Lluitant contra
la massiﬁcació
L’independent de Badalona

La protectora que es va fer càrrec aquest estiu de la gossera de
Badalona, el centre comarcal d’animals de companyia, es va
trobar un centre saturat d’animals, per sobre de la seva capacitat;
en pocs mesos ha aconseguit alleugerir la situació gràcies a
diferents línies de treball, però no abaixen la guàrdia P2-3
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Els cotxes
tornaran
a la platja

El govern presenta un pla
per reurbanitzar el passeig i
paciﬁcar-lo deﬁnitivament;
mentrestant, els vehicles podran
tornar a aparcar a les nits entre
la Donzella i Canyadó P4

Troben un possible
tractament per
erradicar el VIH
Cinc persones amb VIH van
rebre un trasplantament de
cèl·lules mare i tenen el virus
indetectable en sang P7
Gos al centre comarcal d’animals, a Badalona Foto: Javi Torres

El tema
La gossera lluita contra
la saturació del centre
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El Centre Comarcal d’Animals és gestionat des d’estiu
per una protectora, que es va trobar més de 170 animals
en un equipament dissenyat per acollir uns 120

Javier Torres Jiménez

L

a gossera de Badalona, tècnicament Centre Comarcal
d’Animals de Companyia
del Barcelonès, no ha passat pels seus millors anys el
darrer lustre. Polèmiques, queixes d’entitats i veïns, robatoris de
gossos, crítiques sobre la gestió de
l’equipament. Una situació que ja
durava massa, i que aquest 2018
havia de tenir solució amb l’inici d’un nou contracte de licitació.

Daina ha
aconseguit donar
una quarantena de
gossos en adopció
des de l’estiu i
tornar d’altres als
seus propietaris
Un procés d’adjudicació que tampoc ha estat pas fàcil i que ha patit
entrebancs diversos, però que, ﬁnalment, ha acabat en mans de la
Fundació Daina, l’entitat que també gestiona la Protectora d’Animals de Mataró, amb dècades d’experiència, i que presta el servei a
quasi una trentena de municipis
catalans.
Els nous adjudicataris van entrar al centre, ubicat al parc de
la Mediterrània, a Pomar, el mes

d’agost, molt abans del que esperaven. De fet, inicialment ni tan sols
s’ho esperaven: “No teníem previst entrar en aquest centre, estàvem mentalitzats que no ho faríem. Però ens van venir a veure els
responsables del Consell Comarcal
-institució a la qual pertany la gestió- i vam parlar. Vam considerar
que havíem de fer un esforç mutu
i, en qüestió d’un mes, havíem de
tenir preparat un bon equip per
accedir a correcuita”, explica Sílvia
Serra, presidenta de la Fundació.
Aquest interès del Consell Comarcal no era casual. Daina ja va ser
gestora del CCAC del Barcelonès
una mica més d’un any, ﬁns a 2012,
quan van guanyar el concurs públic però van haver de marxar per
problemes econòmics interns.
Per això no els hi venia de nou la
problemàtica del centre badaloní, per la seva complexitat, tot i
que no esperaven un equipament
tan congestionat: “Sabíem que hi
havia problemes i queixes d’entitats, però no érem completament
conscients. Estava sobresaturat”,
lamenta Serra.
A primers d’agost, l’equip procedent de la protectora del Maresme
es va trobar més 160 gossos, uns
quants gats i una fura, que també
es considera animal de companyia.
Més de 170 animals per a un centre que, teòricament, només té capacitat per a uns 120 o 130, com a
màxim, i depenent dels perﬁls acollits. “No és el mateix un gos petit
o de volum mitjà, que un gos gran
amb comportament hostil cap
a la resta, perquè aquest haurà

Animal en una de les zones del centre Foto: Javi Torres

d’estar apartat”, apunta la Sílvia.
De fet, expliquen que l’anterior
concessionari tenia uns quants
animals en una residència que havia de contractar, sobretot aquells
que han de viure en solitari per
problemes de comportament. “Si
has de fer això, alguna cosa està fallant, t’has de preocupar. O falla la
gestió, o falla l’administració, perquè no hi ha fre”, considera la presidenta de Daina.
Ara, l’entitat ha traslladat els
gossos d’aquesta residència a una
altra de Vilassar de Dalt amb la
qual ells ja treballen habitual-

ment, i han aconseguit reduir a
quasi la meitat, d’una trentena a
una mica menys d’una vintena,
els animals que hi han de viure.
Avui dia, al centre pròpiament hi
resideixen una mica més d’un centenar de gossos -les xifres varien
dia a dia-. Daina ha aconseguit donar una quarantena de gossos en
adopció des de l’estiu, aproximadament, i s’ha posat mans a l’obra
per retornar als seus propietaris
els gossos que havien estat decomissats o abandonats però que tenen identiﬁcador. I és que aquest,
els decomisos i la no identiﬁcació

Només un 40%,
dels gossos
arriben amb
identiﬁcació
al refugi

Gossos en una gàvia Foto: J. Torres

són dos dels principals problemes
en l’àmbit dels animals domèstics.
“Quan vam arribar hi havia molts
animals que no es podien moure
administrativament perquè eren
comissats, així que vam començar a moure ﬁls i tocar tecles per
poder tornar-los als seus propietaris”. La presidenta explica que
els decomisos acaben sent un
problema si la policia és molt estricte, perquè retira animals als
propietaris a la primera de canvi i això deriva en saturació a les
gosseres. A més, es tracta de perﬁls que estan subjectes a actuacions administratives, resolucions,

pagament de taxes i multes...i si
el centre s’adorm i no se’ls treu,
avisa, se n’acumulen. Per això necessiten comptar amb la bona feina dels ajuntaments, que no sempre es mostren receptius. Per sort,
no és el cas del Barcelonès Nord.
“Hem buidat moltíssim el centre
perquè ens hi hem posat i els ajuntaments estan molt receptius, fan
bé la seva feina. No entenem per
què es van acumular tants animals
al centre, perquè, en la nostra anterior etapa, no havíem tingut cap
problema amb els ajuntaments
de la zona”, recorda la Sílvia.
“Hi ha molts casos on l’animal està
perfectament ben cuidat, però potser hi ha algun paper o llicència
que manca o que no està correcte. Doncs llavors, mirem de posar
solució a això, però no decomissar l’animal i portar-lo aquí, perquè massifiquem el centre”, reivindiquen. Tornar-los, després, és
complicat, per què hi ha molta gestió burocràtica, números incorrectes o manca de resposta per part
dels amos. De fet, diu Serra, molts
cops acaben trobant els propietaris a través de les xarxes socials.
L’altre gran problema és la manca
d’identiﬁcació, que afecta sobretot al sector de gossos i animals
abandonats. Només un 40%, més
o menys, arriben amb microxip al
refugi; i d’aquests, un 10% no té
les dades actualitzades correctament. Entre els gats, pràcticament
cap. “Hi ha una manca d’interès,
recursos o el que sigui, per part
de les administracions, en aquest
sentit. Cada vegada això generarà
més despesa i els refugis acabarem
col·lapsats”, avisen des de Daina.
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que havíem sentit, i tampoc va ser
així. Tenen un comportament similar als gossos d’altres centres.
Treballem amb gossos més perillosos a altres ciutats i pobles”,
esclareix la presidenta. Sí que
admet que hi ha una clara relació
entre els tipus de gossos i la realitat socioeconòmica d’un indret, i
que els que recullen al Barcelonès
ara són similars als que han recollit sempre al Vallès, però molt
diferents dels del Maresme, per
exemple, on la situació econòmica i social de certes zones és més
benestant.

L’apunt

Un centenar de candidats
per fer voluntariat

U

n altre dels canvis profunds en la gestió serà
la incorporació d’una
xarxa de voluntaris.
Una eina que s’havia
reclamat anteriorment però que
només s’havia donat de forma tímida i no havia acabat de funcionar dinàmicament.
El passat cap de setmana, de
fet, es van produir les primeres
jornades de formació per als candidats i candidates que volen ser
voluntaris. Els candidats, un centenar, indica la Sílvia, han de passar unes formacions per entrar
a formar part del pla de voluntariat de la Protectora de Mataró,
que els ofereix la cobertura legal.
“No sé quin era el problema que
hi havia abans, però ens hem posat d’acord, hem presentat el nostre pla de voluntariat, perquè ja
tenim una estructura d’anys d’experiència”, avança la presidenta.
L’ajuda altruista és cabdal, diu.
Ara, tenen entre mans la tramitació d’una nova ﬁgura que no està
contemplada al plec de condici-

ons, però de la qual sí que disposen
a altres centres. Es tracta del ‘padrí’, una persona que es converteix
en mecenes de la protectora i que
‘apadrina’ un gos. Algunes persones pugen a veure’l i a cuidar-lo, i
d’altres només abonen uns diners.
“Moltes vegades acaben adoptantlos, perquè creen un vincle emocional”.
Aquesta ﬁgura, ressalta, esdevé cabdal per a la protectora, ja
que, a partir del 20è dia d’estada
en un centre, un gos comença a
provocar pèrdues a l’entitat gestora. “Un ajuntament et paga un
animal ﬁns a 20 dies. És el principi de l’arquitectura econòmica
de la nostra gestió. Els padrins
poden compensar aquest dèﬁcit,
que generen sobretot dels animals de llarga durada. Els diners
públics no són suﬁcients per practicar el proteccionisme”, subratlla la Sílvia, en referència als poc
més de 200.000 euros anuals de
contracte que reben anualment.
Tant per la qüestió dels voluntaris
com per la sintonia general, la pro-

Xarxes socials, eina
clau de difusió
La nova protectora ha fet un gir
en la gestió del centre i ha implementat diferents canvis de funcionament per poder trobar una llar
als animals abandonats, i tornar
als seus propietaris aquells que
estaven al centre per algun motiu.
Entre ells, ampliació d’horaris i
de dies d’obertura al públic, per
exemple, perquè venir a veure als
animals sigui una mica més senzill.
Sens dubte, però, una de les claus
per poder dinamitzar la sortida de gossos és la bona utilitza-

ció de les xarxes socials. “És una
eina que tenim, que ben portada
dona molts fruits. S’ha de saber
utilitzar. Hem d’estar actius cada
dia, respondre molt”. Per això,
dues persones de Daina es dediquen exclusivament a les xarxes,
i complementen a escala global la
feina que els equips fan als refugis, que, en el cas del de Badalona,
és d’unes sis persones ﬁxes, més
o menys, que també han d’oferir una bona atenció al públic.
Daina ha de lluitar ara, diuen,
contra una imatge negativa que
s’havia projectat de la gossera,
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Gossos amb una cuidadora Foto: J. T.

tectora ja està en contacte, a banda
d’amb les administracions corresponents, amb les entitats animalistes del territori, que es mostren
molt satisfetes per la nova gestió i
el nou tarannà. “Ja ens hi hem reunit i ﬁns i tot ens van ensenyar
les seves instal·lacions a Mataró.
És un gir de 360°”, explica l’Ester,
de l’entitat SOS Badalona i veïna
de Pomar que va estar involucrada en manifestacions i reivindicacions per millorar les condicions de la gossera, fa uns mesos.
A més, molts dels integrants de
les entitats, de SOS però també
d’altres que hi ha a Badalona, es-

tan començant a tramitar els
seus papers com a voluntaris
del CCAC, amb les formacions
de Daina.
També la Fundació agraeix
la tasca de les entitats, amb les
quals diu empatitzar, i reivindica el paper que estan fent amb
l’abandonament de gats, un greu
problema, ja que el centre no pot
acollir actualment felins, ﬁns que
no estabilitzi la població de gossos. En aquest sentit, les associacions estan fent molta feina per
buscar llocs dignes i llars, i els
que arriben al centre són derivats a Mataró.

probablement de manera injusta,
aquests darrers anys. “La propaganda negativa que se n’ha projectat els darrers anys ha fet mal als
animals. A nosaltres ens arribava informació, la gent no volia venir”, lamenta la Sílvia, qui reivindica que és una llàstima, perquè
és una de les millors instal·lacions
en les quals treballen: “Nosaltres li
diem el Ritz dels refugis”, bromeja.

cil, perquè les entrades d’animals
són constants, diàries. A més, a
Badalona, com a altres zones urbanes, hi ha un percentatge alt
dels anomenats gossos potencialment perillosos (GPP), que són
els més complicats de donar en
adopció, tant per la imatge i estigma al qual se’ls hi ha associat
com per la paperassa. I és que requereixen llicències i permisos especials. No obstant això, Badalona
no destaca per sobre d’altres localitats semblants en aquest sentit.
“Ens pensàvem que ens trobaríem
un munt de gossos perillosos, pel

Notable percentatge de
gossos ‘perillosos’
Tot i la bona feina, aconseguir arribar a una situació ideal és difí-

•

“Aquest centre
ha projectat
propaganda
negativa els
darrers anys, i és el
Ritz dels refugis”
Això també influeix en les facilitats o impediments a l’hora de
tornar els gossos o buscar una
nova llar. Perquè alguns provenen de decomisos, de retirades
forçoses a propietaris per part de
la policia que no estan disposats
a dur a terme certs tràmits per
complir les normatives, i d’altres
que no es poden permetre pagar
certes taxes. D’altra banda, també
són gossos que intimiden, injustament, insisteix la Sílvia, perquè
se’ls vincula a una persona que
el porta perquè vol intimidar, i
això perjudica la imatge del gos.
Més enllà dels GPP, a gosseres
com les de Badalona hi ha animals que, per tots aquests motius
i d’altres, no acaben de sortir mai,
i acaben sent quasi residents del
centre. “Hi ha gossos de la nostra
gestió anterior, que ja estaven el
2012. Hi ha que no sortiran mai.
Moltes vegades els acabem adoptant els mateixos treballadors de
la casa. Sovint a causa de problemes de comportament”, explica la
cap de Daina.

•

Actualitat
Els cotxes podran tornar a
la platja ﬁns que comencin
les obres d’un nou passeig
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El govern posa sobre la taula un projecte d’urbanització
amb calendari d’obres; provisionalment, els vehicles podran
tornar a estacionar, però només de 20 a 8h, de moment

Javier Torres Jiménez

E

l Consell de la Mobilitat
s’ha reunit aquest dimarts
amb la mirada posada en
el futur immediat del
tram de passeig marítim
que va quedar paciﬁcat el passat
mes de juny, amb seguidors i detractors. L’òrgan consultiu havia
de decidir si es podria tornar a
aparcar a curt termini, com demanen diferents sectors de la ciutat, i, després d’hores de debat i
propostes sobre la taula, així serà.
El passeig marítim entre la Donzella i Torrent de Vallmajor tornarà a acceptar la circulació i estacionament de vehicles, tot i que
no en les mateixes condicions
d’abans de juny. Només es recuperarà un cordó d’estacionament,
el que suposarà unes 120 places,
aproximadament, i en horari
nocturn, de vuit de la tarda a vuit
del matí. Almenys de moment.
La nova decisió s’implementarà
tan aviat com es pugui instal·lar
la senyalització adient, un termini que fonts del govern, de moment, no han detallat. I restarà
subjecte a variacions entre es-

L’Ajuntament vol
posar en marxa
una remodelació
del passeig de 2,5
milions d’euros
tacions, si per exemple, es considera que a l’estiu cal ampliar
alguna hora la franja d’estacionament. Per això, diuen des de
Mobilitat, es crearà una comissió
de seguiment que analitzi l’evolució del nou context. Sí es mantindrà el carril bici costat muntanya.
Aquest pas, en qualsevol cas, és
provisional.
I és que el govern de PSC i
Units ha posat sobre la taula un
projecte d’urbanització del passeig, per pacificar la zona definitivament, acompanyada d’una
inversió pressupostària significativa que permeti remodelar el
tram i que sigui de plataforma
única. Un reforma, això sí, que
haurà de tenir en compte les necessitats d’accés per a persones
de mobilitat reduïda i diversitat
funcional, proveïdors dels locals

Passieg amb cotxes Foto: A. O.

i serveis de la zona, entre d’altres.
El calendari presentat per l’executiu preveu que les obres poguessin començar a finals de 2019 o
principis de 2020; per endavant,

la licitació de la redacció del projecte executiu i la licitació de les
obres. Mentrestant, el Consell de
la Mobilitat sí que ha demanat
que les àrees de vianants que res-

tin al passeig provisional siguin
condicionades, amb una mínima
inversió en mobiliari i elements
urbans, encara que sigui per un
any, més o menys.

•

Reinaugurada la plaça Roja de Sant Roc
després d’una profunda remodelació
Aquest 13 d’octubre s’ha reinaugurat la plaça després de gairebé deu mesos de
reformes profundes, amb una inversió de l’AMB d’1,2 milions d’euros

Augusto Magaña

L

a plaça Roja de Sant Roc
s’ha obert un altre cop a la
ciutadania després de gairebé deu mesos de reformes profundes. L’indret,
que destaca per la presència de
l’escultura de Francesc FornellsPla i del mosaic de Joan Josep
Tharrats, s’ha reinaugurat aquest
13 d’octubre, en una jornada festiva pel barri, que torna a disposar d’un dels seus patrimonis artístics més importants.
La restauració de les peces de
Tharrats i Fornells-Pla ha sigut la
principal feina d’aquestes refor-

El projecte de
remodelació va
sorgir d’un procés
participatiu veïnal
mes, ja que es tracten de les obres
de dos dels pioners de l’art modern i avantguardista a Catalunya
de la transició (com ja va explicar
L’Independent fa uns mesos).
Les obres van començar a principis del 2018 i han comptat amb
un pressupost d’1.235.000 euros,
que ha estat gestionat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) i ha servit per renovar el

paviment, l’arbrat, el mobiliari
urbà i l’enllumenat, segons ha informat l’Ajuntament de Badalona.
“La reurbanització d’aquest
espai ha suposat la instal·lació de
nou enllumenat amb tecnologia
LED, la renovació del clavegueram i la reparació del tancament
de les pistes de petanca. Aquest
projecte també ha servit per recuperar part del patrimoni històric de Sant Roc”, ha assenyalat
l’Ajuntament.
El projecte de remodelació de
la plaça Roja va sorgir d’un procés participatiu amb els veïns i
veïnes del barri de Sant Roc i les
entitats de la zona, que van poder
fer aportacions.

•

La plaça i una de les seves joies artístiques Foto: L’Independent de BDN
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Marina Badalona adjudica la
construcció i gestió de l’hotel del port
Després de diferents etapes de retard, des de l’inici de la licitació, fa
quasi dos anys, el projecte podrà començar a rodar

Redacció

E

l Consell d’Administració
de Marina de Badalona SA
va aprovar el 28 de setembre la licitació de la construcció i gestió de l’hotel del Port i de la plaça adjacent
al grup C4T-Tourism Business
Builders. El tràmit dona llum
verd al pas ﬁnal que permetrà que
aquest projecte de ciutat sigui una
realitat a ﬁnals del 2020: permetia
la signatura del contracte derivat
de l’ adjudicació que es va rubricar el dimecres 3 d’octubre i que
posa el punt i seguit per a l’inici
de les obres.
El Consell acceptava la proposta elevada des de la mesa de contractació, integrada per l’Ajuntament de Badalona, el Consell
Comarcal del Barcelonès i Marina
de Badalona, reunida fa uns dies.
Recordar que el Ple Municipal de
Badalona aprovava per unanimitat
en la sessió de juliol el darrer tràmit que havia de passar pel consistori per fer possible el projecte. En

Durant aquest
any i mig ha variat
el grup hoteler
que gestionarà
la instal·lació
de Badalona
el sentit de poder disposar de l’espai per a la construcció de l’aparcament vinculat a l’hotel, que, amb
la urbanització de la plaça adjacent, formen una unitat.
La tramitació d’aquestes
darreres setmanes clou un seguit de gestions complexes que
van començar el 23 de desembre de 2016 quan el grup C4T
- Tourism Business Builders,
S.L, en col·laboració amb Melià
Hotels International, S.A., Acsa
Obras e Infraestructura, S.A.U.,
Jordi Marce Arquitectes, S.L.P.U
i BAC Engineering Consultancy
Group, SL, obtenien el vistiplau
de la mesa per iniciar el procés
de licitació del projecte, que s’ha

anat retardant per diferents motius administratius i de gestions
burocràtiques.
El nou gestor de l’hotel
Durant aquest any i mig ha variat el grup hoteler que gestionarà la instal·lació de Badalona.
Si inicialment era Melià Hotels
Internacional, en el moment de
tancar el procés serà Sallés Hotels
el partner amb la constructora i
l’equip d’arquitectes.
Sallés Hotels és un grup amb
un miler de llits propietari de vuit
establiments de quatre i cinc estrelles, tres dels quals a la Costa
Brava, un a l’àrea de l’aeroport del
Prat, un a l’àmbit de l’aeroport de
Girona, un a Ciudad Real, un a la
zona del 22@ de Barcelona, un a
Màlaga i un altre a Mallorca. Els
establiments cuiden especialment
els detalls i la gastronomia, estan
especialitzats en wellness i han estat guardonats amb diferents premis que valoren la qualitat en el
servei. En les properes setmanes
es farà un acte de presentació i calendarització del projecte.

•

Espai on es construirà l’hotel Foto: Javi Torres
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Els retrets i l’espectacle fan estèril
el ple sobre el pla de govern
La convocatòria va servir només per posar en escena els posicionaments
que executiu i oposició ja han mostrat les darreres setmanes

Javier Torres Jiménez

E

l govern sortint el mes de
juny, format per Guanyem,
ERC i ICV-EUiA, va forçar
fa uns dies la convocatòria d’un ple extraordinari amb l’objectiu de demanar a
l’executiu actual, integrat per PSC
i Units, el seu “pla de xoc” a desenvolupar els propers mesos, ﬁns a
les eleccions del mes de maig. Una
mica més de dues hores de sessió,
aquest dilluns, van servir per explicitar públicament els posicionaments de totes les parts, que des
de fa setmanes ja han anat deixant clar a través de les xarxes socials. Poc més, a banda del ‘show’.
El PSC, que estava cridat a explicar el “pla de xoc” del que tant s’ha
parlat, per part de tots, els darrers mesos, es va centrar a repassar aquelles mesures i accions que
han anat sortint i que s’han anat
anunciant durant els seus primers
100 dies i escaig des de la moció
de censura. L’altre bloc del discurs
d’Àlex Pastor va subratllar novament les crítiques per “milions
d’euros en factures impagades, desenes de serveis sense contracte” o
“projectes aturats”, en referència
a la gestió de l’anterior executiu.
Les tres formacions de l’ex govern van focalitzar les seves crítiques en tres direccions, sobretot. D’una banda, que la feina del

El govern va
treure a debat
les “factures
impagades” i la
gestió anterior,
però cap pla
PSC està continuant allò que ja estava en marxa quan es va produir la moció de censura, i que “no
hi ha desbloqueig”. En segon lloc,
critiquen durament l’ús de l’Ajuntament i dels seus canals de comunicació, que titllen de “partidista”.
“No han iniciat cap procés de licitació, tot estava preparat; cap problema, això ens passa a tots, però
no tots fem semblar que tenim una
vareta màgica i que ho hem tirat
endavant en uns dies”, va retreure el líder d’ERC, Oriol Lladó. “No
ha explicat res que hagi estat fruit
i obra del seu govern. No he sentit cap línia estratègica ni cap proposta nova. Les coses que funcionaven, segueixen funcionant, i les
coses que no funcionaven, segueixen sense funcionar”, considera el
portaveu d’ICV-EUiA, Àlex Mañas.
L’altre bloc de crítiques es va centrar en el fet de no disposar de pressupost aquest 2018, i de no tenir un
pla de govern clar, a ulls de l’exalcaldessa Dolors Sabater, per exem-

El ‘show’ de les factures
Fins ara no s’havia parlat del
període de pagament, la dada que
determina quant es tarda en pagar

T

ot i la bateria de preguntes
dirigides des de diferents
formacions cap al PSC, que
no van obtenir resposta (com a
mínim en directe), l’alcalde Àlex
Pastor va tancar la sessió amb
una escenificació precuinada
que va tornar a subratllar la crítica per les més de “1.000 factures
pendents de pagar” a proveïdors
d’aquest 2018. I va etzibar també, l’augment del període mitjà
de pagament a proveïdors, que,
assegura, es troba a més de 80
dies, mentre que Dolors Sabater
defensa que aquesta xifra, a juny
de 2018, era de 60 dies.
La qüestió de les factures s’ha
convertit, des de fa un parell de
setmanes, en una de les principals armes d’atac de l’executiu de Pastor contra l’equip de
Dolors Sabater, dins el discursmarc de crítica cap a la mala ges-

tió que, consideren, va fer durant
els darrers tres anys. Tot plegat
va sorgir arran d’una informació
publicada per ‘Expansión’, en la
qual aﬁrmava que Badalona era la
ciutat catalana amb més factures
impagades en acabar el 2017: 3,4
milions d’euros dins el calaix del
compte 413, una eina dels municipis per col·locar aquelles factures que, en acabar l’any, no s’havien tramitat o no tenien assignació
pressupostària i havien de passar
a l’any ﬁscal següent.
Si bé és cert que l’ajuntament badaloní estava el primer en el rànquing general, quan es passava a
revisar l’escalafó proporcional, és
a dir, el de la xifra total de factures
dividit entre població de la localitat
(X euros per habitant), Badalona no
es trobava ni entre els 20 primers
consistoris. Ni probablement entre
els 30 o 40. D’altra banda, tal com

Pastor treu les fotocòpies de les suposades factures “impagades” Foto: J.T.

ple: “La moció ha interromput serveis i ha fet fer passos enrere en
certes polítiques. El discurs de vareta màgica que estan utilitzant és
molt perillós”, va etzibar la presidenta del grup de Guanyem, que
es va dirigir directament a Xavier
Garcia Albiol per retreure que
donés suport al canvi de govern.
El PDeCAT, per la seva banda, va
dir compartir les crítiques cap a
l’anterior govern pel que fa a la
mala gestió i la “manca d’autocrítica”, entre d’altres, segons el regidor Pere Martínez Carreté. No
obstant això, sí que coincideix en
assenyalar “la presència d’intenhan subratllat els responsables polítics d’Hisenda de l’anterior executiu, la xifra dels 3,4 milions s’ha
de posar en context i comparar-la
amb referències: prop de la meitat
d’aquests 3,4 milions provenen del
pagament d’una expropiació urbanística que l’Ajuntament s’ha vist
obligat a fer, després de la resolució judicial, el 2017, d’un litigi que
es remunta, de fet, al darrer mandat socialista amb Jordi Serra.
“Quan t’arriba una resolució
d’aquest tipus, és difícil tenir-la
planiﬁcada, perquè no saps quan
pot acabar el litigi. I com que no
està pressupostada, la factura passa al 413, d’on se li haurà d’assignar
una partida al pressupost següent,
no pas a un calaix, on sembla que
estiguin oblidades”, apunta l’antic coordinador d’Hisenda, Ricard
Amaya. Per altra banda, si bé és
cert que la xifra de 3,4 milions de
2017 és lleugerament superior a la
de 2016 (2,4 milions), també ho és
que aquesta dada s’ha reduït molt
significativament aquests dos o
tres darrers anys, ja que, el 2014,
per exemple, es va tancar amb uns
9 milions d’euros, segons Hisenda.
I amb uns 12 i escaig el 2012 o 2013.
Amaya, en qualsevol cas, insisteix
en què una part, més petita o més
gran, d’aquestes quantitats són

cions electoralistes” en la forma
d’actuar del PSC, i carrega contra
el “tractament mediàtic” d’algunes
qüestions com la inauguració de la
plaça Roja.
El PP, de mans del regidor Juan
Fernández, insisteix a qualificar de “provisional” el govern del
PSC, ﬁns al maig de 2019, i no es
va mostrar molt dur amb els socialistes, més enllà d’aﬁrmar que
“un govern de quatre persones, en
vuit mesos, no dóna per a molt”. La
crítica principal va anar dirigida a
l’equip de Dolors Sabater, al qual
li ha repassat una llista de retrats
i de promeses incomplertes, diu.

Fa anys que BDN
paga tard, per
això s’aposta per
la via electrònica
a causa d’expropiacions forçoses
i altres accions legals que l’Ajuntament es veu obligat a fer, sense
que estiguessin en previsió. Per
això considera que les quantitats
de factures que hi ha sense tramitar en acabat un any, o les que hi
ha en un moment donat del curs,
com és el cas de les més de 1.100
que el PSC esgrimeix aquests dies,
no són signiﬁcatives de retard o impagament. “Un Ajuntament com el
de Badalona té despesa de milions
cada mes. Hi ha pics d’entrades de
factures molt grans, però això no
es pot agafar com a paràmetre per
saber si s’està pagant a temps o no”.
El Període Mitjà de Pagament, la
dada qualitativa
El paràmetre que sí que s’hauria
de tenir en compte per saber si un
Ajuntament paga bé o no, en realitat, és el Període Mitjà de Pagament
(PMP), una assignatura on
Badalona tampoc treu bona nota,
no obstant això, tal com admet el

Ciutadans també va posar sobre la
taula diferents atacs contra l’executiu sortint i va assegurar que
“era fàcil” fer-ho millor, en referència i elogi a la gestió socialista.
“El canvi ha valgut la pena”, considera Juan Miguel López.
Després de totes les intervencions, el PSC va picar l’ullet un cop
més a ERC i ICV-EUiA, en un nou
gest per deixar clar que la rivalitat contra l’anterior govern està
centrada en Guanyem Badalona,
preparant el terreny per al presumible diàleg que s’haurà de produir en el marc dels pressupostos
de 2019.
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mateix coordinador del govern
sortint. “Badalona paga molt malament des de fa anys, per això havíem posat tants esforços en l’administració electrònica, perquè
ha d’ajudar a reduir els retards”.
L’Ajuntament va tancar el segon
trimestre de 2018, el mes de juny,
pagant a 88 dies, segons fonts municipals i les dades del Ministeri
d’Hisenda, quan el límit hauria
de ser 60. La xifra varia molt en
funció del moment de l’any, no
hi ha una estabilitat ni uns paràmetres d’evolució clars. De fet,
l’equip de Sabater va clausurar el
2017 pagant a 63 dies; i el 2016, a
61. També hi va haver moments
de tramitacions més lentes: a 82
dies, a ﬁnals de 2015, o a 71, al ﬁnal del tercer trimestre de 2016.
També era molt variable aquesta xifra en les dades que Hisenda
ofereix del mandat anterior, i que
es remunten fins a 2014, com a
màxim. El PP va aconseguir deixar el Preu Mitjà de Pagament per
sota de 60 dies, abans del maig
de 2015; però uns mesos enrere,
el setembre de 2016, l’equip d’Albiol estava pagant a proveïdors a
més de 90 dies, un registre que
van baixar a 65 i 83, els darrers
trimestres abans de les eleccions
municipals.
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Troben un possible
tractament per
erradicar el VIH

Els temporals deixen
al descobert un
tram del col·lector
de Llevant
La meteorologia ha precipitat
aquests dies una actuació
d’emergència per protegir-lo

Cinc persones amb VIH que van rebre un trasplantament de
cèl·lules mare tenen el virus indetectable en sang i teixits

Redacció

I

nvestigadors de l’Institut de
Recerca de la Sida IrsiCaixa,
amb seu a Can Ruti, han participat en un estudi que revela factors del trasplantament de cèllules mare que podrien conduir a
l’erradicació del VIH en l’organisme humà. L’estudi, en què ha participat també l’Hospital General
Universitari Gregorio Marañón
de Madrid, ha permès observar
que 5 persones infectades pel VIH
que van rebre un trasplantament
de cèl·lules mare tenen el virus indetectable en sang i teixits.
Aquest fet és rellevant perquè
aquests paràmetres sempre són
detectables en persones infectades pel VIH, encara que prenguin
medicació antiretroviral. A més,
en un dels participants, els anticossos virals havien desaparegut
completament 7 anys després del
trasplantament.
El motiu que actualment els fàrmacs no curen la infecció pel VIH
és el reservori viral, format per cèllules infectades pel virus que romanen en estat latent i no poden
ser detectades ni destruïdes pel
sistema immunitari, segons informa l’institut IrsiCaixa. A l’estudi,
però, aquestes cinc persones van
resultar amb un reservori de VIH
indetectable.

Actuació d’emergència al col·lector Foto: Ajuntament

L

Investigadors responsables de la troballa Foto: IrsiCaixa

Aquestes troballes podrien servir per al disseny d’estratègies de
curació del VIH menys invasives,
ja que el trasplantament de cèllules mare es recomana exclusivament per tractar malalties hematològiques greus.
L’estudi va incloure a 6 participants que havien sobreviscut almenys 2 anys després de rebre el
trasplantament. Després del trasplantament, tots els participants
van mantenir el tractament antiretroviral i van aconseguir la remissió de la seva malaltia hematològica després de la retirada
dels fàrmacs immunosupressors.
L’únic participant amb un reservori de VIH detectable va rebre un
trasplantament de sang de cordó

umbilical –la resta va ser de medulla òssia– i va trigar 18 mesos a reemplaçar totes les seves cèl·lules
per les cèl·lules del donant.
El següent pas, segons explica
l’Institut IrsiCaixa, serà realitzar
un assaig clínic, controlat per metges i investigadors, per interrompre la medicació antiretroviral en
alguns d’aquests pacients i subministrar-los noves immunoteràpies. D’aquesta manera, els investigadors podran comprovar si hi
ha rebot viral i conﬁrmar si el virus ha estat erradicat o no de l’organisme L’estudi ha estat redactat per la doctora Maria Salgado,
investigadora d’IrsiCaixa, i Javier
Martínez-Picado, professor d’investigació d’ICREA a IrsiCaixa.
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’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i
l’Ajuntament de Badalona estan realitzant
aquests dies una actuació d’emergència en
el tram del col·lector de Llevant situat a la de
la platja del Patí de Vela, davant de les installacions del Club Natació Badalona.
El passat diumenge 7 d’octubre, els serveis de platges de l’Ajuntament de Badalona van detectar que el collector quedava al descobert en el tram de platja del Patí
de Vela, a causa del temporal marí. L’incident es va comunicar immediatament a l’AMB, que és l’administració que s’encarrega del manteniment d’aquesta important infraestructura del sanejament metropolità.
A partir d’aquell moment es van començar a valorar totes aquelles actuacions encaminades tant a la
protecció del col·lector existent com en poder actuar
en cas del seu trencament. Els treballs que s’estan duent a terme consisteixen en protegir el col·lector amb
blocs de pedra que es posaran a la sorra per tal de formar un dic de defensa contra les onades. També es
disposa del material necessari en cas de ruptura del
col·lector per poder efectuar un desviament provisional en el menor temps possible.
El col·lector ja es va veure afectat per un fort temporal d’onades a principis de 2016, que el va trencar a
l’alçada de la Mora. Un incident que va provocar greus
problemes, a nivell ambiental i estructural.

•
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Conviure
Can Ruti, seu del centre més
gran d’Europa d’investigació
contra la leucèmia
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El nou centre de l’Institut Josep Carreras té més de 10.000
m² i està equipat amb tecnologia d’última generació

Augusto Magaña

B

adalona es converteix en
l’epicentre de la investigació europea contra la
leucèmia. L’Institut Josep
Carreras (IJC) ha presentat aquest divendres el seu nou
edifici al complex de l’Hospital
Germans Trias i Pujol (a Can Ruti).
El centre té més de 10.000 m² i en
ell hi treballen des del 5 d’octubre
del 2017 més de 90 treballadors,
comptant investigadors, administratius i altres feines.
L’ediﬁci està equipat amb tecnologia d’última generació, com
equips que permeten analitzar
més de mil cèl·lules, una per una,
en només tres dies; analitzadors
avançats de xips d’ADN, una pla-

La ubicació fa que
cientíﬁcs puguin
treballar al costat
d’hospitals i
universitats, de
forma integrada
taforma citogenètica i, especialment, una base de mostres de sang
de pacients diagnosticats amb leucèmia. Aquestes mostres de sang
es guarden en congeladors, per ferles servir després com a base de les
investigacions i per fer diagnòstics
més acurats.

Ediﬁci de la nova seu de la Fundació Foto: A. M.

La Fundació Josep Carreras ha
invertit un total de 26 milions d’euros en la construcció i posada en
marxa del nou centre. El projecte
ha comptat també amb el ﬁnançament de la Generalitat de Catalunya
i del European Research Council.
Aposta per la translació
La ubicació del nou centre respon
a l’objectiu de l’institut d’apostar
per un model de recerca translacional, en el qual investigadors clí-

nics i cientíﬁcs puguin treballar
de forma integrada al costat dels
hospitals i universitats, de manera que els pacients accedeixin més
ràpidament als nous tractaments.
‘No es pot crear un institut de
recerca en càncer lluny del lloc on
s’atenen els malalts. Hem d’estar
a prop del malalt i dels seus problemes per a partir d’aquí fer recerca’, explica el director cientíﬁc de la Fundació Josep Carreras,
Evarist Feliu.

De manera transversal, l’institut desenvolupa investigacions
que poden beneﬁciar a tots els pacients hematològics, com les millores en els trasplantaments de

•

Institut de referència
en la investigació
sobre leucèmia

E

n conjunt, l’Institut de
Recerca Josep Carreras
compta amb tres centres (Clínic, Sant Pau i
Gemans Trias) amb al
voltant de 150 treballadors, que
està previst que arribin a ser
300 en els pròxims anys i que
generen el 75% dels ingressos
de l’institut, gràcies a l’accés a
projectes, subvencions i creació
de patents.
“Si portes talent a l’institut, el
talent et donarà diners”, ha subratllat Feliu.
El gerent de la fundació,
Antoni Garcia Prat, ha ressaltat que hi ha espais del nou centre que encara s’han d’acabar de
construir i equipar, perquè quan
van planiﬁcar l’ediﬁci ho van fer
tenint en compte ‘els pròxims 30
anys’ i per aquest motiu no els

Visita a l’interior de les instal·lacions Foto: A. M.

progenitors hematopoètics, les
alteracions epigenètiques i les
trombosis o infeccions, que són
les principals causes de mortalitat d’aquests pacients.

preocupa que hi hagi espais buits
de moment, ja que ‘l’objectiu és
créixer’.
Feliu ha subratllat que entre
els tres centres de l’institut tenen obertes actualment dotze línies de recerca diferents, atenen
al voltant de 4.500 pacients nous
a l’any, fan seguiment de més de
31.500 pacients i porten a terme
més de 35.000 actes de quimioteràpia i més de 250 assajos clínics
a l’any.
La fundació té previst, per 2019,
adequar un nou centre d’investigació al recinte modernista de Sant
Pau i es troba actualment en converses per obrir un altre que estigui adscrit a la Universitat de
Girona, on tenen un dels bancs de
mostres de donants i receptors de
trasplantaments més grans d’Europa.

Conviure
Reconeixement a les dones
que lluiten pels seus barris
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Dones en Xarxa de Sant Roc i el Grup de Dones de la Morera celebren els
20 i els 25 anys respectivament amb diferents propostes que visibilitzen
la seva incansable labor per digniﬁcar el seu veïnat i les dones

Silvia Rodríguez Gómez

L

a millora dels barris de Sant
Roc i de La Morera, per ferlos més dignes, visibles i
vivibles, ha estat protagonitzada per dones. Dones decidides i lluitadores que, sense descans, han treballat voluntàriament
per arribar allà on no arribaven els
recursos de l’administració, o per
denunciar-ho. Dones que aquests
dies estan de celebració.
Dones en Xarxa de Sant Roc fa
vint anys que va començar a trepitjar els carrers del barri per millorar les seves condicions i el 8
d’octubre van organitzar a Sant
Roc una trobada per celebrar-ho.
D’altra banda i el mateix dia, el
Grup de Dones de la Morera rebia
a mans de l’Institut Català de la
Dona un homenatge junt amb d’al-

tres grups de dones de Catalunya
pels seus 25 anys de trajectòria.
Encara que amb realitats diferents, els dos grups de dones
porten al seu ADN la millora del
seu veïnat. En el cas de Sant Roc,
la motivació que va fer sorgir al
grup va ser l’oblit i el deteriorament del barri per part de les administracions, i sovint, dels propis veïns. Per aquest motiu, i a
l’aixopluc de plans comunitaris,
aquest col·lectiu de dones format
avui dia per nou veïnes, ha organitzat moltes companyes per conscienciar de que els carrers, els arbres, les papereres, etc. són un
bé comú que cal cuidar. Així mateix, han fet tallers, conferències, celebració del dia de la dona,
etc. “Hem après molt, com a dones ens ha enriquit molt i ens ha
fet sentir-nos més fortes”, reconeix
la Manoli García, una de les mem-

Dones en Xarxa de Sant Roc Foto: Dones en Xarxa

bres del grup. Encara que senten
que ha millorat força el barri i que
la col·laboració de les administra-

cions ha estat més ﬂuida després
de diferents campanyes de denúncia, encara queda “molt per fer”.

“Necessitem molta inversió i continuada, i molts més educadors de
barri al carrer, perquè encara hi ha
molt incivisme”, apunta l’Antonia
Amador.
A l’altra banda de Badalona, el
Grup de Dones de La Morera va
començar a funcionar fa 25 anys.
N’han viscut moments amb molta
activitat, amb més de 800 sòcies,
tal com recorda la seva secretària,
la Celes Yáñez, però ara es lamenta
perquè “està molt ﬂuix” l’associacionisme i la gent “no s’hi implica
tant”. “Fèiem molta tasca per donar vida al barri, anàvem als casals
d’avis a ballar, fèiem conferències,
tallers, sortides culturals...”, rememora. Encara que el present no és
tal com els agradaria, estan emocionades pel reconeixement que han
rebut. “Ens ha servit per recordar
tota la nostra trajectòria i hem fet
una molt bona tasca”, diu.
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La Teva Veu

Opinió convidada

Opinió convidada

Picar a la porta de pisos
ocupats per guanyar
vots i no solucionar res

Passin i vegin

Irene Peiró
Periodista i investigadora en comunicació
i dret a l’habitatge a la UAB

Jordi Ribalaygue
Periodista de ‘El Mundo’

H

an passat gairebé 4 anys, però no
sembla que Xavier García Albiol
hagi evolucionat gaire des del lema
“Limpiando Badalona” amb què es va
presentar a les eleccions municipals
de 2015. Aquesta setmana, ha tornat a irrompre
en la política municipal, amb un vídeo en què
se’l veu esbroncar uns suposats “okupes” d’un
pis del barri de La Salut de Badalona. Dic suposats, perquè en cap moment es veu els inquilins
de l’habitatge aparèixer en les imatges. No és
casual.
La despersonalització de l’altre és una estratègia recurrent del discurs androcèntric, que
reﬂecteix el punt de vista de l’home blanc, poderós i occidental, per tal d’evitar que les persones sentin empatia cap a certs col·lectius socials.
Fins ara, Albiol havia utilitzat sovint aquesta estratègia contra les persones migrades, amb un
discurs que silencia les causes que les porten a
abandonar els seus països d’origen. Ara fa el mateix amb les ocupacions. Per què es produeixen?
Això no li importa.
Diversos estudis, entre ells un informe recent
de l’Institut Cerdà (2017), considera que l’increment de les ocupacions es deu a la conﬂuència del creixement de la vulnerabilitat social
amb la manca de polítiques efectives d’habitatge. Catalunya i l’Estat espanyol estan a la cua
d’Europa en habitatge social (només representa el 2% del parc total d’habitatges) i, paradoxalment, estan al capdavant en habitatges buits
(Espanya acumula un terç de tots els habitatges buits de la UE) segons dades de l’INE. A
Badalona, només en mans de grans tenidors
d’habitatge, hi ha prop de 1.300 pisos buits, segons fonts municipals.
La majoria d’ocupacions, doncs, es deuen a
causes estructurals. Ara bé, això no signiﬁca,
naturalment, deixar de banda altres casos minoritaris d’ocupacions il·legítimes (màﬁes il·legals
que negocien amb pisos ocupats, ocupacions de
domicilis habituals de famílies...) o que puguin
generar problemes de convivència. El que cal és
arbitrar els mecanismes legals i judicials necessaris per protegir en major mesura les comunitats de veïns enfront de situacions així, no convertir-se en xèrif i fer un porta a porta contra les
ocupacions absolutament estèril.
Tampoc no podem convertir la minoria en
norma, criminalitzant totes les persones que

Q
“Si Albiol i el PP no estan
treballant des de les
institucions per revertir
la manca d’alternatives
habitacionals per a les
persones en risc d’exclusió,
realment volen acabar
amb les ocupacions?”
ocupen habitatges, sense distincions. Si els poders públics emprenguessin mesures contra
les causes estructurals de la majoria d’ocupacions, aquest fenomen disminuiria. Lluny d’això,
el PP ha menystingut propostes com la ILP per
la dació en pagament i el lloguer social, debatuda al Congrés l’any 2013, o ha recorregut al
Constitucional la Llei contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica, aprovada al
Parlament de Catalunya el 2015, que, igual que
la ILP estatal, estava impulsada pels moviments
socials.
Si Albiol i el PP no estan treballant des de les
institucions per revertir la manca d’alternatives habitacionals per a les persones en risc d’exclusió, realment volen acabar amb les ocupacions? O el que pretén Albiol és atiar el conﬂicte
entre les persones més humils que conviuen en
una mateixa escala de veïns, a canvi de guanyar
un grapat de vots? En el vídeo, aﬁrma que vol
garantir una “convivència normal” entre veïns
i veïnes, però el seu propi discurs incentiva els
problemes de convivència. No se li ha acut cap
altra manera de fer campanya electoral? .

•

ueden set mesos per a les eleccions municipals, com no deixa de repetir la propaganda
que circula d’Albiol, també el vídeo en què esbronca uns presumptes okupes sorollosos que
empipen a un bloc de La Salut. És el marge de
temps que l’ex alcalde té per revifar la seva versió triomfadora a Badalona, la del populisme, i despendre’s
de la que ha ﬁniquitat amb fracàs el seu periple al front
del PP català, la de fer de portaveu de Mariano Rajoy
durant la fase més agitada del procés.
Seran set mesos on intensiﬁcar les fotos amb els
seguidors als barris (i donar-ne fe a les xarxes socials) i d’estrènyer la mà a tort i a dret trepitjant carrer
per fer oblidar l’orador poc hàbil al Parlament, eclipsat dins del constitucionalisme per la intensitat d’Inés
Arrimadas i la intel·ligència de Miquel Iceta al faristol.
En menys del que dura un embaràs, Albiol s’hi abocarà a tractar de convèncer de què no ha deixat de ser
“el Xavi”, encara que hagi trepitjat molts passadissos
aquests tres anys a Barcelona i Madrid representant
unes sigles que exhibeix o oculta a conveniència.
L’ex alcalde ha donat el tret de sortida a
la seva precampanya
electoral ajustant-se als
paràmetres d’un estil inconfusible: personalisme i espectacularització
de la política. Tornen a
evidenciar-se al seu recent vídeo, enèsim capítol de les polèmiques on
Albiol sí es troba còmode. Ja li poden retreure
demagògia o xenofòbia,
que no hi ha cap polític
a Catalunya amb una capacitat igual de girar la controvèrsia al seu favor, en presència mediàtica i en vots. O és
que algú creu que no li van ser rentables els escarafalls
pel “Limpiando Badalona”? Igual que pel fulletó contra
els gitanos romanesos, pel qual va ser absolt, a més.
L’últim curt on es fa gravar renyant uns okupes és
(com hi acostuma) més una declaració d’intencions de
centrar de nou la campanya en una prèdica inclement
en seguretat i immigració que no un anticip de les polítiques que pugui garantir en cas de reinstauració albiolista a l’Ajuntament. Això, a l’igual que en el quatrienni 2011-2015, dependrà de la correlació de forces i de la
cintura d’Albiol per congeniar dogmes i eventuals socis, que necessitarà si governa, donat que és improbable que algú assoleixi la majoria absoluta per si sol.
I amb set mesos per davant, els rivals fan mostres
de voler competir en el mateix terreny: l’alcalde Pastor
actua al ple amb un llençol cobert de centenars de factures impagades que recrimina al govern anterior i
Guanyem tendeix a personiﬁcar-se en Sabater, sense
aclarir encara si es presentarà sota una coalició més
àmplia que a 2015. L’espectacle no hi faltarà. Així que
passin i vegin.

“Albiol té set
mesos per revifar
la seva versió
triomfadora i
desprendre’s
del fracàs del
periple al PPC”

•
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Exposicions
Fins al 28 d’octubre
Exposició ‘Herència. Homenatge a Jordi
Cuyàs’ , al Centre Cultural El Carme.
Organitzada per l’Escola d’Art i Superior
de Disseny Pau Gargallo i comissariada
per Irene Figueres de Toro i Carla Flores
Terol, la mostra és un recull d’obres realitzades per alumnes, exalumnes, professors i companys de feina, que realitzen un retrat personal i un homenatge a
la ﬁgura de Jordi Cuyàs (1957-2017), un
artista amb obra en camps tan diversos
com el dibuix, l’escultura, el vídeo, l’animació, l’art públic, les arts escèniques i el
net art. Va ser professor a l’Escola d’Art
i Superior de Disseny Pau Gargallo de
Badalona. (C. Francesc Layret 78-82)
Fins al 2 de novembre
Exposició ‘Pompeu Fabra: una llengua’.
Mostra itinerant que recorrerà els diferents instituts de la ciutat per donar
a conèixer la ﬁgura i l’obra de Pompeu
Fabra. Dates i llocs concrets al web del
Centre de Normalització Lingüística de
Badalona i Sant Adrià.
Fins al 30 d’octubre
Exposició ‘Les cooperatives amb els
moviments de desenvolupament sostenibles’. Organitzada per l’Ateneu
Cooperatiu Barcelonès Nord. Al Centre
Cívic Dalt la Vila. La inauguració serà el
dia 19 d’octubre a les 17 hores, amb una
xerrada i actuacions. (C. Germà Bernabé
1-7).

Activitats
Divendres 19 d’ octubre
Jornada Pedagògica Maria Aurèlia
Capmany. Un matí organitzat pel
Departament d’Ensenyament en el marc
de l’Any Capmany, amb la conferència de
l’escriptora i comisària de l’Any Capmany
Marta Nadal, presentació d’experiències
i materials i l’espectacle ‘Terenci&Maria
Aurèlia’ de la companyia Teatre a Peu
Pla. Cal inscripció prèvia. Espai Betúlia,
(c. Enric Borrás 43-47) de 9 a 14h
Concert de l’Orquesta Mondragón. Sala
Sarau 08911, (c. Ramon Martí i Alsina) a
les 23.30h
Dissabte 20 d’ octubre
Festival de Teatre en micro format
‘MÍNIMA EXPRESSIÓ’. Segona edició
del festival que celebra l’Orfeó Badaloní
per portar propostes en petit format a
la ciutat. Es podran veure quatre peces:
‘El Ascensor’; ‘T.U.P.P.E.R.S’ ‘250.000.000
candidats’ i ‘L’entrevista’. El públic votarà
per escollir la millor peça. A l’Espai Tolrà
(C. Enric Borràs 19-21), a les 19hetúlia, (c.
Enric Borrás 43-47) de 9 a 14h
Concert tribut a Bruce Springsteen de
Manel Fuentes. Sala Sarau 08911, (c.
Ramon Martí i Alsina) a les 23.30h

Diumenge 21 d’octubre
Presentació de la cervesa del segle XVIII.
Activitat organitzada pel Museu de
Badalona on es presentarà la cervesa Segle
XVIII, una proposta de David Moya que recupera peces del museu per les ampolles
d’aquesta cervesa. L’activitat inclou una visita guiada per Can Miravitges. Cal inscripció prèvia. Masia Can Miravitges (Pomar
de Dalt) 11 h

Recomanem

Filmets Badalona Film Festival
Visita guiada a la fàbrica de l’Anís del
Mono. Fundada per Josep i Vicenç Bosch
el 1870, la fàbrica conserva l’antiga sala de
destil·lació i diversos elements modernistes. La visita mostra el procés de fabricació de l’anís i altres begudes que s’hi produeixen, com les Aromes de Montserrat.
Activitat organitzada pel Museu de
Badalona. 12h
III Fira d’adopció i concienciació animal de
Lloreda. L’Associació de Veïns de Lloreda
organitza la tercera edició d’una trobada
que vol promoure l’adopció animal. (Plaça
Segona República de Badalona) De 9 a 21h
Copa Catalunya de Bàsquet a la Plana.
El Círcol Cotoniﬁci rep al Bàsquet Pia de
Sabadell, un partit de la Copa Catalunya.
Pavelló de La Plana (Passatge La Plana,
14). A les 17.30h
Festival de Teatre en micro format
‘MÍNIMA EXPRESSIÓ’. Segona sessió del
festival que celebra l’Orfeó Badaloní per
portar propostes en petit format a la ciutat. Es podran veure quatre peces: ‘El
Ascensor’; ‘T.U.P.P.E.R.S’ ‘250.000.000 candidats’ i ‘L’entrevista’. El públic votarà per
escollir la millor peça. A l’Espai Tolrà (C.
Enric Borràs 19-21), a les 19h
Dilluns 22 d’octubre
Conferència ‘Maria Aurèlia Capmany’, en
el marc de l’Any Capmany, a càrrec de l’escriptora Marta Nadal i la fotògrafa Pilar
Aymerich. Biblioteca Canyadò/Casagemes
Joan Argenté (C. Jacinto Benavente 3), 19h

Del 19 al 28 d’octubre, els millors curtmetratges internacionals
es donen cita a la 44ª edició del Filmets Badalona Film Festival,
una cita obligada a la tardor badalonina. A l’edició d’enguany
competiran 200 películes procedents de tot el món. Aquest
any, Itàlia és el país convidat. Hi haurà projeccions per estudiants de Primària i Secundària, trobades de professionals del
sector, estrenes i molt molt cinema. Més informació al web
del festival i a la pàgina 12 d’aquest diari.
Del 19 al 28 d’octubre, Teatre Zorrilla i altres espais de
Badalona

Dimarts 23 d’octubre
Acte d’inici del curs acadèmic 2018-2019,
de l’Institut Pompeu Fabra amb la confència sobre el llegat de Pompeu Fabra a
càrrec de l’escriptora Sílvia Soler. L’acte
inclourà un espectacle sobre la ﬁgura de
Fabra, diverses activitats i una exposició
(c. Molí de la Torre 34-58), 16h
Presentació del llibre ‘El ﬁl invisible’ de
Gemma Lienas, amb la participacó de l’autora i presentat per Júlia Mas (projecte
Ella), a la Llibreria Saltamartí (c. Canonge
Baranera 78), 19.30h
Dimecres 24 d’octubre
Presentació del llibre ‘Pompeu Fabra.
L’aventura de la llengua’, amb la participació dels autors Oriol Garcia Quera (illustracions) i Gemma Pauné Xuriguera
(guió). Presenta l’acte Caterina Teixidó.
L’obra és una iniciativa de l’Institut d’Estudis Catalans i la UPF, en el marc de l’Any
Fabra. A l’Espai Betúlia, (c. Enric Borràs,
43-47), 19
Dijous 25 d’octubre
Presentació del llibre ‘Historia del baloncesto en España’, editat per Carlos
Jiménez. A l’Espai Betúlia, (c. Enric
Borràs, 43-47), 19h

Concert de la Big Band de Badalona, dintre
del cicle ‘Per ﬁ és dilluns’ que organitza
cada dilluns l’Escola de Música Moderna
de Badalona. Formada per alummnes
de l’escola, la formació farà un recorregut per clàssics de l’època daurada de les
big bands ﬁns a peces contemporànees. A
l’EMMB (c. Germà Bernabè 1-7), a les 20h

Presentació del llibre ‘No diguis res’ de
Raquel Gámez Serrano, amb la participacó de l’autora i l’editor Marc Moreno,
a la Llibreria Saltamartí (c. Canonge
Baranera 78), 19.30h

I Jornades d’Ecologia Urbana de
Badalona, amb la conferència de Jordi
Bigues, membre del Centre d’Ecologia i
Projectes Alternatius. Organitza Els Verds
de Badalona a sala d’actes de l’Ajuntament
(Pl. de la Vila 1) 19.30h

Conferència ‘El ﬁnal de la Primera
Guerra Mundial i els tractats de pau’.
A càrrec del catedràtic d’Història
Contemporània de la UB Joan Villarroya
Font. Al Museu de Badalona (pl.
Assemblea de Catalunya, 1), a les 19h

Cultures
Filmets vol consolidar-se com
a referent del curtmetratge
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Arriba una nova edició del festival amb projeccions gratuïtes,
activitats per a estudiants, trobades professionals i la
visita de grans protagonistes del món del cinema

Augusto Magaña

Ninetto Davoli,
convidat d’honor

L

a 44a edició del Filmets
Badalona Film Festival aterra a la ciutat aquest cap de
setmana i ho fa acompanyat
amb grans esdeveniments
pels amants dels curtmetratges. El
festival no només ofereix un ampli
ventall de projeccions audiovisuals
obertes a tot el públic, del 19 al 28
d’octubre, sinó que també obrirà
espais per als professionals del cinema i pels més petits.
“Volem ser els referents espanyols del curtmetratge”, explica
el conseller delegat de Badalona
Comunicació, Josep Viñeta. És per
aquest motiu que aquest any han
decidit ampliar el pressupost del
Filmets, que arriba al voltant dels
240.000 euros, i apostar per portar
a Badalona als principals protagonistes dels curtmetratges que exhibiran. A L’Independent analitzem
les principals ﬁtes i focus d’atenció
d’aquesta edició del festival.

•

L’actor italià Ninetto Davoli, un dels favorits de Pasolini Foto: Filmets

U

Fotograma de la pel·lícula “Pinocchio” de 1911 Foto: Filmets

Un Pinotxo reinventat

S

eguint amb l’estela del cinema italià, el Filmets presentarà un
espectacle únic en la seva espècie: “Pinocchio Elettronico”.
L’espectacle adapta la pel·lícula muda de 1911 sobre Pinotxo
i l’acompanya amb música electrònica interpretada en directe.
Aquesta sessió especial tindrà lloc el 21 d’octubre al Teatre Zorrilla.
El grup alacantí Miclono serà l’encarregat de reinterpretar musicalment la pel·lícula en blanc i negre del director italià Giulio
Antamoro, basada en el llibre de Carlo Collodi, i en la qual actuen
Ferdinand Guillaume, Natalino Guillaume i Lea Giunchi.
Aquesta és la primera vegada que es projecta la pel·lícula remasteritzada i fusionada amb l’espectacle sonor a un públic general, ja
que la seva primera projecció es va realitzar al maig només per a
un públic restringit i per invitació en un esdeveniment organitzat
pel Consolat Italià a la Filmoteca de Catalunya.

•

Estendre
el festival

E

l Filmets vol ampliar el
seu abast i arribar a nous
racons. Aquest any tenen cinc seus oﬁcials: quatre
a Badalona i una a l’Aliança
Francesa de Barcelona, on es
projecten les pel·lícules francòfones que formen part de la secció oﬁcial. Viñeta explica que el
festival té la intenció d’estendre’s a altres ciutats com Santa
Coloma de Gramenet.

•

na de les primeres sorpreses d’aquesta 44a edició del
Filmets serà la visita de l’actor Ninetto Davoli (Itàlia, 1948),
famós per participar a diverses pel·lícules de Pier Paolo
Pasolini. L’actor serà l’encarregat de presentar la sessió especial
que el festival dedicarà al controvertit director italià el 22 d’octubre al Teatre Zorrilla.
Davoli era un dels actors preferits de Pasolini i va actuar en
diversos llargmetratges seus, com “Il vangelo secondo Matteo”,
“Uccellacci e uccellini” i “Il Decameron”. L’actor italià va participar també en alguns curts de Pasolini, com “La terra vista dalla
lluna”, “Che cosa sono li nuvole” i “La Sequenza del ﬁore di carta”, que seran tres de les quatre pel·lícules del director italià que
es projectaran a Badalona (la quarta és “La ricotta”, protagonitzada per Orson Welles).
Aquesta sessió dedicada a Pasolini permetrà veure una altra
faceta del director, que sobretot és conegut per els seus llargmetratges, a través de quatre curtmetratges realitzats entre 1962 i
1968, els quals són pel·lícules majoritàriament desconegudes pel
gran públic.
A més, el públic del Filmets podrà gaudir també d’una selecció
del millor cinema produït a Itàlia, país convidat a aquesta edició
del festival.

•

6.000 estudiants
gaudiran dels curts

Un espai d’oportunitats per
les productores catalanes

P

C

er segon any consecutiu, el Filmets convida a les escoles de la
ciutat a participar en les sessions especials que es realitzaran
cada dia laboral al Teatre Blas Infante durant els nou dies de
festival. Aquest any hi participen quaranta centres i a prop de 6.000
estudiants de 3r de primària i 4t d’ESO.
Prèviament a la projecció, cada centre educatiu rebrà un dossier de pel·lícules que veuran els alumnes, perquè puguin treballar
a classe els temes que es tracten als curtmetratges. Com assenyala Viñeta, la idea és garantir que tot jove de la ciutat passi almenys
dues vegades pel Filmets durant el seu ensenyament obligatori.
A més d’aquestes sessions especials, el Filmets organitza projeccions a les biblioteques públiques de la ciutat, que ocuparan
l’espai de la tradicional “hora del conte” i ho supliran amb curtmetratges infantils perquè puguin ser gaudits pels més petits i les
seves famílies.

•

om cada any, el Filmets organitza tres sessions dedicades als professionals del món
del cinema. En aquesta edició destaca la
sessió amb la col·laboració del festival de cinema
de l’Apúlia (Itàlia), a on es realitzaran trobades
entre productores catalanes i italianes per promoure coproduccions entre Catalunya i aquesta
regió italiana.
En aquestes sessions participaran set productores italianes amb un fons de set milions
d’euros per produir pel·lícules amb empreses
italianes. A aquesta jornada professional s’han
inscrit grans productores catalanes, com Filmax,
Mediapro, DocsBarcelona, Massa d’Or i la CCMA,
entre d’altres.

La idea és promoure la regió d’Apúlia com a
terra de cinema i que la sessió serveixi per impulsar nous projectes audiovisuals.
A més, el Filmets també organitza la sessió
“Mou el teu curt” que servirà perquè els joves
productors catalans de curtmetratges puguin
presentar la seva pel·lícula davant de representants de diversos festivals i mercats nacionals i
internacionals. A la taula rodona participaran
el director del TSFM Torino Short Film Market
(Itàlia), el director del Short Film Corner
de Canes (França), el director del Certamen
Internacional de Cortos de Soria (Espanya); i
la productora i guionista Clarissa Jacobson,
(Estats Units).

•

Cultures
Art urbà com a eina per
digniﬁcar l’espai públic
Joves de Morera i Lloreda pinten un mural al dipòsit
d’aigua de Pomar, sota la iniciativa ‘WaterWall’

Olaya Marín

U

n grup de joves va pintar fa uns dies un mural gegant al dipòsit d’aigua de Pomar. L’acció
s’ha fet sota el projecte
“WaterWall”, una iniciativa dirigida als col·lectius de joves com
a mesura per combatre el vandalisme.
L’Ajuntament i Aigües de Barcelona han signat aquest conveni
per aconseguir un bon manteniment de les instal·lacions i l’apropament de l’art urbà al jovent. És
un projecte que pretén fomentar la
creativitat dels joves, ja que poden
pintar murals artístics a parets
d’espais municipals, prèviament
pactat, i així evitar futurs graﬁtis.
‘Rebobinart’ ha sigut l’empresa
encarregada de contractar a l’artista, Spogo, que va ser qui va realitzar el disseny del mural jun-

L’artista Spogo ha
estat l’encarregat
de dissenyar
el graﬃti amb
els joves dels
espais joves
tament amb els participants dels
espais joves. Es van trobar en cinc
sessions diferents: les dues primeres van ser teòriques per treballar el disseny que ha estat inspirat en l’aigua i Badalona; les tres
últimes les van dedicar a plasmar
a la paret del dipòsit el graﬁti que
havien creat. Amb aquest projecte
s’ha aconseguir fomentar valors
com el treball en equip, la creativitat, la conscienciació de l’espai
públic i l’acostament de l’art urbà
als joves.

•

Els participants del projecte, pintant el dipòsit Foto: Espai Jove Morera

Els joves de les entitats participants Foto: Espai Jove Morera

Màrius Alfambra, fundador de Mediterrànima Foto: Espai Jove Morera
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El 2n pla d’ocupació d’agents
de districte, en via morta
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Es va posar en marxa a principis d’any i es va seleccionar
un grup de persones que van ser informades, però el canvi
polític el va deixar en ‘stand by’; avui dia no se’n sap res

Javier Torres Jiménez

F

a un parell d’anys, de la mà
de l’Àrea Metropolitana,
l’Ajuntament va posar en
marxa, a través de l’Institut Municipal de Promoció
de l’Ocupació, un programa d’ocupació que va donar a feina a una
quinzena de persones durant un
any, en el marc del pla de convivència del govern: agents cívics i
comunitaris de districte i operaris
de manteniment.
Es tractava del Badalona Conviu, un projecte de l’anterior govern que seleccionava persones
desocupades per treballar i reforçar el Pla de Convivència als barris. A ulls de l’executiu, el pla va ser
exitós i va decidir repetir la convocatòria, amb fons propis municipals. La convocatòria es va llançar, i
a principis d’aquest 2018 es va fer el
procés de sol·licituds i selecció per
a 12 places. Fins i tot, diuen fonts
de l’IMPO, va ser comunicat als seleccionats i seleccionades. Havia de

començar el mes de març-abril,
però l’expedient es va anar endarrerint, i la voràgine política del canvi de govern, diuen, va fer encallar
el programa en via morta. No es va
arribar a desenvolupar.
Un dels responsables de
Participació i Convivència de l’anterior govern explica que, al mes
de març, quan havia de començar
el 2n Badalona Conviu, van tenir
problemes amb el canvi de la nova
Llei de Contractacions, i van haver
de refer diferents tràmits. Tot plegat va endarrerir unes setmanes la
posada en marxa del pla d’ocupació, però assegura que tot estava
enllestit i preparat quan el canvi
de govern es va produir.
Sí admet que es va arribar a
plantejar amb l’executiu entrant
que no tenia gaire sentit iniciar la
contractació en ple estiu, i que valia
més la pena posposar-ho a setembre. Però entén que, si hores d’ara
no està en marxa, és per manca
d’agilitat de gestió o desinterés. En
qualsevol cas, considera que seria
una llàstima deixar perdre aquest

El segon Badalona
Conviu estava
dotat de 300.000
euros i preveia la
contractació de
12 treballadors

alguns processos, i culpen l’anterior executiu per no haver planiﬁcat ni tingut en compte aquests
canvis. No obstant això, no han
detallat si la convocatòria encara
es té en compte i s’està retardant,

o senzillament es va descartar.
Aquesta setmana, precisament, el
govern d’Álex Pastor ha anunciat
una campanya de mà dura contra l’incivisme, aplicant les sancions de l’ordenança de civisme, una
estratègia diferent de la línia del
treball comunitari i convivència.
De fet, algunes persones que van
ser seleccionades en el programa
del 2n Badalona Conviu haurien
passat als nous plans d’ocupació
‘Anem per feina’, posats en marxa a ﬁnals d’agost, i que també estan patint algun retard. ‘A priori’,
doncs, no sembla que la intenció
sigui ressuscitar la iniciativa.

qüestió generalitzada al si de l’IMPO, ja que, diuen, altres tramitacions estan seguint els passos previstos. En aquest cas, tampoc s’ha
detallar ben bé la causa del retard
ni la previsió existent. Com a responsable de les polítiques d’Ocupació del govern sortint, Àlex Mañas
es mostra sorprés per la justiﬁcació del retard, quan, diu, la integra-

ció de l’IMPO dins l’Ajuntament és
un canvi que ja era una realitat el
passat mes de gener. “No entenc
perquè ens culpen d’un programa d’ocupació amb ﬁnançament
de l’AMB que han convocat ells. Ja
eren govern a l’agost quan això
va començar”, assegura, culpant
l’equip d’Álex Pastor de no gestionar els plans com toca.

Agents del primer programa Foto: Ajuntament

programa, que ja comptava amb
una dotació de 300.000 euros.
Preguntat per aquesta qüestió, el govern només ha esclarit
que la integració de l’IMPO a l’estructura municipal ha fet canviar
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Retard en l’inici dels nous
plans d’ocupació per a
més de 100 persones

A

finals d’agost, l’Ajuntament va convocar, a través del seu Servei d’Impuls
Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO), una nova tanda de plans d’ocupació de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per
a més d’un centenar de veïns i
veïnes, dirigit sobretot a persones aturades i a certs col·lectius
en situació de vulnerabilitat.
Previsiblement, després de fer el
procés de selecció, els plans, dividits entre contractacions de 12 i
de nou mesos, segons les places,
havien de començar aquesta setmana, però no ho han fet. Ni ho

faran, com a mínim, ﬁns a meitat
de novembre.
Segons ha pogut saber L’Independent, les persones seleccionades han rebut cartes en les quals
se’ls hi indica que la seva contractació, tot i estar prevista per al 15
d’octubre, no serà ﬁns al 15 de novembre. En tot cas, apunta el document, la “contractació laboral està
supeditada a l’aprovació i formalització definitiva de l’expedient
administratiu”, que, hores d’ara,
sembla no haver tirat endavant.
Veus de l’IMPO, que des d’inicis
d’any ja no és una empresa municipal, sinó que es troba integrada

Treballadors d’un pla d’ocupació Foto: J. T.

dins l’estructura de l’Ajuntament,
mostren certa preocupació pel retard, perquè veuen similituds al cas
d’un pla d’ocupació que, el primer
semestre d’enguany, va arribar a seleccionar un grup de persones que
mai van arribar a ser contractades.
Fonts del govern admeten que
poden haver-hi alguns retards,
però neguen que es tracti d’una
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Esports
“A Badalona tenim un
potencial enorme pel triatló”
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Parlem amb Jordi García Gràcia, triatleta professional guanyador de l’últim
Triatló de Barcelona, del present i el futur d’aquesta disciplina a la ciutat

pal problema seria trobar un circuit òptim per celebrar la competició de ciclisme, però assegura que
recuperar el triatló és un dels objectius que s’han marcat al CNB.
Ara mateix, a la ciutat se celebra
l’Aquatló, on només es competeix
en atletisme i natació.

Augusto Magaña

E

l Jordi García Gràcia (Badalona, 1992) s’ha passat la
major part de la seva vida
entre la piscina i la pista.
Nedador del Club Natació
Badalona (CNB) des dels 8 anys,
García Gràcia va fer el salt al triatló el 2008 i des de llavors no ha
parat de “fer salts”: de l’aigua a
la bici i de la bici a la pista; ﬁns a
convertir-se en un dels triatletes
més importants de tota Espanya.
Aquest 7 d’octubre va arribar primer a l’onzena edició del Triatló
de Barcelona, el més gran de tot
l’Estat.
“El triatló de Barcelona, en estar a escassos tres o quatre quilòmetres de casa, és gairebé com el
triatló de la ciutat. És un dels que
té més participació d’Europa i a on
han guanyat els millors del món.
Poder-me inscriure en aquest palmarès em fa sentir molt orgullós”,
assenyala García Gràcia.
García Gràcia va començar la
seva carrera com a triatleta el 2008
quan va ser becat per la Federació
Catalana de Triatló (FCTRI) per
estudiar al centre de tecniﬁcació
IES Joaquim Blume a Esplugues de
Llobregat. Des de llavors ha aconseguit diversos títols, tant amb la
selecció espanyola com amb el seu
club Fasttriatlon.
Aquest any, quan compleix deu
anys de carrera, García Gràcia ha
aconseguit els seus majors èxits
a escala internacional. El 8 de setembre es va proclamar campió
de la Copa Europa de triatló, a
València, on va participar amb la
selecció espanyola. Era la primera vegada que aconseguia el primer lloc a una competició internacional.

Jordi García Gràcia a la seu del Club Natació Badalona, on va començar a competir Foto: Augusto Magaña

Després d’haver recollit tots
aquests èxits, ara García Gràcia
vol ajudar a la ciutat i al club que
el van veure créixer i des de fa un
mes ha engegat l’escola de triatló
del CNB, a on també treballa des
de fa un any com a director de la
secció de triatló del club. “Ha sigut com tancar un cercle. Torno al
meu club de tota la vida, on vaig
començar, a engegar un nou projecte.
Una nova generació de
triatletes badalonins
García Gràcia explica que quan
ell va començar encara no hi havia escoles de triatló a la ciutat i
per aquest motiu ha decidit impulsar l’escola del CNB. “És una pena
que jo això no m’ho vaig trobar
quan era jove i volia que els nanos

que ara hi són almenys tinguessin l’oportunitat de poder-ho tenir”, ressalta. García Gràcia també
apunta que ara hi ha altres escoles
de triatló a més de la del CNB.
L’escola acull nens i nenes d’entre els 12 i 13 anys. Molts d’ells hauran passat abans per l’escola de natació del CNB i compaginaran els
seus entrenaments a la piscina
amb sessions de ciclisme i entrenament d’atletisme. L’objectiu és
que aprenguin la tècnica especíﬁca
del triatló des de molt joves, ja que
no és tan fàcil com només practicar cada disciplina de manera separada: “Moltes d’aquestes disciplines es fan amb una transició, un
canvi d’esport, que això també s’ha
de practicar, tant tècnicament com
ﬁsiològicament”.
Ara mateix la secció de triatló

del CNB té 40 persones federades
i aquest any han pujat a primera
divisió, tant de triatló com de duatló i aquatló.
L’objectiu que s’ha marcat la
secció de triatló del CNB és, no
només aproﬁtar les seves installacions a primera línia de mar, sinó
també promoure Badalona com a
ciutat capdavantera del triatló a
Catalunya. “A Badalona tenim un
potencial enorme per impulsar el
triatló, tant pel passeig marítim,
com per la muntanya, el mar i el
clima que tenim. S’hauria d’explotar més, ja que tenim un lloc privilegiat”, ressalta García Gràcia.
A més, per donar-li un últim impuls, segons García Gràcia s’hauria de recuperar el campionat de
triatló de Badalona. García Gràcia
explica que ara mateix el princi-

L’Aquatló de Badalona, una
competició pionera
Com cada 12 d’octubre, aquest
any s’ha celebrat la XVI Aquatló
Ciutat de Badalona. És la competició d’aquest estil més antiga de
Catalunya. Consisteix en una cursa d’atletisme de 5 quilòmetres i
1.000 metres en aigües obertes. Els
triatletes passen per alguns dels
llocs més emblemàtics de la ciutat, com la platja dels Pescadors,
el Pont del Petroli i el passeig de
la Rambla.
Com a novetat, aquest any
la competició s’ha realitzat per
equips. Aquesta és la primera vegada que la cursa adopta aquesta modalitat i és l’única aquatló
en equips de tota Catalunya i ﬁns
i tot de tota Espanya. “És una espècie de format contrarellotge.
Surt un equip cada minut i s’ha de
fer en formats d’entre tres i cinc
participants, els quals han de fer
el menys temps possible”, explica
García Gràcia.
La prova l’organitza el CNB i
aquest any ha comptat amb la participació de més de 40 equips (és a
dir, més de 200 persones, xifra rècord d’aquesta competició en totes les seves edicions). I, com no
podia ser d’una altra manera, el
Jordi García Gràcia i el seu equip
van guanyar la cursa. Aquesta és
la desena victòria consecutiva de
García Gràcia en aquesta competició, de la qual és el rei absolut des
de 2010.
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