d’octubre
Exposició “Això era i no era: Maria 
Aurèlia Capmany amb nosaltres”,  pro-
duïda per la Institució de les Lletres 
Catalanes amb motiu de l’Any Capmany. 
Es podrà veure a la Biblioteca Can 
Casacuberta de Badalona (Mossèn Anton, 
40-48).

Activitats
Divendres 5 d’octubre 
Presentació del llibre ‘Fuego’, autora des-
coneguda sota el pseudònim de Tania 
G, guanyador del concurs juvenil de 
l’editorial LXL. A càrrec del Cïrcol, a La 
Badalonense (c. Sant Anastasi, 14), 17h

Jazz i músiques del Carib. Trio Barril 
és una formació creada el 2014 per en 
Tito BUSQUETS juntament amb l’Ernest 
MARTÍNEZ i en Joan AYMERICH, única 
a la Península en tenir a l’steel drum (te-
nor pan) com a principal protagonista. 
A l’Espai Tolrà (c. Enric Borràs, 19-21), a 
les 20h

Concert tribut a AC/DC.  Amb Sin City. 
A la Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i 
Alsina), a les 23.30h 

Dissabte 6 d’octubre 
3a Festa dels Animals, jornada d’acti-
vitatis tallers, actuacions, exhibicions i 
xerrades a l’Escorxador (c. Arquitecte 
Fradera s/n), de 10 a 20h

PREMIS NACIONALS JOAN COROMINES, 
emmarcats dins de l’Any Fabra i orga-
nitzats per la CAL (Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua Catalana). 
Seran guardonats Carme Sansa, Escola 
d’Escriptura Ateneu Barcelonès, Enric 
Larreula, Grup Enderrock i el bada-
loní Joan Soler i Amigó recent Creu 
de Sant Jordi. Homenatge pòstum a 
Patrícia Gabancho. Al Teatre Principal (c. 
Francesc Layret, 41), a les 18.30

Concert de Gòspel Sentits, organitzat per 
l’Associació de Veïns de Morera. A l’esco-
la Salvador Espriu (c. Reina Elisenda), a 
les 20h

La casa de la artista Asun de Mérida. 
Acte cultural amb l’actuació de diferents 
artistes i grups, dedicat a Lola Flores. A 
Can Cabanyes (rambla Sant Joan, 59-77), 
a les 17.30h

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

Recomanem

Torna la Fira de la Solidaritat
La Fira de la Solidaritat torna a la Rambla de Badalona després 
de la darrera edició que va tenir lloc al 2014. El dissabte, 6 d’oc-
tubre, des de les 10 del matí fi ns a les 8 del vespre, tindrà lloc 
una nova edició de la Fira organitzada pel Consell Municipal 
de Solidaritat i Cooperació de Badalona. Durant la jornada es 
podran visitar els estands de les diverses entitats que treballen 
a la ciutat en aquest àmbit, gaudir de tallers i jocs infantils, 
xerrades, exposicions, videofòrums i un reguitzell de diverses 
activitats. L’edició d’enguany té com a lema “L’acollida i el tràn-
sit de persones migrants i refugiades” i sobre aquestes qües-
tions giraran les xerrades i les accions que s’han programat, 
tant pel que fa a la participació de les entitats de la ciutat vin-
culades al Consell, com d’altres convidades especialitzades en 
alguns d’aquests àmbits. Un aparador indispensable per donar 
veu i visibilitat a entitats, associacions i organitzacions que 
treballen a Badalona en favor de la solidaritat i la cooperació.
Dissabte, 6 d’octubre, de 10h a 20h, a la Rambla

Pregó i sopar de germanor amb motiu 
de les Festes del Pilar. Comencen la ce-
lebració de les festes del Pilar al Centro 
Aragonés de Badalona (c. Sant Felip de 
Rosés 69). A les 21h

‘Sopa de pollastre amb Ordi’, de La Perla. 
És un dels textos més reconeguts del dra-
maturg anglès Arnold Wesker. L’obra ens 
dibuixa la història d’una família de classe 
obrera immersa en una època on els ide-
als polítics i socials confl ueixen, un temps 
on sembla que tot és possible. Al Teatre 
Zorrilla (c. Canonge Baranera, 17), a les 
21h

Big Mouthers.  Grup de versions. A la Sala 
Sarau 08911 (c. Ramon Martí i Alsina), a 
les 23.59h 

Diumenge 7 d’octubre
4a Caminada ‘Huella Solidària’,  en favor 
de Creu Roja Barcelonès Nord. Sortida de 
la Rambla, fi ns a Sant Jeroni, i tornada a la 
platja dels Pescadors, a partir de les 9h

Visita guiada a Sant Jeroni de la Murtra,  
activitat a càrrec del Museu de Badalona. 
Trobada a la porta del monestir, a partir 
de les 11h

‘Jugatecambiental’ al Torrent de la Font 
i el Turó de l’Enric, estrena dels tallers fa-
miliars sobre la natura en aquest parc en-
tre Bufalà i Morera. Al parc de la Bòbila, 
d’11.30 a 13.30h

Aula d’educació ambiental del parc de Can 

Solei i de Ca l’Arnús, taller ‘Les fi bres i els 
cultius tèxtils: el cotó, el lli i altres plantes 
tèxtils’. Al parc, d’11.30 a 13.30h

2oè aniversari La Tresca i la Verdesca. Hi 
haurà actuacions musicals, titelles, teatre, 
tallers, jocs... que aniran succeint durant 
tot el dia a La Rambla (Roca i Pi). Tot el 
dia, a partir de les 11h

31è Concurs de Paelles,  a càrrec l’AV de 
Canyet. A l’antiga església cremada (c. Mas 
Felip), a partir de les 10h

Vermut fl amenco,  a càrrec de Tacón del 
Duende. Actuacions de diferents grus de 
ball i ‘coros rocieros’. Carrer Serra Daró, 
cantonada c. Sant Hilari de Sacalm, a les 
12.30h

Cançons per la pau. Cors i piano. A la 
parròquia de Sant Francesc d’Assís (c. 
Tramuntana, 14-16), a les 19h

Dekoncert, de la Cia Solfasirk. una fusió 
de circ i música per fer un sol espectacle, 
una desconstrucció d’arts per crear un ar-
tefacte ple de malabars, equilibrisme, mú-
sica i instruments impossibles. Al Teatre 
Principal (c. Francesc Layret, 41), a les 18h

Homenatge al Che Guevara, a càrrec de 
la Comissió del Che Guevara de Badalona. 
Parlaments i actuació musical. A partir de 
les 12h a la plaça del Che Guevara (Línia 10 
Metro, La Salut)

Dilluns 8 d’octubre
‘Per fi  és dilluns!’, cicle de concerts de 
l’Escola de Música Moderna de Badalona. 
Amb Gorka Benítez Trío, a l’EMMB (c. 
Germà Bernabé, 1-7), a partir de les 20h

Presentació del llibre “Empantanados”, 
de Joan Coscubiela, amb Enric Juliana, 
de La Vanguardia, Raquel López (presi-
denta del grup Federalistes d’Esquerres 
de Badalona), Antonio Camacho i l’autor, 
Joan Coscubiela. A càrrec Federalistes 
d’Esquerres de Badalona i amb la col-
laboració deLlibreria Saltamartí.  A l’Es-
pai Betúlia, (c. Enric Borràs, 43-47), 19h

Dimecres 10 d’octubre
Conferència ‘Cuba i Badalona’, xerrada 
amb motiu dels 120 anys de la indepen-
dència de Cuba, dins del cicle organit-
zat per la Fundació Amèrica-Catalunya 
i el Museu. A càrrec de Jaume Aymar. Al 
Museu de Badalona (pl. Assemblea de 
Catalunya, 1), a les 19h

Dijous 11 d’octubre
Conferència “Maria Aurèlia Capmany i 
Manuel de Pedrolo: amistat i compro-
mís”, a càrrec d’Isabel Graña. Organitzat 
per la Xarxa Municipal de Biblioteques 
de Badalona, Institució de les Lletres 
Catalanes i Espai Betúlia A l’Espai 
Betúlia, (c. Enric Borràs, 43-47), 19h

Conferència ‘Feminitat i masculinitat a 
la Primera Guerra Mundial’, amb motiu 
del centenari de la fi  de la Gran Guerra. A 
càrrec Gemma Torres Delgado, profes-
sora d’Història Contemporània de la UB. 
Al Museu de Badalona (pl. Assemblea de 
Catalunya, 1), a les 19h

Concert tribut a Motorhead.  Amb 
Motorhits. A la Sala Sarau 08911 (c. 
Ramon Martí i Alsina), a les 23.30h
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Música en directe per 
fer front als dilluns
L’Escola de Música Moderna de Badalona oferirà concerts 
gratuïts cada dilluns al seu local amb la participació 
de músics professionals, alumnes i professors

musical i hi ha un cert contacte 
personal que facilitava la prime-
ra gestió”, però que a partir d’ai-
xò intentaran ampliar el ventall 
de gent i estils musicals. “És un 
espai obert a Badalona per qual-
sevol músic que vulgui venir aquí, 
igual que és obert a qualsevol pú-
blic”, ressalta. 

Per aconseguir obrir aquest 
espai, l’EMMB ha obert a la seva 
pàgina web un formulari perquè 
qualsevol persona que vulgui tocar 
al cicle ho pugui fer. “És un cicle de 
concerts que fem aquí amb un es-
forç nostre personal d’organitzar-
ho, però no pensant cap a dins de 

l’escola, sinó pensant cap a fora de 
l’escola”, apunta Montoliu. 

Lluitar contra la manca d’espais 
musicals a Badalona
Una de les principals motivacions 
de l’escola per fer aquest cicle de 
concerts ha estat la de donar als 
seus alumnes un espai per poder 
tocar i escoltar música de qualitat. 
“La gent que estudia i que toca no 
té gaires oportunitats per tocar 
a la ciutat. L’activitat musical té 
molt més de sentit i va guanyant 
qualitat a mesura que hi ha espais 
per tocar. A Badalona fan falta 
molts”, assegura Montoliu. 

Músics de l’escola actuen al concert inaugural del curs Foto: A.M.

Augusto Magaña

D es d’aquest 1 d’octu-
bre i fi ns a fi nals de de-
sembre, Badalona dis-
posarà d’un nou espai 
de música en directe. 

Cada dilluns, l’Escola de Música 
Moderna de Badalona (EMMB) 
obrirà les seves portes al públic i 
oferirà concerts gratuïts al seu lo-
cal al Centre Cívic Dalt de la Vila. 
La iniciativa, anomenada “Per fi  
és dilluns. Concerts a l’EMMB!”, 
portarà a la ciutat músics profes-
sionals de diversos estils i mostra-
rà també el talent dels professors 
i alumnes de l’EMMB. 

El cicle de concerts ha comen-
çat aquest 1 d’octubre amb la fes-
ta d’inauguració del curs 2018-2019 
de l’escola, on actuaran alumnes i 
professors, i continuarà aquest 8 
d’octubre amb l’actuació de jazz 
del Gorka Benítez Trio. També ac-
tuaran Ana Rossi i Marta Roma, 
la Big Band de Badalona, el Trio 
Barril, Rita Payés i Toni Sigi, 
així com l’agrupació Freenètics. 
El director de l’EMMB, Ramón 
Montoliu, explica que no han vol-
gut tancar la iniciativa a cap es-
til musical en concret, sinó que la 
idea és poder oferir un espai “el 
més variat possible”.

Montoliu assenyala que aques-
tes primeres actuacions, les que 
es faran fi ns al desembre, són no-
més la primera tanda i que la in-
tenció és que es converteixi en un 
espai permanent de música en di-
recte de petit format a la ciutat. 
Els primers convidats, assegu-
ra Montoliu, són gent professio-
nal que “sabem de la seva vàlua 

L’eterna demanda d’un 
nou edifi ci per l’EMMB

L ’Escola de Música Moderna 
de Badalona (EMMB) ha ha-
gut d’adaptar el calendari i 

els horaris dels seus concerts a la 
disponibilitat d’espais que tenen. 
El director de l’escola, Ramón 
Montoliu, explica que els concerts 
es fan a la sala d’actes de l’EMMB, 
que és una sala petita i a la qual 
també es fan classes. Les circum-
stàncies de l’escola han fet que 
l’únic forat disponible per fer els 
concerts fos els dilluns una vega-
da acabada les classes. Tot i això, 
els professors van trobar que els 
dilluns podien ser una bona opció, 
ja que els músics professionals te-

nen més disponibilitat. “Sembla un 
dia com maleït i això és com donar-li 
la volta”, assenyala Montoliu.

L’EMMB té al voltant dels 
350 alumnes i no hi caben més. 
Montoliu explica que l’espai que te-
nen és molt petit i per això molta 
gent que voldria estudiar a l’escola 
s’ha de quedar fora. Aprofi ten tots 
els espais disponibles: els professors 
i el director no tenen despatxos, ja 
que a totes les sales es fan classes. 
Montoliu assenyala que l’escola ne-
cessita créixer molt físicament, per 
donar l’abast a la demanda d’alum-
nes, i assegura que des de fa molts 
anys que demanen un edifi ci nou. 

D’aquesta manera, els concerts 
de l’EMMB volen també ser un es-
pai per a la ciutat i pels seus ve-
ïns: “Volíem que Badalona tingu-
és més espais, no necessàriament 
de gran format, sinó llocs petits on 
la gent se senti acollida i que sigui 
una música de qualitat”, assenya-
la Montoliu.

Aquests tipus d’ofertes cul-
turals, segons el director de 
l’EMMB, són molt necessàries per 
a la ciutat, ja que “a Badalona no 
hi ha una excessiva activitat mu-
sical”, tot i que “hi ha tants bons 
músics des de fa tant de temps”. 
Montoliu explica que aquesta 

manca d’espais musicals a la ciu-
tat es deu, entre altres raons a la 
proximitat de Barcelona. Però 
també es deu a la manca d’infra-
estructures públiques per promo-
cionar la música. 

Montoliu destaca que, per 
exemple, Badalona no té un au-
ditori o petit auditori, quan al-
tres ciutats amb menys població 
sí que en tenen. I no només això, 
sinó que també hi ha associacions 
i organitzacions que promouen la 
música que moltes vegades s’han 
trobat amb problemes per acon-
seguir espais públics per poder 
fer les seves activitats, segons el 
director de l’EMMB. “Hi ha una 
qüestió de diners i de què l’Ajun-
tament consideri que és una cosa 
a tenir en compte dintre de la in-
versió municipal”, assenyala. 

A tot això se suma el fet que, 
com comenta Montoliu, “els es-
pais privats també ho tenen molt 
difícil pel que fa als permisos” i 
per mantenir una oferta esta-
ble de música a Badalona. És per 
aquest motiu, que l’EMMB vol 
aprofi tar els seus espais, tot i ser 
reduïts, per respondre a la man-
ca de llocs privats i municipals 
que es dediquin a promocionar la 
música de la ciutat. “Esperem que 
aquests concerts funcionin per 
demostrar que Badalona pot ser 
un petit lloc d’atracció musical, 
que hi ha públic i que no tot ha 
de quedar-se centrat a Barcelona”, 
assegura Montoliu, que espera 
també que aquesta iniciativa pu-
gui animar a l’Ajuntament a obrir 
i cedir espais per fer música, així 
comque s’obrin nous locals pri-
vats i es promocionin concerts a 
la ciutat.•

“La majoria de municipis de 
Catalunya tenen una escola de mú-
sica municipal en un edifi ci ben fet 
i allà tenen un auditori amb bones 
condicions acústiques i de comodi-
tat pel públic. A Badalona, amb la di-
mensió que té i amb la tradició que 
té de músics i la tradició que té el 
conservatori i l’escola, no té això. 
Doncs, estaria bé. És una demanda 
que faig per la ciutat de Badalona”, 
apunta el director de l’EMMB. 

Montoliu ressalta que l’escola es 
troba a la seva actual ubicació des de 
fa més de 33 anys i que des de ja fa 
aproximadament vint anys que por-
ten demanant a l’administració local 
que es facin reformes o petites ampli-
acions. El director de l’escola assegu-
ra que des del Patronat de la Música 
de Badalona s’han fet diverses pro-
meses al llarg dels anys, com la de 
construir un edifi ci nou on s’ubiqui 
tant el conservatori com l’escola.• Ramón Montoliu durant la inauguració del curs de l’EMMB Foto: A. M.
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El cinema italià i el Maig del 
68, protagonistes del Filmets
El festival (del 18 al 29 d’octubre) porta més de 200 curts entre els quals 
destaquen guanyadors i competidors a premis com els Bafta; ‘The 
Silent Child’, Oscar 2018 a millor curt, inaugurarà aquesta 44a edició

A. M.

L a 44.ª edició del Filmets 
Badalona Film Festival por-
tarà a la ciutat, del 18 al 29 
d’octubre, més de 200 curt-
metratges procedents de 

diferents països que competiran 
pels premis que es lliuraran la Nit 
de les Venus. El certamen es viu-
rà al Teatre Blas Infant, l’Institut 
Francès de Barcelona, el Centre 
Cultural el Carme i el Teatre 
Zorrilla, que un any més serà la 
seu central de la mostra.

La secció oficial del Filmets 
constarà de 24 sessions que con-
clouran el 27 d’octubre en la ja 
tradicional Nit de les Venus, una 
vetllada que serà retransmesa 
per la Xarxa de Televisions Locals 
de Catalunya i en la qual es lliu-
raran els guardons, les Venus de 

Badalona, i es projectarà el curt-
metratge guanyador.

El cinema italià i el Maig del 68
Aquest any, Itàlia serà el país convi-
dat al festival i serà el protagonista 
de la sessió Focus Filmets, que se 
celebrarà el 21 d’octubre al Zorrilla, 
en la qual es projectaran diversos 
curtmetratges italians, molts d’ells 
amb la presència dels seus direc-
tors en la sessió. A més, el cinema 
italià estarà present també en la 
sessió del 22 d’octubre, en la qual 
es realitzarà un especial dedicat a 
Pier Paolo Pasolini, un dels direc-
tors italians més reconeguts pels 
seus llargmetratges i del que en 
aquesta ocasió es presentaran els 
seus treballs en format curt.

Un altre dels protagonistes 
d’aquesta 44 edició del Filmets 
serà el Maig de 1968 a França, que 
aquesta primavera va celebrar el 

Estrelles del cinema i la TV
El Festival Filmets portarà a 
Badalona també alguns dels curt-
metratges que han triomfat en al-
tres festivals europeus, com per 
exemple a Cannes, Sundance, 
Berlinale, Clermont-Ferrand, 
Annecy, Venè cia, Brussel·les, 
Regard i Quebec, així com algu-
nes pel·lícules que han competit 
en els premis Bafta, César, Goya, 
Gaudí i els Oscar.

Els actors Chris Overton i Ra-
chel Shenton visitaran Ba da lo na 
per presentar la pel·lícula que in-
augurarà el festival: ‘The Silent 
Child’, guanyadora de l’Oscar a 
millor curtmetratge de fi cció en 
2018.També visitaran el Filmets 
la productora i guionista Clarissa 
Jacobson, que s’encarregarà de 
presentar la pel·lícula que tan-
carà la programació del festival, 
‘LunchLadies’.•

Imatge d’un dels curts sobre el Maig del 68 Font: Filmets

seu 50 aniversari i al qual se li de-
dicarà una sessió del festival en la 
qual es projectaran curtmetratges 

de fi cció relacionats amb el fet his-
tòric, així com imatges reals grava-
des a París.



L’Independent de Badalona
5 d’octubre de 2018

14 Cultures
Vint anys de gresca 
familiar amb La Tresca 
El grup de música per a tota la família La Tresca està 
d’aniversari i aquest diumenge celebrarà una festa plena 
d’espectacles i jocs a la Rambla de Badalona 

tot a Balears, però no obliden que 
van agafar empenta a Badalona, 
ja que als seus començaments, al 
1998, La Tresca i la Verdesca to-
cava molt en l’àmbit del lleure i 
el món associatiu de la ciutat. De 
fet, els tres integrants del grup 
eren monitors de lleure en caus, i 
d’aquí va créixer la llavor cap a la 
animació infantil. “La música era 
una de les eines educatives amb les 
quals treballàvem amb els infants. 
Va ser molt evident utilitzar aques-
tes eines per ser animadors i fer 
espectacles infantils, perquè ens 
ho demanaven des de les nostres 
agrupacions i d’altres que ens co-
neixien” explica el Jordi. 

En poc temps, recorden, el boca 
orella va començar a funcionar i 

els contractaven per fer especta-
cles. Pocs anys després de comen-
çar, van decidir deixar les seves 
altres feines per dedicar-se ínte-
grament a la música familiar i 
l’animació. “Va ser molt exponen-
cial, perquè al cap de deu anys ja 
estàvem fent 150 bolos l’any”, re-
memora el Jordi. 

Esclat d’espectacles familiars
En aquests últims anys, reconei-
xen, hi hagut un esclat important 
de demanda d’espectacles adre-
çats al públic familiar. “De cop i 
volta hi ha una ànsia cultural fa-
miliar, però en alguns moments, 
i per part dels programadors, ve 
amb una aureola de modernitat 
tipus Sónar Kids... i molt sovint és 

El grup, en una actuació del seu espectacle ‘Zum’ a Montcada  Foto: La Tresca

Silvia Rodríguez Gómez 

V int anys animant a les fes-
tes majors, trobades d’es-
plai i associacions, festes 
escolars, i també pujant 
a escenaris més exigents, 

en teatres i festivals infantils. Vint 
anys anant amunt i avall per tota 
Catalunya, recorrent places, fent 
ballar i cantar a infants, mares, pa-
res, avis i àvies, amb una intenció 
clara: fer gaudir, fer gresca, i emo-
cionar a grans i petits. Aquest cap 
de setmana, La Tresca i la Verdesca 
compartiran amb Badalona els seus 
vint anys de vida amb una festa a la 
Rambla,  a l’alçada de Roca i Pi, que 
durarà tot el dia. Espectacles, jocs, 
dinar comunitari i molt art i gresca 
per a tota la família. 

La Tresca i la Verdesca són el 
Claudi Llobet, el Toni López i el 
Jordi López. Tres guitarristes can-
taires “en essència” que han evolu-
cionat cap a un món de sons que 
van des de l’acordió i les percus-
sions a les fl autes i harmòniques. 
Composen les seves pròpies lletres 
i han publicat tres discs, pels quals 
passegen tot un munt de personat-
ges varis i animalons, protagonis-
tes d’històries plenes de contin-
guts per a tots els públics. “Una 
de les coses que ens diuen les fa-
mílies és que quan posen el nos-
tre disc al cotxe, gaudeixen tots”, 
diu el Toni, que junt amb el Jordi, 
són de Llefi à; encara que el Claudi 
és de Sants, aquest grup es consi-
dera de Badalona i té el seu espai 
d’assaig al centre de la ciutat. 

Ara fan centenars de bolos per 
tota Catalunya, encara que també 
actuen a la resta d’Espanya, sobre-

modern però buit de contingut” 
opinen el grup. “Ens hem hagut 
d’actualitzar molt, encara que ja 
era la inèrcia que portàvem com 
a grup, i hem encaixat en alguns 
festivals i hem aconseguit entrar 
en aquesta nova ona de necessi-
tats d’espectacles familiars, reco-
neguts a més a més amb premis 
importants”, diuen. 

Aquest nou àmbit d’actuaci-
ons del grup es va materialitzar 
al 2011 amb el seu apropament 
al món del teatre, amb l’especta-
cle ‘Per un instant’, creat junta-
ment amb la companyia de teatre 
Xirriquiteula, també de Badalona. 
“Nosaltres posàvem les cançons i 
ells ens van dirigir i van fer l’esce-
nografi a, perquè no coneixíem el 

llenguatge teatral. A partir d’aquí 
sí que vam començar a veure que 
la gent pagava per veure’ns, cosa 
que en els nostres primers deu 
anys, ningú va pagar mai una en-
trada per escoltar-nos” afegeix en 
Toni. “El que et dona el carrer no 
t’ho dona una sala, però teníem ga-
nes de fer les nostres cançons des 
del teatre, en silenci. Fer música 
al carrer vol dir que a vegades no 
t’estan escoltant”. Així mateix, el 
Jordi assenyala que el teatre i els 
espectacles d’interior van aconse-
guir posar la música en el centre 
d’interès del seu públic “més enllà 
de l’animació”, encara que, tal com 
assegura, tastar el teatre també els 
dona més il·lusió quan tornen al 
carrer “a la batalla d’una tarima 
en mig d’una plaça, i et tornes a 
enamorar d’aquesta feina”. 

Després van venir d’altres es-
pectacles, amb l’últim dels quals 
‘La nena dels pardals’, amb la com-
panyia Teatre al Detall, han rebut 
prestigiosos premis del sector. 

A més dels espectacles adreçats 
al teatre, La Tresca i la Verdesca te-
nen diverses propostes de carrer, 
actuacions que potencien més la 
música, en uns casos, o el jocs en 
d’altres. Una de molt especial és 
‘Zum’, un espectacle en el qual els 
tres músics es vesteixen d’abelles... 
I és que aquest grup té una passió 
personal pel món apícola, tal com 
el seu nom indica. “Trescar és el 
camí que fan les abelles del rusc 
a la fl or, i la nostra fi losofi a que-
da plasmada amb el món de les 
abelles: són treballadores, es co-
muniquen a través de les danses, 
fabriquen una cosa molt dolça, i 
treballen de forma comunitària”, 
sintetitza el Claudi.•

Festa comunitària 
plena de germanor  

E l que pensaven que seria una 
festa que ells oferien per ce-
lebrar els seus vint anys de 

vida, fi nalment “és un regal” que 
molts artistes i entitats que els 
acompanyen des de l’inici volen 
fer a la Tresca. Des de les 11 del 
matí i fins al vespre, un munt 
d’artistes es deixaran caure 
per la Rambla de Badalona per 
commemorar l’aniversari de La 
Tresca, oferint música, jocs ma-
nipulatius, titelles, dibuix... 

Però també hi haurà un esce-
nari obert per a tot aquell que 
vulgui pujar i dir la seva, i per 

suposat, a la tarda La Tresca ofe-
rirà un concert. A més a més, 
els beneficis del bar seran per 
la Fundació Ateneu Sant Roc i el 
Grup de Solidaritat És l’Hora, de 
Sant Adrià. La mítica Pastisseria 
Comas serà l’encarregada del pas-
tís, i haurà berenar tradicional 
amb pa amb oli i sucre i pa amb 
vi i sucre per als més llaminers.

Si algun despistat no pot ce-
lebrar l’aniversari de La Tresca 
aquest diumenge, a l’abril actu-
aran al Zorrilla amb el seu darrer 
espectacle ‘La nena dels pardals’, 
amb Teatre al Detall.•

La Tresca, al seu local d’assaig  Foto: Silvia Rodríguez 
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Trencar barreres per 
gaudir del futbol sala
L’A.E. Badalonès inaugura el curs 2018-2019 de futbol sala 
adaptat amb la quarta edició del seu torneig de pretemporada, 
la ja tradicional Diada de Futbol Sala Adaptat

seguit bons resultats i la tempora-
da passada es van adjudicar la Lliga 
Catalana de Futbol Sala que orga-
nitza la FECPC, la qual ja havien 
guanyat la temporada 2015-2016.

La iniciativa, explica Forts, va 
néixer d’un grup de mares i pares 
de nens i nenes amb paràlisi cere-
bral, que van apropar-se al club per 
demanar que els acollissin per te-
nir un espai on practicar esports. 
“Eren un grup de famílies que es re-
unien amb els seus fi lls i que esta-
ven entrenant a una escola pública 
a una pista de sorra, al ras i sense 
sostre. Les condicions no eren ni les 
normals ni les lògiques”, assenyala 
el director esportiu de l’AEB.

La secció de futbol sala adaptat 
va començar amb dotze jugadors i 
ara tenen més de vint. Cada setma-
na entrenen a una instal·lació co-
berta al Màgic de Badalona. L’AEB 
es fa càrrec del lloguer de les instal-
lacions —amb el patrocini de l’em-
presa badalonina Badagres— així 
com de pagar les llicències federa-
tives dels jugadors, la mútua i la 
vestimenta esportiva que els nens 
fan servir a les competicions. “Són 
una secció més de la nostra associ-
ació esportiva, amb tots els drets”, 
subratlla Forts.

Els nens que participen en 
l’equip tenen edats que van des 
dels 7 anys fi ns als 17. “El club dis-

A. M.

E l passat diumenge es va 
celebrar, a les pistes poli-
esportives de la plaça del 
Gas, la IV Diada de Futbol 
Sala Adaptat per a nens 

i nenes amb paràlisi cerebral. 
Aquest torneig de pretemporada 
està organitzat per l’Associació 
Esportiva Badalonès (AEB) i ser-
veix cada any per donar el tret de 
sortida a la temporada.

A la trobada van participar tam-
bé l’Adiam Racing de Pineda de 
Mar, el FS Castelldefels, el Disport 
FC i l’EF Viladecavalls, què junta-
ment amb l’AEB són els cinc equips 
catalans de futbol que formen part 
de la Federació Esportiva Catalana 
de Paralítics Cerebrals (FECPC).

El director Esportiu de l’AEB, 
Xavier Forts, explica que aquesta 
diada l’organitzen des de fa quatre 
anys ja i consisteix en “una matinal 
de futbol sala totalment lúdica”, on 
preval la convivència per sobre de 
la competició. Des de les 9.00 h i 
fi ns a les 13.00 h els nens i nenes 
van disputar sense parar una sè-
rie de partits entre tots els equips, 
els quals van estar acompanyats 
també per un esmorzar conjunt i 
altres activitats.

D’una iniciativa familiar 
a un projecte de club
L’AEB té cinc seccions diferents, 
amb esports que van des del bàs-
quet fi ns al patinatge artístic i les 
arts marcials. Des de fa cinc anys 
van assumir el repte d’encetar el 
projecte de construir un equip de 
futbol sala adaptat. L’equip ha acon-

podria ser qualsevol altre tipus de 
federació d’altre esport”, apunta el 
director esportiu de l’AEB.

Forts explica que el reglament 
pel futbol sala adaptat no té tan-
tes diferències respecte al de fut-
bol sala tradicional. Una de les po-
ques diferències que hi ha és pel 
que fa a la confecció dels equips, 
ja que, com informen des de la 
FECPC, els jugadors es classifi-
quen en categories segons el seu 
grau de discapacitat: a la categoria 
1 es troben aquells jugadors que te-
nen un grau de discapacitat molt 
alt, a la 2 aquells que tenen un grau 
mig i a la 3 aquells que tenen un 
grau baix.

Des de la FECPC expliquen que 
durant un partit a cada equip sem-
pre hi ha d’haver com a mínim un 
jugador de categoria 1 i no poden 
haver-hi més d’un de categoria 3. 
D’aquesta manera s’aconsegueix 
donar a tots l’oportunitat de jugar, 
sense importar el grau de discapa-
citat que tinguin.

A partir d’aquest any, la FECPC 
canviarà el funcionament de les 
divisions de les lligues de futbol 
adaptat. Fins a la passada tempo-
rada, el futbol sala adaptat tenia 
dues categories: la de promoció i 
l’absoluta. A partir d’aquesta tem-
porada, en canvi, els nens i nenes 
fi ns als 17 anys jugaran a la lliga de 
futbol sala, mentre que els adults 
jugaran a futbol 7 (és a dir, a la ges-
pa en lloc d’un pavelló). L’AEB de 
moment només disposa d’equip 
de futbol sala, però Forts assegu-
ra que intentaran tenir un equip 
d’adults preparat per aquest any, 
tot i que encara estan en fase de 
projecte.•

Jugadors de l’A.E. Badalonès durant abans d’un partit Foto: A.E. Badalonès

Els jugadors de l’A.E. Badalonès amb l’alcalde i el coordinador d’Esports de l’Ajuntament  Foto: A.E. Badalonès

posa de dos monitors especialit-
zats que cuiden d’ells i que es re-
parteixen la feina entre grans i 
petits”, explica Forts. Un d’aquests 
monitors, Raúl Carrillo, també és 
discapacitat i juga a la catego-
ria sènior de la selecció catalana. 
L’experiència i l’exemple de l’equip 
tècnic ha fet que també tres juga-
dors de l’AEB puguin jugar a la se-
lecció catalana, dos d’ells a la sub-
20 i un a l’absoluta.

A punt per començar 
la nova temporada
La trobada d’aquest passat diu-
menge és el primer pas pel co-
mençament de la nova temporada, 
que arrenca el desembre i acaba 
el juny. De moment, els equips ja 
s’entrenen setmanalment per pre-
parar-se. Forts ressalta que “els 
entrenaments són el que més fa 
il·lusió als nens i nenes”, perquè 
suposen entrar en una dinàmica 
d’equip que els hi permet superar-
se a si mateixos.

Forts assenyala que la competi-
ció no es juga cada setmana, com 
un torneig a l’ús, sinó que es fan 
unes 5 o 6 trobades a l’any a cadas-
cuna de les ciutats seu dels equips 
inscrits, que s’enfronten entre ells. 
A Badalona aquestes trobades es 
juguen al pavelló de Montigalà. A 
més, la FECPC també té una com-
petició de copa, que se celebra du-
rant un cap de setmana en el qual 
tots els equips s’enfronten entre 
ells i surt un guanyador.

“Encara que no sigui una com-
petició reglada de cada setmana, 
els resultats i progressions dels ju-
gadors dintre de les seves discapa-
citats estan molt parelles a allò que 

Partit de la IV Diada de Futbol Sala Adaptat Foto: A.E. Badalonès
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