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Repassem les xifres de delictes del darrer any amb les màximes
responsables del cos de Mossos d’Esquadra a Badalona, la
intendenta Lourdes Puigbarraca i la inspectora Montserrat
Estruch; pugen els fets un 6,7%, impulsats sobretot pels delictes
contra el patrimoni, el tipus delictiu més predominant a Badalona
(84%); els furts, les estafes i els danys, el ‘top 3’ a la ciutat P2-3
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L’Independent
passa a quinzenal
Des del passat 19 d’octubre,
ens trobaràs cada dues
setmanes als punts
habituals, amb el mateix
compromís de sempre

A judici el
‘cas 12-O’: 23
i 27 de maig

Els regidors de Guanyem
i ERC començaran a ser
jutjats, després de dos
anys, pocs dies abans de les
eleccions municipals P4
La inspectora Estruch i la intendenta Puigbarraca, de la comissaria de Mossos de Badalona Foto: Javi Torres

El tema
Furts i estafes, els delictes
més usuals a Badalona
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Analitzem les dades delinqüencials del darrer any amb les màximes
responsables de Mossos de Badalona; hi ha un 6,7% més de delictes penals

Javier Torres Jiménez

L

a seguretat és un dels aspectes cabdals de la gestió
pública i, sense dubtes, dels
que més preocupen a la ciutadania a peu de carrer: robatoris de tota mena, agressions,
infraccions viàries, tràﬁc de drogues. Un àmbit en el qual s’impliquen diferents administracions
i diferents cossos policials, que,
a nivell local, integren el seu treball sota el paraigua de la Junta
Local de Seguretat, l’òrgan que
reuneix totes les xifres per fer un
balanç objectiu de l’evolució delinqüencial a la ciutat. I que enguany (entre setembre de 2017 i
agost de 2018) ha desprès, en una
xifra molt global i sense desgranar, un augment dels delictes penals del 6,7%. L’Independent ha
volgut tractar els resultats de la
Junta amb la intendenta de la comissaria de Mossos de Badalona,
Lourdes Puigbarraca, i la inspectora Montserrat Estruch per veure quines causes, efectes i conclusions hi ha darrere de la xifra pura.
Aquest augment del 6,7% és relatiu
als delictes penals de fets coneguts,
és a dir, aquells dels quals la policia té coneixement per denúncia
de persones afectades. Inclou un
ventall ampli que va des de molts
tipus de robatori a agressions. De
tot aquest llistat, els que més predominen a Badalona, de llarg, són
els delictes contra el patrimoni,
és a dir, aquells en els quals entra en joc un recurs material valorable en diners. Abasten ﬁns al
84% dels delictes a Badalona, i han

crescut un 7,2% aquest darrer any.
Això signiﬁca que tots els robatoris pugen a la localitat? No. De fet,
la major part dels delictes contra
el patrimoni, un 38%, un total de
4.400, són furts, robatoris que es
produeixen sense agressió ni força, i, molts cops, sense que la víctima se n’assabenti al moment.
“També ha pujat perquè molts comerços que antigament no denunciaven fets de poca quantia econòmica ara comencen a ser més

Els delictes contra
el patrimoni
abasten la majoria
de l’activitat
delinqüencial a
Badalona: un 84%
La inspectora Estruch i la intendena Puigbarraca Foto: Javi Torres

estrictes amb aquests furts. Una
part són de quanties de poc valor”,
remarca Lourdes Puigbarraca.
El segon més habitual són les estafes, un fet delictiu molt vinculat
a les noves tecnologies, a l’increment de les compres per Internet,
l’ús de les targetes de crèdit. I
que ja està molt per sota, en uns
1.500 fets (13,4% del total). Hi ha
tipologies molt diferents i els lladres innoven dia a dia, diu la intendenta, qui aﬁrma que es tracta d’un delicte que, en poc temps,
ha pujat arreu de Catalunya
als primers llocs del rànquing.
El tercer delicte dels darrers és el
de danys, tot allò que suposi causar desperfectes materials en pro-

pietat aliena, sigui pública o privada. També han pujat un 14% els
robatoris a l’interior de vehicles,
un delicte “poc elaborat” i en el
que no s’acostuma a robar quantitats gaire grans, però que causen
alerta veïnal i que, a més, provoquen molèsties al propietari.
Menys robatoris amb
violència i a domicilis
Tot i que admet que el nombre de
furts ha crescut, despunta molt i
s’hi ha de treballar, Puigbarraca
explica que es tracta d’un delicte
que, en general, no genera gaire
alarma social, perquè no és violent,
perquè potser trigues uns dies a
adonar-te de què t’han robat i pot-

Ofensiva contra les drogues

A

sat, quasi un 5%. “No obstant això,
sempre és prioritari i tenim un pla
especíﬁc per lluitar contra aquest
delicte”, avança la cap de Mossos.
Tot i que lleugerament, també
han baixat les estrebades (1%).
Fora dels delictes contra el patrimoni, també van augmentar molt
lleugerament el darrer any els delictes contra les persones, una variació poc signiﬁcativa, segons la
intendenta. També han baixat de
forma moderada els incidents, és
a dir, aquells casos que arriben a
Mossos a través de trucades al
112, molts d’ells relacionats amb
temes de seguretat ciutadana, ordre públic, emergències o menors,
entre d’altres.

•

El ‘Top 5’ de delictes a BDN

L’apunt

banda dels penals, hi ha una
altra branca que implica un
significatiu treball policial
i que abasta alguns dels delictes
més comuns, com ara el tràﬁc o
la venda de drogues. Es tracta dels
delictes contra la salut pública,
que el darrer any han augmentat
un 43,2%. Una mala notícia, podríem pensar d’entrada, però res
més lluny, apunta la intendenta.
“S’han d’explicar molt bé perquè
són delictes d’acció policial. Això
signiﬁca que l’activitat policial ha
fet aﬂorar més delictes. Com en el
camp de la seguretat viària (que
ha augmentat un 3,1%), per exemple, més operatius, més controls,

ser ni tens clar on ha pogut ser. En
canvi, argumenta que hi ha altres
delictes que sí que desperten molta més preocupació, i són aquells
on intervé la violència o l’alienació
d’una llar. I a què a Badalona, per
sort, estan vinculats a xifres que
no desperten molta preocupació.
És el cas dels robatoris violents,
amb intimidació a l’espai públic; un fet que alerta molt més
a nivell social, però que ha baixat
quasi un 19% darrerament. O dels
robatoris amb força a domicilis,
un problema que suposa un mal
de cap a altres localitats i que estan al número 1 dels delictes, però
que a Badalona “no és alarmant”
i ha baixat respecte de l’any pas-

prevenció”, apunta Puigbarraca.
“Vol dir que hem estat molt actius,
amb investigacions i dispositius
efectius. Són dades positives”, diu
la cap de la comissaria.
Puigbarraca explica que, en general, els delictes vinculats amb
drogues aﬂoren per les investigacions pròpies de la policia, però que
estranyament se solen efectuar denúncies. “Algun cop sí que ens poden presentar denúncia, anònima,
això sí, mai presencial. Per por o
per evitar vinculacions amb aquest
cas. Potser ens avisen d’una plantació en una comunitat, de tràﬁc en
algun carrer o plaça, de consum a la
via públic, però el més habitual és

investigar-ho per les nostres informacions”. En qualsevol cas, assegura, la droga hi és, i apareix quan
se l’ataca policialment.
Un altre àmbit d’infracció en el
que també entren en joc les substàncies estupefaents són les administratives, on estan recollides
qüestions com el consum a la via
pública o l’abandonament d’estris
de consum, com ara xeringues.
Han augmentat un 23,4% les actes aixecades, tot i que cal esclarir que, dins d’aquesta categoria,
també s’inclouen altres infraccions com ara gossos potencialment
perillosos sense documentació o
tinença d’armes..

•

Furts. El delicte més nombrós a Badalona el
darrer any, amb més de 4.400 fets. Suposen un
38% de tots els delictes contra el patrimoni.
Delicte que normalment suposa quanties de
poc valor i que es dona a llocs amb molta
aﬂuència degent.
Estafes. Delicte molt creixent a tot Catalunya
per l’augment de noves tecnologies, compres
per Internet, ús de targetes. Hi ha molts tipus
d’estafes i ha crescut molt ràpid els darrers anys.
Danys. Delicte que inclou el dany i perjudici
contra propietats alienes, ja siguin privades o
públiques, com poden ser trencar una farola o el
retrovisor d’un cotxe.
Robatori interior vehicles. Ha crescut un 14% el
darrer any i, tot i que les quantitats acostumen
a ser petites, causen alarma entre el veïnat i
molèsties als propietaris dels cotxes.
Robatori violent i/o intimidació. Un dels delictes
sobre el qual Mossos posa més atenció per
l’alarma social que genera i el dany a les persones;
ha baixat quasi un 19% els darrers mesos.

El tema
“Tot i ser els mateixos o
menys agents, mantenim
una bona efectivitat”
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Parlem amb la intendenta i la inspectora de la comissaria de
Mossos de Badalona, Lourdes Puigbarraca i Montserrat Estruch

J. T. J.

“El tràﬁc de
drogues es redueix
a un territori
quan l’ataques
policialment, però
es desplaça”

Els delictes que més han augmentat són aquells que no suposen un
dany o agressió cap a les persones,
i els que més ho han fet, delictes
contra el patrimoni. Té alguna lectura positiva?
Es prioritzen els delictes que generen més danys contra les persones o generen alarma social. Ens
han augmentat fets coneguts que
no generen una alarma social com
un robatori violent o una estrebada, però a escala policial hem de
posar les mesures preventives per
minimitzar-los al màxim. Un balanç positiu que es va fer a la junta
és que, tot i no haver augmentat
la plantilla, estem obtenint bons
resultats. Tot i ser els mateixos o
menys agents, estem mantenint
el nivell de seguretat i una bona
efectivitat.
Com s’actua quan un delicte com
el furt sobresurt tant?
Intentem detectar on es donen la
majoria i posar-hi el focus: llocs
on hi ha més massiﬁcació de persones, això són grans esdeveniments, centres comercials, mitjans
de transport. En aquest cas, amb
agents d’uniforme o de paisà. A
l’estiu, per exemple, vam notar un

“De vegades, una
sola denúncia
pivota tant
que el veí té la
sensació que s’ha
multiplicat”
augment de les queixes a la zona
de la platja per furts, doncs vam
formar un operatiu amb Guàrdia
Urbana per cobrir els horaris de
màximes aﬂuències i estar més al
cas i persuadir.
Els furts són el delicte més nombrós a Badalona. És també el que
més preocupa a Mossos?
Tot el que són delictes violents
sempre hi tenim l’ull posat. O també robatoris a l’interior de domicili, perquè genera molta alarma social. També a l’interior de vehicles.
Si en un carrer roben a 10 cotxes,
això genera alerta veïnal, el barri
pot acabar sent un polvorí. Cada
setmana ens trobem amb Guàrdia

La intendena Puigbarraca i la inspectora Estruch Foto: Javi Torres

Urbana per intercanviar informació. Això és important. També el
ciutadà és un actor molt important, perquè jo puc tenir unes dades però la seguretat és molt percepció. Potser hi ha un fet que ha
generat molta alarma en una zona
concreta de la ciutat; ho analitzem
i si cal, actuem. Moltes vegades,
potser només hi ha una denúncia
de robatori, però ha pivotat tant
que el veí té la sensació que s’ha
multiplicat.
De vegades comencen a córrer a
les xarxes rumors que creen alarma. Les fake news us perjudiquen
molt a nivell de seguretat?
Quan ens arriba, ho hem de comprovar i veriﬁcar si és cert o no.
Anem a parlar a la zona, amb
els veïns. Parlem amb Guàrdia
Urbana per contrastar com ho veuen ells. La nostra sort és que tenim una xarxa de contactes a peu
de carrer molt potent. Això ens
permet tenir persones de conﬁança a la comunitat que ens coneix,
que sap que no l’enganyarem, i
això ens permet rebaixar la tensió
ràpidament, perquè podem informar i desmentir de forma propera.
I si el tema afecta molta més gent
o surt del municipi i es fa extensiu,
ja entra en joc el Departament de
Comunicació, que informa a través
de xarxes socials.
El canvi de tendències dels tipus
de delictes vénen donats més pels
canvis socials i globals o pel fet

que la policia incideixi més sobre
uns delictes o altres?
Són les dues coses. Hi ha delictes
nous, com ara els que afecten els
menors. Abans ningú parlava d’això, eren àmbits desconeguts, no hi
havia WhatsApp, no s’usava tant el
telèfon mòbil...Hi ha delictes nous,

com el tema de les estafes, que estan creixent exponencialment a nivell global. Després hi ha altres delictes que es veuen molt afectats
pels esforços policials, com ara els
de salut pública i drogues. Tu els
fas aﬂorar, amb les informacions
que t’arriben, treballant-les.

Menys detencions
signiﬁca menys
resultats?

U

na de les principals conclusions que es van subratllar després de la Junta de
Seguretat Local és que, a més
de l’increment de fets delictius,
hi ha hagut menys detencions
aquest darrer any a Badalona.
Concretament un 1,2% menys.
Una xifra molt petita i poc signiﬁcativa, segons la intendenta
de Mossos de Badalona, i que,
de fet, si es creua amb les dades
delictives, desprèn una conclusió poc alarmant.
“Si relacionem detencions
amb fets delictius, què trobem? Que els fets penals més
freqüents i que més han crescut són furts i estafes. Fets que,
quan els afectats detecten que
s’han produït, són complicats
de perseguir. De fet, molts furts

són quantitats petites en les quals
no procedeix la detenció directa,
sinó la identiﬁcació o la imputació”, esclareix Puigbarraca.
En aquest sentit, assegura
que “no significa que hagi baixat l’activitat policial”, sinó “tot
el contrari”. “Hi ha delictes en
els quals estem aconseguint resultats positius per sobre de la
mitjana catalana”. Per això diu
que és fins a cert punt normal
que fets delictius i detencions
no hagin evolucionat de forma
paral·lela, perquè els fets que
més han fet créixer els percentatges són delictes que, en alguns
casos, no deriven en detencions,
i, en d’altres, com les estafes, les
investigacions van més enllà de
Badalona, i potser l’actuació no
va a càrrec de l’ABP.

L’augment del tràﬁc i consum de
drogues ve donat sobretot pel
creixement de l’operació policial,
llavors? No signiﬁca que l’any passat o l’anterior no hi hagués.
Tràfic, consum i venda, quan tu
insisteixes molt en un territori
concret, veus que acabes tenint
menys venda, venen menys consumidors. Aixeques menys actes.
Però després veus que, en uns dies
o mesos, s’ha desplaçat a un altre
punt o a un altre lloc. La droga és
un ens que es va movent i policialment l’estem atacant. Però no s’ha
de tractar només policialment, és
transversal. Per això també estem
molt en contacte amb entitats com
ASAUPAM o la sala de venopunció
de Sant Adrià.
Les ocupacions il·legals d’habitatges és un fenomen en augment
els darrers anys. Badalona com
ho viu?
És un delicte que ens denuncien,
però no sempre. Tenim incidents
de gent que truca informant de
l’ocupació, però cal que la propietat denunciï. Ha augmentat a nivell global. Sempre investiguem
si darrere hi ha màﬁes o algú que
tregui beneﬁci, però és difícil perquè qui hi està vivint no et pot dir
qui ocupa. Normalment qui ocupa
inicialment no és que hi viu, perquè es relloga o es fa negoci amb
famílies més vulnerables. Hi ha
casuístiques molt diferents i s’està treballant a nivell global i normatiu.
Que Badalona disposi d’ordenança
municipal és d’utilitat per al cos
de Mossos?
Clar. Tot i que és competència de
l’Ajuntament, si veiem que s’està fent una infracció, col·laborem
amb la Guàrdia Urbana. Hi ha
acords i convenis, per unificar
esforços. Si tenen una normativa
que ens pot servir, o els truquem
per avisar o aixequem acta. És
una eina més, encara que no sigui pròpia, si la podem utilitzar,
ens serveix.

•
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Els regidors de Guanyem
i ERC del cas ‘12-O’ seran
jutjats el 23 i 27 de maig
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Acusats de desobediència pel 12 d’octubre de 2016, Fiscalia
demana 15 mesos d’inhabilitació pels regidors, en dues
dates molt properes a les eleccions municipals

Javier Torres Jiménez

Q

uatre regidors de Guanyem Badalona en Comú i dos d’Esquerra
Republicana aniran a judici oral el proper mes
de maig acusats de desobediència,
més de dos anys després del famós
12 d’octubre en el qual van atendre
desenes de ciutadans i ciutadanes
al ‘hall’ del Viver. Un acte de reivindicació contra l’assenyalada data
que va desembocar en una causa
penal que ha virat en diferents direccions, i que, ﬁnalment, sembla
que desembocarà a les portes de
les pròximes eleccions municipals,
ﬁxades el 26 de maig.
Els sis regidors, Oriol Lladó,
Jose Téllez, Agnès Rotger, Laia
Sabater, Fàtima Taleb i Francesc
Duran, han estat informats aquesta darrera setmana i, si res canvia,
aniran a declarar en una doble sessió, els dies 23 i 27. Un judici en el
qual Fiscalia demana per als acusats 15 mesos d’inhabilitació de
càrrec públic i una sanció d’uns
4.200 euros; i que es preveu llarg,
amb moltes proves i testimonis,
ﬁns i tot per part de la defensa, que
porten els advocats Montserrat
Salvador, en el cas de Guanyem, i,
en el cas d’Esquerra, Andreu Van
Den Eynde Adroer, el mateix lletrat

Fiscalia demana
15 mesos
d’inhabilitació
i una sanció de
4.200 euros
que porta el cas d’Oriol Junqueras.
Ja han passat dos anys des que
el cas del 12 d’octubre a Badalona
esclatés i agafés ressò estatal.
Inicialment, el jutjat d’instrucció
nº 4 de la ciutat el va arxivar, perquè no va veure delicte, més enllà
d’una “performance”. Més tard,
però, Fiscalia va recórrer i l’Audiència de Barcelona va ordenar reobrir el cas. Des de llavors, el jutge
d’instrucció ha hagut de transmetre una sèrie d’informació i documentació a l’Audiència, que ja ha
ﬁxat data.
“Segons la nostra advocada, han
anat molt de pressa en posar data”,
afirma el regidor de Guanyem
Jose Téllez, qui avança que, des de
Guanyem, es reaﬁrmaran, en principi, a les declaracions que ja van
fer el 2016 als jutjats de Badalona.
“Ens imaginàvem que volguessin
fer coincidir el judici amb la campanya de les municipals. És un judici polític i farem una defensa
política”, etziba Téllez, qui apunta

Els regidors a la Ciutat de la Justícia, fa dos anys Foto: J. T.

que no intentaran evitar cap pena
de forma tècnica, sinó que es reaﬁrmaran en el que ja han dit ﬁns
ara i assumiran el que toqui.
Caldrà veure com tot plegat
afecta les eleccions municipals
i quins dels sis regidors anirà a
les llistes del pròxim 26 de maig.
Com a mínim, un d’ells hi serà. I
és que Oriol Lladó ja ha anunciat
la seva candidatura en nom d’ERC
a Badalona, i es podrà presentar

sense problemes mentre no hi hagi
sentència ferma, quelcom que, entre resolució i possibles recursos
posteriors, podria no arribar ﬁns a
2021 ben bé, diuen els republicans.
En qualsevol cas, és imprevisible si
el resultat de la sentència serà alguna condemna o l’absolució.
“És un context d’excepcionalitat i amenaça perquè es persegueix un posicionament polític.
Després del nostre cas, l’hem vist

repetit molt més greu aquests darrers dos anys, amb gent a la presó”, manifesta Lladó, qui no té clar
que, ﬁnalment, la data sigui la ja
marcada, i que, ﬁnalment, en vista
de les eleccions, el jutge responsable decideixi avançar o posposar.
“Nosaltres no demanarem ajornament, això segur. I la defensa sostindrà que no es va produir delicte.
El 12-O va ser un acte de protesta
política”.

•

El Ple fa realitat el futur nou centre
ocupacional de Badalona Capaç a Pomar
S’aprova per unanimitat el conveni, després d’anys de polèmiques; s’espera que es
pugui iniciar la tramitació del canvi de PGM a pomar abans de ﬁnals d’any

Redacció

E

l Ple municipal ha aprovat per unanimitat aquesta setmana el conveni que
materialitzarà, després
d’anys de polèmiques, estires i arronses, el nou centre ocupacional de la Fundació Badalona
Capaç. L’acord va ser anunciat ja
fa uns dies, durant la visita del
conseller de Territori, Damià
Calvet, atès que bona part de la
responsabilitat del projecte i pes

econòmic del mateix recau sobre
l’Incasòl, de la Generalitat.
L’acord permetrà, a més de la
nova seu de l’entitat, la construcció d’un centre de dia per al barri
i una actuació d’habitatge social
a l’avinguda Marquès de Montroig, amb més de 100 pisos de lloguer social, a Sant Roc-Congrés,
on hi ha avui dia Badalona Capaç.
El projecte, que es basarà en
una permuta de terrenys entre
Ajuntament i Generalitat, suposarà una inversió d’uns 5 milions d’euros per part de Territori,

i prop d’un milió del Consistori,
aproximadament. Un cop aprovat
el conveni tant al Ple com al consell d’administració de l’Incasòl,
el següent pas serà iniciar la modiﬁcació del Pla General Metropolità
en l’àmbit de Pomar, que passarà a
ser un terreny qualiﬁcat per a acollir equipament assistencial. El govern local ja ha avançat que el pas
inicial del canvi urbanístic serà
abans de finals d’any. La tramitació completa de PGM s’allargarà uns mesos, i serà la Generalitat
qui doni el vistiplau ﬁnal.

•

Membres de BDN Capaç al Ple Foto: Anna Rovira / BDN Com
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Una excavació arqueològica determinarà
si hi ha restes romanes a l’ARE de l’Estrella
Els treballs ja han començat, s’allargaran uns vuit mesos, inicialment, i costen
prop de mig milió d’euros; es preveu que es trobin algunes restes

J. Torres

F

a uns dies, moviments
d’obres van alertar alguns
veïns de rambla Sant Joan,
que es van queixar de la
tala d’uns arbres antics al
solar de l’Àrea Residencial Especial
de l’Estrella. Una actuació que ja
estava prevista en els plans urbanístics de la zona, ja que es tracta
de terreny ediﬁcable, va argumentar el govern. Darrere d’aquesta
primera actuació, en realitat, hi ha
l’inici d’una prospecció arqueològica que comença a la zona aquests
dies, abans que el solar encari el seu
futur com a part del teixit urbà.
Les prospeccions s’han impulsat
des del Consorci de l’ARE de l’Estrella abans de passar a la fase
d’aprovació dels projectes d’urbanització i de reparcel·lació del solar, que ja s’estan redactant, explica el gerent de l’ens, Francesc López
Guardiola. S’ha decidit dur a terme
aquest pas abans de redistribuir
en la reparcel·lació l’ediﬁcabilitat,
drets, obligacions i càrregues de tot

Al PDU de la zona
s’aﬁrma que seria
previsible trobar
restes d’habitatges
romans, tot i estar
lluny de Dalt la Vila
el terreny entre tots els propietaris,
el majoritari dels quals és l’Incasòl,
amb un 60%. Tres grans propietaris més es reparteixen la resta, a
més d’alguns propietaris petits
amb certs drets, diu Guardiola.
Ells seran els encarregats de pagar la urbanització de la zona, un
cop s’enllesteixin els passos previs.
L’Incasòl, de fet, ha avançat els diners al Consorci per poder pagar
les excavacions, que suposen una
despesa de prop de mig milió d’euros. S’allargaran uns vuit mesos,
inicialment; això sense comptar
potencials accions a dur a terme
si es troben restes importants

Solar de l’Estrella Foto: Sònia Perez

o significatives. Al Pla Director
Urbanístic, apunta el gerent, tant
el Museu com la Generalitat ja van
preveure que es poguessin trobar restes d’habitatges romans,
tot i estar relativament lluny del
nucli de l’antiga ‘Baetulo’. En
qualsevol cas, López Guardiola
considera aquest pas l’inici de
“l’enlairament” del desenvolupa-

ment de l’Estrella com a zona residencial, després de molta gestió
i tràmits.
Cap al primer ediﬁci pels
reallotjaments de Sant Crist
D’altra banda, i de forma parallela, el Ple ha aprovat aquest dimarts l’anul·lació del dret de reversió dels antics propietaris d’un

solar del barri de Sant Crist on es
construirà el primer ediﬁci destinat als reallotjaments que s’han
de produir per perllongar el lateral de la C-31. L’Ajuntament, un
cop va expropiar el terreny en
qüestió, va requaliﬁcar el seu ús
per poder-hi construir; si es fa
això, els antics propietaris tenen
dret de reversió, és a dir, de recuperar el seu terreny. Quelcom
que no es donarà en aquest cas,
i així ho ha fet constar el Ple.
Un cop aquest tràmit sigui superat,
l’Ajuntament ha de cedir aquest solar al Consorci perquè aquest, en
segon terme, encarregui a l’Incasòl
la construcció d’uns 24 habitatges,
més o menys, que estaran destinats a reallotjar les famílies de les
ﬁnques que s’han d’enderrocar per
perllongar el lateral de Sant Crist.
No obstant això, passaran molts
mesos ﬁns que es vegi moviment
a la zona, ja que s’ha de redactar
el projecte executiu i, després, licitar les obres. El solar en qüestió
es troba al ﬁnal del carrer Casas i
Amigó, davant el passatge Fortuny
i carrer Montserrat.

•
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Mes i mig de retard en els
tallers per dones del CRAD
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Incidències en la tramitació del procediment per la contractació del
servei han fet suspendre la licitació de la qual depèn el Centre de
Recursos i Atenció a la Dona, motiu pel qual s’han ajornat els tallers

Silvia Rodríguez Gómez

S

i res no canvia, i amb un
mes i mig de retard, el
pròxim 19 de novembre
començaran a impartirse la vintena de tallers que
s’organitzen trimestralment al
Centre de Recursos i Atenció a la
Dona (CRAD), segons han avançat
fonts de l’Ajuntament a aquest diari. Encara que els tallers havien de
començar durant la primera setmana d’octubre, incidències en la
tramitació per la contractació del
servei han fet suspendre la licitació de la qual depenen les activitats que organitza el CRAD.
Concretament, el retard en l’inici dels tallers ha estat provocat perquè el Tribunal de Contractes del
Sector Públic de Catalunya ha decidit suspendre la licitació convocada per l’Ajuntament de Badalona

en referència al ‘Contracte de serveis de suport a la planiﬁcació, disseny, organització i avaluació dels
projectes i activitats que s’ organitzen en el marc del Pla Estratègic
Feminista’, projecte en el qual s’encabeixen les activitats del CRAD. El
motiu de la suspensió és un recurs
especial en matèria de contractació que l’empresa Ingenieria Social
ha interposat davant d’aquest òrgan regulador després d’haver
quedat exclosa del procés de licitació, publicat durant el més de
març. L’esmentada empresa no
ha volgut per declaracions al respecte.
Per no deixar més temps sense oferir els serveis del CRAD, des
de l’Ajuntament assenyalen que
han buscat opcions alternatives,
i de fet aquesta mateixa setmana
han començat les preinscripcions
als tallers. Segons apunten fonts
del consistori s’està tramitant un

Ediﬁci on es situa el CRAD Foto: Ajuntament

contracte menor per 4 mesos,
de l’19 de novembre al 28 de febrer, per cobrir el temps que presumiblement trigarà el Tribunal
en resoldre la suspensió del procediment i pronunciar-se sobre

el fons de l’assumpte. Des de la
Federació de Dones de Badalona
opinen que els tallers del CRAD
són molt necessaris per les usuàries, ja que, tal com apunta la
seva presidenta, Rocío Mateos, la

realització del taller “empodera a
les dones i les ajuden a nivell social”. Segons Mateos, la importància
dels tallers va més enllà de l’activitat en sí mateixa. “Són un motiu per sortir de casa, caminar, i
relacionar-se amb altres dones”,
explica. A banda, Mateos recorda
que la gratuïtat dels tallers fa que
totes les dones, siguin quines siguin les seves condicions econòmiques, poden accedir a aquests
tallers. “Ara mateix moltes dones estan inactives. Estaven desitjant tornar de les vacances per
anar als tallers perquè estan molt
contentes amb aquestes activitats
i tenen necessitat de començar-les
ja”, agrega.
Segons l’Ajuntament, entre 280
i 300 dones utilitzen mensualment
els tallers del CRAD, i les despeses
associades als tallers, així com a
conferències o materials, ascendeixen als 36.000 euros anuals.

•

Can Ruti engega un programa de cirurgia robòtica
de fetge i pàncrees pioner a Espanya
El Germans Trias el primer hospital públic estatal en implantar la intervenció robòtica en aquest àmbit
Redacció

L

’Hospital Germans Trias
segueix donant passes endavant en la implantació de
la cirurgia robòtica al centre. És en aquest marc que
durant el 2018 ha posat en marxa
el primer programa d’un hospital
públic de cirurgia robòtica hepato-bilio-pancreàtica (HPB) de tot
l’Estat. A Catalunya, es tracta de
la primera experiència d’aquest tipus i representa un salt endavant
en la qualitat i la precisió amb què
es poden intervenir els tumors que
afecten aquestes àrees.
Aquest programa ha permès
que des del seu inici, al març de
2018, s’hagin operat per robot nou
casos, una xifra que està molt per
sobre del que és habitual en aquest

tipus d’intervencions, i convertir
el Servei de Cirurgia General i
Digestiva de l’hospital en un referent tant en l’àmbit nacional com
europeu. En concret, la Unitat de
Cirurgia HBP, de gestió compartida amb l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa, i coordinada pel
Dr. Esteve Cugat, ha realitzat cinc
tumoracions del pàncrees i quatre tumors de fetge, on s’inclouen
també reseccions majors, sent la
primera sèrie d’aquesta cirurgia
robòtica a la sanitat pública.
L’Hospital entén la cirurgia robòtica com un dels vectors claus
del futur de l’atenció quirúrgica
i aquest programa evidencia la
seva aposta. Actualment, el Servei
de Cirurgia General i Digestiva
ha incorporat la robòtica a la
Unitat de Cirurgia Metabòlica, a
la Unitat de HBP i a la Unitat de

Coloproctologia, i espera incorporar aquesta tècnica a d’altres unitats. El Dr. Joan Francesc Julian,
cap del servei, destaca que la cirurgia robòtica “evolucionarà de
forma rellevant i exponencial
en els propers anys i l’Hospital
Germans Trias estarà al capdavant d’aquesta nova etapa”. Per
la seva banda, el Dr. Esteve Cugat,
subratlla: “Estem a les portes
d’un canvi de model conceptual,
i aquests 9 casos inicials, que han
tingut molt bon resultat, ens marquen el camí per fer cirurgies cada
cop més complexes”.
La cirurgia robòtica permet intervenir els pacients amb el màxim grau de precisió quirúrgica,
ja que compta amb braços robotitzats que ﬁltren les impureses dels
moviments quirúrgics del cirurgià i amb visió augmentada i tridi-

Equip del programa de cirurgia Foto: Germans Trias

mensional. L’ús del robot fa també
que la cirurgia sigui mínimament
invasiva, de manera que els paci-

ents es beneficien d’una menor
estada hospitalària i menys dolor
postoperatori.

•
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Aprovada una tarifa única per als
desplaçaments en transport públic entre
municipis de l’àrea metropolitana
Els 36 municipis de l’AMB, tant de la zona 1 com de la zona 2, estaran inclosos
dins d’aquest nou preu, que serà el mateix que el d’una sola zona

Redacció

E

l Consell d’Administració
de l’ATM va aprovar fa uns
dies l’aplicació d’una tarifa plana per als desplaçaments entre els diferents
municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), independentment de la zona tarifària a la qual
pertanyin (zones 1, 2A, 2B i 2C).
Aquesta mesura s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2019 únicament en els trajectes que tinguin
origen i destí dins de l’àmbit dels
36 municipis que integren l’AMB.
La mesura no suposa cap canvi de
zona tarifària.
Des de la consellerria de
Territori remarquen la importància d’aquest acord perquè beneﬁciarà “a més de 3 milions de
ciutadans i suposarà també un

treballadors a l’aeroport, T-50/30,
T-70/30, T-mes, T-mes per a persones en atur, T-trimestre, T-jove,
títols integrats boniﬁcats per a famílies monoparentals i nombroses, T-dia, T-aire i T-esdeveniment.
Els 36 municipis inclosos dins
la nova tarifa són: Badalona,
Barcelona, Castelldefels, Cornellà,
Esplugues, Gavà, L’Hospitalet,
Montcada, Montgat, El Prat, Sant
Adrià, Sant Boi, Sant Feliu, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern,
Santa Coloma de Gramenet,
Tiana i Viladecans, de la primera corona; i Badia, Barberà,
Begues, Castellbisbal, Cerdanyola,
Cervelló, Cobera, Molins, Pallejà,
La Palma de Cervelló, El Papiol,
Ripollet, Sant Andreu de la Barca,
Sant Climent de Llobregat, Sant
Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Coloma de Cervelló i
Torrelles de Llobregat.

increment de la demana de viatges que en 4,6 milions de viatges
nous”.
Desplaçaments pels 36 municipis
a preu d’una zona
Per tant, a partir de l’any vinent,
a totes les relacions entre els 36
municipis metropolitans (18 de la
primera corona i 18 a la segona corona) se’ls aplicarà la tarifa equivalent a una zona tarifària. Per a la
resta de desplaçaments entre qualsevol municipi de l’AMB i un municipi del sistema tarifari extern
a l’àmbit metropolità es manté
la zoniﬁcació actual del sistema.
Per tant, cap viatge dins l’àmbit
de l’ATM es veu perjudicat per la
mesura. La tarifa plana s’aplicarà a
tots els títols integrats ATM (excepte a la targeta T-16) i als bitllet senzills. Per tant, entrarà en vigor per
als següents títols: T-10, T-10 per a

•

Parada de metro de Pompeu Fabra Foto: J.T.

El Cap de Nova Lloreda impulsa un projecte per donar
suport a persones grans en situació de solitud
‘Grans veïns’ és una iniciativa de salut comunitària que implicarà a voluntaris, comerciants i veïnat
Redacció

E

l passat 25 d’octubre es va
posar en marxa ‘Grans veïns’, un projecte impulsat
des del Centre d’Atenció
Primària de Nova Lloreda i
adreçat a la població dels barris de
Nova Lloreda, Sistrells i Sant Crist
de Can Cabanyes, amb l’objectiu de
detectar i donar suport a persones
grans que viuen en situacions de
solitud o aïllament.

Per pal·liar aquesta realitat,
s’ofereix a veïns i comerciants
un telèfon de contacte, gestionat
per professionals del CAP Nova
Lloreda, al qual es poden adreçarse si detecten alguna persona gran
que pateix solitud i que creuen que
pot necessitar algun tipus d’ajuda.
Els encarregats de difondre la
iniciativa a peu de carrer són una
dotzena de voluntaris integrats per
membres del Casal de Gent Gran
de Nova Lloreda i de la Fundació
Amics de la Gent Gran. En aquest

sentit, informen a comerciants i
veïns del barri d’aquest nou projecte i distribueixen cartells per les
botigues i equipaments del barri.
Els veïns o comerciants que vulguin traslladar a l’equip de ‘Grans
veïns’ que han detectat alguna persona gran que consideren que es
podria beneﬁciar del projecte hauran de trucar al telèfon 93 507 20
51 i deixar un missatge en el contestador automàtic vinculat a la
iniciativa, gestionat per professionals de treball social i infermeria

del CAP Nova Lloreda. Ells i elles
seran els encarregats de contactar
amb la persona gran i d’analitzar
el seu cas, mitjançant una valoració de les seves necessitats de salut
i socials. Es preveuen dues opcions
per afrontar les situacions de solitud i aïllament social no desitjades. D’una banda, que les persones
grans participin en les activitats comunitàries dels barris. D’altra, que
puguin rebre un suport més personalitzat mitjançant el servei que
ofereix Amics de la Gent Gran.

•

Presentació del programa Foto: BSA

Conviure
Un recorregut en el temps
pel barri de Dalt de la Vila
8 L’Independent de Badalona
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El passat cap de setmana, quatre rutes guiades van recórrer
diferents barris de Badalona, en el marc del festival OpenHouse; ens
endinsem en una d’elles i us expliquem els secrets de Dalt la Vila

Olaya Marín

Q

uantes vegades hem sentit
a parlar del barri de Dalt
de la Vila? Potser a alguns
no us sonarà pel nom,
però i si parlem del barri
més antic de Badalona? Sí, aquell
que encara conserva al seu subsòl
les restes de la ciutat romana de
Baetulo i que guarda elements als
seus carrers de l’època del gòtic.
El passat dissabte, davant l’Església de Santa Maria, una vintena de persones esperaven amb els
seus paraigües per resguardar-se
de la pluja. El motiu que els hi feia
restar allà era el festival que se celebra anualment tant a Barcelona
com a l’àrea metropolitana, el ‘48h
Open House’. Enguany, s’havien
organitzat una sèrie de rutes per
Badalona sobre diferents temàtiques i, en aquest cas, aquest grup
de gent anava a fer la del recorregut pel centre històric de la ciutat.
Aquesta, juntament amb la resta,
havia esgotat les inscripcions des
de feia dies.
En Joan Mayne, antropòleg i
museòleg, va ser l’encarregat de
guiar al grup pels carrers de Dalt de
la Vila. Com exdirector del Museu
de Badalona, va destapar tots els
secrets de la part més antiga de la
ciutat. Abans de començar la ruta,
va donar una breu explicació sobre la història de la ciutat perquè
els participants, la majoria de fora
de Badalona, es poguessin situar i
entendre el context dels diferents
espais que se’n anaven a visitar. Des
de quan va començar a construirse els primers murs ﬁns al moment
que va passar a considerar-se una
ciutat. També va llençar qüestions
a l’aire com a quina altura es trobava en aquell moment el mar, ja
que s’han trobat restes de sorra al
subsòl i, ﬁns i tot, quina estructura
tenia la ciutat romana de Beatulo.
Un cop ﬁnalitzada la breu explicació de la llarga història de

Un moment de la ruta Foto: O. Marín

Joan Mayne,
antropòleg i
museòleg, va
ser l’encarregat
de fer de guia
Badalona, els va dirigir cap a la
Casa dels Dofins, entre els carrers Quintana Alta i Sant Felip i
d’en Rosés. A aquest espai es troben les restes d’una casa benestant romana de ﬁnals del segle I
a.C., la qual, va ser descoberta als
anys 30. Mayné va explicar, sota la
il·luminació fosca de l’espai, les diferents estances que es conserven
entorn de l’atri – el pati de la casa
–, com ara les relacionades amb el
peristil, el jardí o la zona de treball per produir el vi, un negoci
molt freqüent a l’època. Per molts
dels visitants era el primer cop que
van veure una ‘domus’ romana en
directe i, el fet que hi hagués una
ambientació amb mobiliari i objectes reconstruïts de l’època, els
va ajudar a imaginar com vivien
aquella gent benestant.
El guia els va retornar al punt
inicial de la ruta, l’Església de
Santa Maria, per continuar amb la
història i va explicar com va arribar el cristianisme a la ciutat, gràcies a diferents testimonis trobats
com per exemple el sarcòfag paleocristià trobat a Can Peixau, una
antiga torre senyorial que hi havia
en el barri actual de Lleﬁà.
La ruta va continuar per la
Rectoria de Santa Maria, que va ser
construïda al segle XVII per substituir l’antiga rectoria, a la qual,
es recollia l’impost sobre la collita dels camperols per assegurat el
manteniment dels ediﬁcis religiosos i el clergat. Després d’aquesta
breu parada, van caminar pel carrer de Dalt, també conegut antigament com el de la Rectoria, i en
Mayné va ressaltar alguns detalls

Joan Mayné guiant la ruta Foto: O. Marín

que encara estan consolidats del
Gòtic, com ara l’arc d’una ﬁnestra.
El recorregut va seguir fins a
arribar a la coneguda Torre Vella,
l’antiga residència dels ‘Senyors de
Badalona’ i que actualment ocupa
el Col·legi Cultural. La gentada va
entrar dins de l’ediﬁci i va poder
observar els elements renaixentistes i del gòtic que encara es conserven, com per exemple el portal
o algunes ﬁnestres.
Per donar per acabat el recorregut, a través del carrer de la Costa
– nexe d’unió entre el barri de Baix
a Mar, actualment conegut com el
barri del Centre- Mayné va portar al grup ﬁns a l’antiga Plaça del
Poble on estava ubicat l’antic ajuntament, ara anomenada la Plaça de
la Constitució.
Mentre arribava la foscor i els
carrers començaven a encendre
els llums, van arribar a l’última
parada del recorregut: les restes
del amfiteatre romà. Aquest és
dels pocs que s’han trobat, ja que
a Catalunya només s’ha trobat un
més a Tarragona i a la resta de l’Estat hi ha una vintena.
Des del carrer de la Costa es va
donar per ﬁnalitzar el recorregut i
cadascú va tornar a casa per on havia vingut. Però, i si haguessin nascut a Baetulo? Què haguessin fet
en aquell moment? Si fossin d’una
família benestant de ben segur que
estarien veient l’aigua a “l’implovium” després de tot un dia de pluja i s’estarien preparant per anar
a dormir per poder continuar l’endemà amb el negoci del vi.

•

Església de Santa Maria Foto: O. Marín
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Si
voleu publicar
els vostres actes en
aquesta agenda, envieu un correu electrònic a
redaccio
@independentbdn.cat

Exposicions
Fins l’11 de novembre
Exposició ‘Llorenç Brunet. Dibuixos
de guerra 1914-1918’. Mostra que recull part de l’obra de l’artista badaloní
Llorenç Brunet i Forroll (Badalona,1873Barcelona, 1939). Prolíﬁc dibuixant format a la Llotja, va aconseguir un gran
reconeixement gràcies als seus reportatges dels diferents conﬂictes bèl·lics
que assolaren Europa als inicis del segle
XX. L’exposició recull 47 dibuixos originals que Brunet va dedicar a la I Guerra
Mundial, ﬁnalitzada just fa 100 anys.
Museu de Badalona (Pl. de la Assamblea
de Catalunya, 1)

Diumenge 4 d’octubre
Visita teatralitzada al Cementiri del Sant
Crist per conèixer els personatges més
signiﬁcatius de la història de la ciutat enterrats en aquest recinte i descobrir el
valor artístic d’algunes làpides i panteons. Activitat organitzada pel Museu de
Badalona. (Riera de Matamoros s/n) 11h

Vermut ﬂamenco a càrrec de l’entitat El
Tacón del Duende, amb les actuacions
de Laura Fernández&Sentimiento Puro,
Azahar&Raíces Flamencas i Flor i Jara. (C.
Serra Daró cantonada amb C. Sant Hilari
de Sacalm) De 12,30 a 16h

Activitats
Divendres 2 de novembre
Concert Tribut a Elvis Presley amb
Auguie Burr. Sala Sarau 08911, (c. Ramon
Martí i Alsina) a les 23.30h
Dissabte 3 de novembre
Castanyada popular. L’Associació de
Veïns Juan Valera organitza tot un dia
d’activitats per celebrar la Castanyada,
amb contacontes, inﬂables, bollywood,
mostra gastronòmica i disco mòbil pels
que aguantin ﬁns la nit. (C. Juan Valera)
A partir de les 10,30h
Castanyada i túnel del terror al barri del Congrés. L’Associació de Veïns
del Congrés organitza la tradicional
Castanyada, però acompanyada per un
túnel del terror de més de 150 metres de
longitud. A partir de les 19h

Obra de teatre ‘Ex, todos tenemos uno’’.
La Societat Coral Badalonense i el Círcol
apropen durant tres setmanes aquesta obra de la Jove Companyia Plató de
Cinema que tracta sobre històries d’amor
que es trenquen. A la Societat Coral La
Badalonense (C. St. Anastasi 14), a les 18h
Dilluns 22 d’octubre
Concert Trio Barril, dintre del cicle ‘Per
ﬁ és dilluns’ que organitza cada dilluns
l’Escola de Música Moderna de Badalona.
Formació integrada per tres professors de
l’escola que té com a protagonista l’steel
drum, un instrument típic de Trinidad i
Tobago. A l’EMMB (c. Germà Bernabè 1-7),
a les 20h

Concert d’Hotel Cochambre
Són una de les bandes de versions més esbojarrades i sollicitades del panorama català. Des de que van sorgir a l’any
2000, els seus espectacles, que s’inclinen cap a una posta en
escena teatral, no deixen de sorprendre pel seu toc d’humor i
ironia. Cançons per a tots els gustos, des de Sabina, a Bon Jovi,
passant per Bruno Mars, Depeche Mode i ﬁns i tot Rafaella
Carra. Hotel Cochambre són Charlie Cuevas (baix) Danny
Navarro (bateria) Miguel Pino (guitarra) Benito Inglada (veu) i
Diego Marin (teclats).
Dissabte 3 de novembre, Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i
Alsina) a les 23.59h

Conferència ‘Els Canyadó i la seva masia’,
amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la creació del barri de Canyadó.
A càrrec de l’historiador Carles Díaz.
Biblioteca Canyadò/Casagemes Joan
Argenté (C. Jacinto Benavente 3), 19h
Xerrada sobre mobilitat elèctrica compartida, a càrrec de la cooperativa Som
Mobilitat. Associació de Veïns del Centre
(C. Sant Miquel 34), 19.30h

Dimecres 7 de novembre
Espectacle teatral ‘Mestre Fabra, caçador
de paraules’. En el marc de l’Any Fabra,
aquest espectacle recomanat a partir dels
sis anys ens apropa la ﬁgura del lingüista i
gramàtic Pompeu Fabra. Activitat a càrrec
de Clara Soler. Biblioteca de Lleﬁà-Xavier
Soto (C. del Planeta Mart 10), a les 18h

Inauguració de l’exposició de pintures,
amb motiu de la Setmana Cultural de l’Associació Cultural Extremenya Zurbarán.
Al Centre Cívic La Salut (Av. del Marquès
de Sant Mori s/n), 18.30h

Dijous 8 de novembre
Audició d’òpera ‘Òpera&Xocolates’, una
trobada musical i gastronòmica on descobrir com es lliguen les diferents intensitats de la xocolata amb les de les
òperes. A càrrec de Ferran Compte i el
pastisser Miquel Comas. Organitza l’Orfeo Badaloní. Espai Marina (c. Marina,
48), 19.30h
Conferència ‘Sacriﬁ. Els poetes britànics
a la Primera Guerra Mundial’. A càrrec
del poeta i traductor Marcel Riera, amb
motiu de l’exposició dedicada a Llorenç
Brunet. Al Museu de Badalona (pl.
Assemblea de Catalunya, 1), a les 19h
Presentació de ‘El jurament’, amb Sílvia
Romero. A càrrec Anna Maria Vives i
Roser Padrós del col·lectiu Anastàsies
Badalona. A Saltamartí Llibres (c.
Canonge Baranera 78), 19.30h

Presentació del poemari ‘No seràs un estrany’ de Marcel Riera, amb la participacó
de l’autor i presentat per Antoni Gual, a la
Llibreria Saltamartí (c. Canonge Baranera
78), 19.30h

Concert solidari de Guillem Pérez-Quer.
La guitarra clàssica de Guillem PérezQuer s’alia amb la ONG badalonina
Proactiva Open Arms amb un recital solidari. El 50% del preu de l’entrada és pels
projectes de la ONG. Teatre Principal de
Badalona (C. Francesc Layret, 41) 19h.
Obra de teatre ‘Ex, todos tenemos uno’.
La Societat Coral Badalonense i el Círcol
apropen durant tres setmanes aquesta obra de la Jove Companyia Plató de
Cinema que tracta sobre històries d’amor
que es trenquen. A la Societat Coral La
Badalonense (C. St. Anastasi 14), a les 20h

Recomanem

Recital de poesia ‘Tajabone’, amb poemes
d’Àngel Pla i música de Nelson Poblete,
dintre del 12è Cicle de Poesia de Badalona
Poesia i cia...2018. Organitza l’Associació
Cultural de Poesia Pont del Petroli. A l’Espai Betúlia, (c. Enric Borràs, 43-47), 20h
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Propostes d’oportunitats
que caldria aproﬁtar
Josep Maria Massot
Exarquitecte municipal

E

l passat dia 22 d’octubre, en el seminari sobre
la connectivitat que es va desenvolupar en el
marc del Procés de Participació sobre el Pla
Director Urbanístic de les 3 Xemeneies (3X),
el grup d’estudi en que vaig participar va tenir molt clara quina hauria de ser la traça del Passeig
Marítim. Sembla evident que sortint del Passeig de
Badalona a la part nord, quan arribes a l’alçada del
Port, has de connectar amb el barri de la Mora i, passant per davant de les 3X, arribar ﬁns al passeig existent de Sant Adrià.
El problema es planteja sobre com travessar el
port-canal. Quan ja es van concretant els detalls de
l’operació vinculada econòmicament a la construcció
de l’hotel, i garantits els 9 milions d’euros que la concessió dels terrenys aporta a l’entitat gestora Marina
Badalona, ja es poden ﬁxar els terminis, sempre aproximats, de la construcció del viaducte del tren, que té
un pressupost estimat entorn als 7 milions d’euros, i
acabar amb els 2 milions restants els detalls que manquen de la urbanització del canal, així com la descontaminació de la platja dins l’àmbit portuari.
Ara és el moment de decidir el projecte així com
la gestió de la connexió del tramvia i del Passeig
Marítim, que permeti la connexió del Maresme amb
el Parc Fluvial del Besós, BCN i el Vallès. La proposta
d’una passera giratòria a nivell de la cota del port per
lligar ambdós costats sembla útil pels desplaçaments
dins del port, però no dóna resposta a la gran quantitat de gent que passejant, corrent, en bici o en altres artefactes mòbils, utilitza actualment el Passeig
Marítim i que queda tallada en arribar al port.
Val la pena posar en valor el que signiﬁca obrir
al mar els barris de La Salut, Sistrells, Lleﬁà,
Montigalà.. mitjançant un passeig-canal de qualitat.
Si a la població actual d’aquets barris afegim la nova
població de l’entorn del canal, tindrem una massa
crítica de futurs usuaris del passeig que possiblement el qualiﬁcarà com a nou centre “modern” d’una
ciutat de 210.000 habitants. Tenint en compte que el
centre històric pensat per a una ciutat de 40.000 habitants serà sempre el de referència.
Totes aquestes reﬂexions ens porten a demanar
com la solució més raonable la construcció d’un altre viaducte al costat del tren que permeti el pas del
tramvia i del Passeig Marítim seguint el pendent del
tren ( menys del 15X1000) i paral·lel a la seva traça.
Els punts de ròtula entre l’actual Passeig i aquest
viaducte serien, pel cantó nord, la plaça del Patí de
Vela, a l’alçada del pont vermell; i, pel cantó sud, en el
Barri de la Mora, la plaça entre els carrers Mar d’Alborà i Mar Tirrena, passat el pont verd. L’accessibilitat
a aquest passeig superior sobre el viaducte seria fàcil
amb escales o petites rampes des de les cotes del port.
Entenent que les demandes, per molt raonables
que siguin, i els recursos econòmics no van sempre
de bracet, sembla obligat com a mínim l’encàrrec
d’un projecte que solucioni la compatibilitat constructiva, operacional i visual dels dos viaductes per
tal de facilitar-ne, la seva construcció si s’haguessin
de realitzar en fases diferides en el temps. Marina
Badalona, gestora de l’operació, ha manifestat el seu
compromís a donar resposta als requeriments per
tal de no malbaratar aquesta oportunitat.

de Badalona
Mossèn Anton Romeu, 47, 08912, Badalona
Tel. (93) 179 30 74
redaccio@independentbdn.cat
www.independentbdn.cat

“La connexió entre ciutats i
barris ha estat una reclamació
històrica de la gent. Aconseguir
per ﬁ arribar al riu Besòs amb
un passeig al costat del mar
que lligui el Maresme amb
el Parc Fluvial i Barcelona és
un repte atractiu i possible”
Els temps, quan es tracta d’operacions urbanístiques, és sempre molt més llarg del que hom s’espera. Un exemple evident és el port canal de Badalona
del que estem parlant en aquest article. Fa més de 30
anys que està en dansa i ﬁns avui no sembla que veiem el ﬁnal del túnel.
Per aquesta raó la pregunta és: i mentrestant, què?
Atès que el temps de les operacions urbanístiques es
compta per dècades i que als que tenim una certa edat
ens agradaria gaudir d’alguna de les actuacions previstes, el febrer proppassat la comissió assessora de la
FAVB va plantejar una proposta que vaig resumir en
un article que explicava l’oportunitat de la construcció
d’un passeig provisional com a continuació del Passeig
Marítim a la Zona de les 3 Xemeneies
Explicava que la ciutat és sobretot l’espai que troba el seu sentit quan la gent l’utilitza. Un exemple
entenedor seria l’apropiació per part de la gent del
nou tram de passeig ﬁns al port, amb la incorporació
del Pont del Petroli. El gran nombre d’usuaris que se
l’han fet seu és el veredicte incontestable de que és
un espai que agrada.
Aquest preàmbul em servia per introduir el concepte d’oportunitat en la història de les ciutats. Fets
no sempre bons en el seu moment com la desaparició d’un front industrial obsolet, han possibilitat
l’obertura de Badalona al mar amb nous usos que
milloren la qualitat de vida. El mar és un dels béns

més democràtics dels que disposem. Avui la reﬂexió voldria centrar-la en com un problema greu com
ha estat el trencament del col·lector davant del barri
de la Mora, així com el seu arranjament provisional,
han possibilitat un ús espontani no previst i per tant
no reglat, de la part superior del col·lector com a via
de passeig vora el mar. Evidentment que aquest ús,
tal i com ara es realitza, no reuneix els requisits mínims per a la seva funció, però els ciutadans ens donen la pista d’un objectiu a assolir amb una inversió i
terminis raonables.
La connexió entre ciutats i barris ha estat una reclamació històrica de la gent. Aconseguir per ﬁ arribar al riu Besòs amb un passeig al costat del mar que
lligui el Maresme amb el Parc Fluvial i Barcelona és
un repte atractiu i possible.
Per no fer volar coloms caldria però que l’actuació
fos de mínims pel seu caràcter provisional entretant
no es desenvolupi urbanísticament el planejament
del sector de les 3 Xemeneies. Estem convençuts que
si aquesta actuació provisional s’explica bé, els primers a defensar-la serien els dels barris adjacents
com el de la Mora, actualment encriptats entre tanques. Aquest nou passeig donaria vida a l’entorn i
com a conseqüència seguretat i confort.
Aquesta hauria de ser una actuació liderada pels
Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià amb la FAVB
i la complicitat de l’AMB, del Consorci del Besòs i altres ajuntaments.
Cal dir que passats nou mesos, l’única resposta encoratjadora ha estat la de la gerent del Consorci del
Besòs. Els Ajuntaments de Sant Adrià i Badalona ﬁns
el moment no han donat cap resposta, entenem que
per motius diferents i per la diﬁcultat afegida que
comporta negociar amb administracions supramunicipals com la Delegación de Costas del Estado, que tenen responsabilitats sobre el terreny que ens ocupa.
Pendents d’una reunió amb l’alcalde de Sant
Adrià, em consta que el Departament de Projectes
de la Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Badalona
ha millorat l’esquema de passeig marítim de les 3X i
que, per tant, està preparat per afrontar el projecte
constructiu que contemplaria la recuperació i reciclatge dels materials emprats.
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El canal del Gorg: una estafa ecosocial
al servei de l’especulació immobiliària
Francesc Alfambra
Els Verds de Badalona

A

mb la licitació aprovada i signat el contracte de Marina de Badalona SA amb el grup
C4T-Tourism Business Builders, les obres
de construcció de l’hotel del port ja poden
començar, estant previst que acabin a ﬁnals
del 2020. Malauradament dels més de 10 M d’€ prevists, la concessionària només pagarà 9.
Aquest ingrés es destinarà a la construcció del nou
vial ferroviari elevat per sobre del canal (6,5 M€) i a
la descontaminació de la Mora i del canal (2 ,5M€).
Però, com es pagarà la connexió amb la dàrsena portuària i l’equipament de les bombes de drenatge per
renovar l’aigua del canal? Com es ﬁnançarà el manteniment del vial ferroviari i de les estructures del
canal? I això sense comptar la impermeabilització
del vas del canal, una mesura correctora imprescindible per impedir la contaminació salina de l’aqüífer, que ara es vol obviar amb un artefacte teòric. Un
projecte faraònic de tanta envergadura requeria un
ampli debat ciutadà que mai no es va produir. Tot
plegat ha estat envoltat d’un cúmul de despropòsits,
d’irresponsabilitats polítiques i d’irregularitats tècnic-administratives, amb repercussions judicials tan
escandaloses que no podem obviar:
Transfuguisme polític: Es va aprovar gràcies als
vots trànsfugues de dos regidors del grup municipal
d’IC, grup que prèviament s’havia posicionat contrari al projecte portuari. Justiﬁcació del Projecte: El
port es promocionava com a motor de la reactivació
econòmica de la ciutat però la realitat ha signiﬁcat
el desplaçament forçós de 50 empreses i la destrucció de 1.250 llocs de treball. El port creava directament 17 llocs de treball, i des de fa 20 anys la suposada reactivació econòmica del Gorg ha consistit en
grans descampats bruts i abandonats. Especulació
immobiliària: El màrqueting i el seu impacte ecològic irreversible, només es justiﬁcava per la forta especulació urbanística que es promovia al rera port,
regulada amb tres plans especials de remodelació
urbana i que l’alcalde Joan Blanch va destacar (El
Punt, 6/11/96) com la “clau per a què el projecte [del
port] prosperi”. Marina de Badalona S.A. també gestiona les tres operacions immobiliàries amb més de
2.000 habitatges d’alt estànding a la primera línia de
mar: 750 al Sector A-1 (Bòrax), 1000 (Immobiliària
Colonial) i 250 (Immobiliària LAR) al Sector A-3
(Campsa-CACI). I 1.000 més al voltant del canal mitjançant el Pla Especial de Reordenació Urbanística
del Gorg. I tot això sense comptar els blocs aixecats al carrer Indústria, des del carrer Ponent ﬁns a
Ignasi de Loiola.
Falsejament de les conclusions de l’estudi de medi
natural: El suposat alt nivell de contaminació del litoral badaloní era fals. Totes les mostres estudiades,
absolutament totes, eren procedents del front de la
desembocadura del riu Besòs, de davant de l’emissari de la depuradora de Sant Adrià del Besós, o de més
enllà, ja dins el terme de Barcelona. Cap de les mostres
estudiades procedien de la zona costanera badalonina. Destrucció del patrimoni natural i de sòl públic:
La construcció del port és directament una agressió
ecològica molt severa i irreversible del nostre litoral
(4.370 metres), amb la destrucció d’un quilòmetre de
platja, (un 20% d’aquest patrimoni natural). Les 12 Ha
de l’antiga fàbrica Cros de titularitat pública, la franja del Domini Públic de la Zona Marítima Terrestre
(ZMT), van desaparèixer sota l’ús privat de la dàrsena
portuària. Violació de la Llei de Costes: Els fonaments
dels blocs d’habitatges de la Immobiliària Colonial
violaven la zona d’inﬂuència del Domini Públic de la
ZMT de la Llei de Costes. Pèrdua irreversible de patrimoni històric i natural: El port va destruir una platja
convencional i una altra naturista (Txernòbil) de la
Mora. Per tal de fer el canal es va aprovar la modiﬁcació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Històric-Artístic per excloure l’estació de Petita

“Badalona, una ciutat
desvertebrada per grans barreres
arquitectòniques, té altres
prioritats abans que enterrar 12
M d’euros en el canal, i només
perquè 200 veïns tinguin una
barqueta a la porta de casa seva”
Velocitat de Renfe, el Pont sobre el ferrocarril i les
Casetes Murcianes, que van ser enderrocats.
Presumpta prevaricació pressupostària en la
descontaminació de la Cros: A la Cros es van trobar
lixiviats carregats de metalls pessants i d’altres contaminants com plom, pirites, àcid sulfúric, àcid cianhídric, àcid acètic, àcid clorhídric, àcid nítric, quelats
de cianur, sulfats de coure, amiant, sulfats de ferro,
etcètera. Els sulfats, el plom, el zinc i el cobalt amb
proporcions espectaculars, i el cianur, l’arsènic entre deu i vint vegades els límits màxims de toxicitat de l’aqüífer, etc. El primer pressupost de descontaminació era de 150 M. de Pts, però el cost ﬁnal es
dispararia ﬁns a 25 M d’€. (Ercros va ser condemnada a pagar 9 M d’euros). Es va pagar 28 vegades més
car que el previst al pressupostat inicial! Presumpte
frau en els treballs de descontaminació: En el seguiment que vam fer d’aquelles obres vam detectar tres
fraus: Abocament de terres contaminades sense tractar a la platja de la Mora, i transport de camions de
sorres contaminades cap a Barcelona i cap al Vallés.
La primera la vam denunciar a la Junta de Residus
de Catalunya i als Mossos d’Esquadra des del mateix
abocament amb resultat negatiu, ni l’un ni l’altre es
van acostar al lloc.
Inviabilitat econòmica del port-canal: L’aprovació
de 5 al·legacions nostres del 1998 (descontaminació
de la Cros, impermeabilització del vas del canal, reubicació de la platja nudista de Txernòbil, equipament
d’un by-pass i la prevenció de la contaminació bentònica), el van fer inviable econòmicament. La mateixa alcaldessa Maite Arqué declarava (juliol del 2000)
que el projecte “suposava una ruïna econòmica per
l’Ajuntament”, ja que comportava un endeutament
d’entre 17.000 i 18.000 M de Pts a pagar en 35 anys.
Per salvar aquest seriós entrebanc, es va presentar un nou projecte amb modiﬁcacions substancials
respecte al projecte original que preveia un cost de
11.600 M de Pts i consistia en un pla d’etapes en dues
fases: una primera de construcció del port i una segona el canal. Ajornar la construcció del canal i el viaducte comportava un estalvi de 3.500 M de Pts (21 M
d’€). Sorprenentment dels 1.642 amarradors prevists

al projecte original, al nou apareixen només 620 a la
dàrsena esportiva i 111 al port pesquer, que ﬁnalment
serien només 83, (menys de meitat dels prevists inicialment). Incompliment de l’obligació d’equipar
el by-pass: Per evitar la pèrdua de platges, la construcció del port contemplava l’equipament d’un bypass, per transportar 137.000 m3 anuals de sorra
d’una banda a l’altra del port, però el by-pass no es va
fer mai i des de la primera llevantada la platja de la
Mora, a ponent del port va patir una forta regressió,
ﬁns a la seva pràctica desaparició. Auto Pretòria: al
desembre del 2010, càrrecs tècnics i electes del PSC i
de CiU van ser detinguts per irregularitats urbanístiques, per la presumpta participació d’alguns d’ells en
una trama de malversació de 13 M d’€ a l’entorn de
la remodelació urbanística del Gorg.
Després de deu anys d’inanició, quan ja crèiem
que el canal estava mort i enterrat, l’any 2015 en plena precampanya electoral el govern municipal del
PP el va reactivar rebent sospitosament 2,7 M d’€
del ministeri de Foment per començar les obres del
canal. Les recents llevantades han determinat una
forta regressió de platges i pèrdua de sorres, ﬁns al
punt que han descalçat el col·lector de llevant al seu
pas davant el Club Natació. Aquest fet ens hauria de
fer reﬂexionar en la necessitat d’incloure la dimensió ambiental i tenir en compte les previsions de canvi climàtic en la planiﬁcació territorial, aplicant el
principi de prevenció i cautela davant els fenòmens
climàtics extrems com sequeres persistents o pluges
torrencials cada vegada més recurrents. Què passarà
quan un fort aiguat converteixi el canal en una claveguera a cel obert?
Badalona, una ciutat sobreconstruïda i desvertebrada per l’existència de grans barreres arquitectòniques té altres prioritats abans que enterrar 12
M d’€ en el canal, i només perquè 200 veïns tinguin
una barqueta a la porta de casa seva. La construcció
d’un nou viaducte ferroviari perpetua aquesta barrera física que bloqueja la connectivitat de la trama
urbana amb el litoral i hipoteca el seu trasllat i soterrament cap a l’interiort, i l’estació intermodal de
Pompeu Fabra. La reparació de les enormes pèrdues
de la xarxa pública d’aigua potable (25%), les pèrdues de la xarxa de clavegueram o el desplaçament del
col·lector de Llevant cap a l’interior són actuacions
clarament prioritàries. Deixem-nos de xiﬂadures arquitectòniques de nous rics econòmicament insostenibles per l’erari públic com és el canal, que només
respon als interessos privats de les immobiliàries i
dels bancs. Deixem el canal com està: una rambla
verda entre aiguamolls, nodrits per les pluges i per
l’aqüífer de la plana deltaica, com a recordatori dels
antics meandres del riu Besòs que van originar els
sorrals i les fondalades inundades del barri del Gorg!
Si no ho fem nosaltres, ho farà el temps i els aiguats
recuperant els seus camins naturals!

•

Cultures
Els ‘Micaco’ volen recuperar
l’esperit del 4de8 després
de dos anys difícils
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Els Castellers de Badalona han perdut molta massa social les darreres
dues temporades i han hagut d’aparcar “grans objectius”

projecte de futur, a dos o tres anys,
per poder tornar a tocar els castells
de 8. Per això, la base essencial és
tenir gent suﬁcient. I és que aquesta temporada, l’entitat ha aconseguit mobilitzar un màxim d’unes
130 camises, les diades de major
aﬂuència. Quan la xifra voltava les
200 persones el famós dia del 4de8.
“Aquestes desenes de persones són
la diferència entre poder o no poder
atacar certs castells de 7 i de 8”, lamenta en Subirats.
Un dels màxims objectius
d’aquesta temporada, que s’ha assajat i preparat però no s’ha pogut descarregar a plaça, almenys
de moment, és la torre de set, una
ﬁgura que fa anys que els ‘micaco’ no assoleixen. S’ha carregat a
plaça i s’ha completat diverses vegades a local, i el següent pas és
intentar coronar el mític 2de7 a la
diada badalonina, aquest pròxim
4 de novembre. També s’intentaran el 5de7, que s’està resistint, i
un castell inèdit ﬁns ara: el 3de7,
però aixecat per sota.
Més enllà dels castells assolibles
enguany, la colla també ha treballat de cara a fer el pas al 8 les temporades vinents, alleugerint pes
del tronc i preparant el terreny per
pujar un pis. En tot cas, mancarà

Javier Torres Jiménez

A

finals de setembre de
2016, els Castellers de
Badalona van tocar el
cel amb els dits després
d’aconseguir descarregar el primer castell de gama de
8 de la seva història. Un 4de8 en
un marc excepcional, el Concurs
de Castells de Tarragona, la primera jornada del qual van tancar en
primera posició gràcies a una actuació brillant que resultava d’anys
de treball. Una ﬁta que, no obstant
això, no es va aconseguir reeditar a
la diada local, unes setmanes després, que no s’ha repetit des de llavors i que, actualment, seria impossible tornar a viure.
L’entitat ha passat per dos anys
complicats des d’aquell gran moment, amb diferents canvis a escala interna i, sobretot, amb una
fuga de massa social que no es va
aconseguir mantenir enganxada al
repte de consolidar la Colla Micaco
com una de les noves habitants al
vuitè pis del món casteller. “És
la gran incògnita”, assegura l’actual cap de colla, Aleix Subirats.
“Probablement arribar a aquell
castell de 8 va esgotar molta gent
que es va comprometre molt per
poder assolir l’objectiu”.
La gent experimenta canvis personals, es casa, té ﬁlls, acaba els estudis, troba un treball nou. Molta
gent ho ha anat deixant per manca
de voluntat o capacitat. “Tampoc
vam saber promocionar la colla
cap a l’exterior, no hem sabut arribar”, admet l’Aleix. Sigui com sigui,
la conseqüència que es podria esperar d’una gran ﬁta com donar el
primer pas als castells de 8, atraure a més gent a participar del dia

gent per fer-ho i poder assajar en
condicions. Per això, l’entitat prepara algunes accions de promoció
que esperen poder aprovar i començar a fer rodar aviat.
Més suport de la ciutat
i l’Ajuntament
L’actual cap de colla creu que Badalona té un gran potencial desaproﬁtat en l’àmbit cultural i que
no s’hi aposta gaire. “A nivell casteller, podríem tenir una colla de
9. Si només un 1% de tota la ciutat volgués fer castells, hi hauria a
l’entitat 2.000 persones! No es potencien les colles ni la cultura popular”. En aquest sentit, considera
que l’administració podria oferir
més suport i promoció, amb motiu
de les Festes de Maig, per exemple.
Trenar molta més relació entre escoles i colles, per exemple.
De fet, els castellers ja tenen
el seu propi programa de promoció entre escoles i instituts de
Badalona, i durant l’any, sobretot
pels volts de les Festes de Maig,
s’apropen a fer tallers i activitats.
I d’aquí, diu l’Aleix, aconsegueixen portar nens i nenes noves. Des
d’aquest setembre, per exemple,
han pogut incorporar una dotzena de petits i petites castelleres.

Torre de set, carregada, a la Plana Foto: Ramón Gunse

a dia, no només no es va materialitzar, sinó que la tendència va ser
lleugerament contrària.
Tampoc ha ajudat el context
politicosocial que viu Catalunya,
apunta el cap de colla, qui afirma que la massa social del món
casteller està baixant arreu. “El
moviment polític ens afecta a les
colles de cultura, per bo i per dolent. Hi ha molta gent implicada i

compromesa, i això també crema.
A ﬁnals de la temporada passada
vam notar una baixada de gent
molt gran”, explica, en referència
als moments posteriors a l’1 d’octubre. “Hem hagut d’aparcar els
objectius grans”.
Enguany, els ‘Micaco’ han rodat pels municipis catalans amb
la mentalitat de no obtenir uns resultats immediats, sinó treballar un

Ambiciosa diada local, aquest diumenge
La plaça de la Vila acollirà la diada micaco, a les 12h

C

om cada any, la diada dels
Castellers de Badalona serà
una de les darreres actuacions de la temporada, i en la
que els Micaco es proposen el
repte d’aixecar els millors castells d’aquest curs, després de
treballar dur els darrers mesos, i d’un Concurs de Castells a
Torredembarra no gaire prolífer.
La jornada tindrà lloc aquest 4 de

novembre, a partir de les 12h, a la
plaça de la Vila, i els badalonins estaran acompanyats pels Castellers
de Montcada i els Laietans de
Gramenet.
La diada també tindrà un vessant solidari, ja que, abans de l’inici de l’actuació, la colla se solidaritzarà amb l’Associació Catalana de
la Síndrome de Williams i participarà en el seu calendari amb unes

fotograﬁes. Dos nens afectats per
aquesta malaltia, de sis anys i de
Badalona, prendran part de la diada amb els ‘Micaco’. El dia previ,
dissabte, d’altra banda, se celebrarà el darrer acte del 20è aniversari
de la colla, amb un acte al Museu
de Badalona. Una activitat que reunirà a tots els caps de colla i presidents de les dues dècades, així
com castellers actuals i antics.

•

Quatre de set amb agulla, el passat setembre Foto: Ramón Gunsex
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Filmets tanca l’edició 2018 amb
un 30% més de públic
La Nit de les Venus va clausurar dissabte un festival que ha coronat el curt suís ‘Selﬁe’ com a
guanyador del premi a millor ﬁlm; més de 14.000 persones han passat pel certamen enguany

FILMETS Badalona Film Festival
aquest cap de setmana. La producció suïssa escrita i dirigida per
Claudius Gentinetta ha estat la triomfadora d’una Nit de les Venus
en la qual s’han repartit més d’una
dotzena d’estatuetes i premis en
metàl·lic d’entre 2.500 i 750 euros.
‘Selﬁes’ és un curt que llença un
missatge molt crític cap a la societat actual on tothom té la necessitat de fotograﬁar-ho per donar fe
que allò què passa existeix.

Gala de cloenda del Filmets Foto: Festival Filmets

Redacció

L

a 44a edició del festival FILMETS, que s’ha celebrat del
19 al 28 d’octubre, es va tancar el passat cap de setmana amb un increment de poc
més del 30% de públic en relació a
l’edició de 2017, creixent de 6.000
a 8.000 espectadors en les 24 ses-

sions competitives. En algunes
d’aquestes sessions l’aforament del
Teatre Zorrilla ha estat complet.
Mentre ha durat el festival s’han
pogut veure 210 curts, que són els
que aspiraven als premis. En total,
14.531 persones han passat per totes les activitats de FILMETS, tant
a la Secció Oﬁcial com a les activitats de l’OFF FILMETS. A banda de
les 8.000 persones que han assistit

a les 24 sessions competitives cal
destacar que 5.136 alumnes de 8 i
15 anys han passat pel Teatre Blas
Infante en les projeccions Filmets
ElPrimària i Filmets Secundària.
Un retrat de l’obsessió per les
‘selﬁes’ guanya la Venus
’Selfies’, un curt d’animació de
poc més de 4 minuts, ha guanyat
el premi a la Millor Pel·lícula del

‘Bonobo’, Premi especial del jurat
El Premi especial del jurat ha estat
pel curt de ﬁcció ‘Bonobo’, una producció suïssa de 18 minuts escrita
i dirigida per Zoel Aeschbacher.
El curt explica que un dia l’ascensor d’un ediﬁci de protecció oﬁcial s’espatlla. Aleshores, els destins
d’en Felix, un pensionista discapacitat; Ana, una mare soltera en ple
trasllat; i en Seydou, un jove apassionat pel ball, es creuen i mostren
les seves vides.
‘Proch’, un document que guanya
el Premi a la millor direcció
El documental polonès ‘Proch’ ha
guanyat el premi a la millor direcció. Durant 25 minuts, el curt mostra totes les fases per les quals passa un cadàver des del moment de

la seva mort ﬁns al seu funeral i
posterior enterrament.
Rachel Shenton, millor actriu per
l’oscaritzada ‘The silent child’
Rachel Shenton és la guanyadora
del premi a la Millor Interpretació
Femenina pel papel de professora de
llenguatge de signes d’una nena sorda de 4 anys. Aquest curt de 20 minuts va guanyar l’Oscar aquest 2018.
Martin Drainville, millor
actor per ‘Trois pages’
Martin Drainville, protagonista
de la pel·lícula ‘Trois pages’ és el
guanaydor del premi a la Millor
Interpretació Masculina. ‘Trois pages’ és una producció del Québec
on un discret comptable de mitjana edat descobreix que només li
queden algunes setmanes de vida.
210 curts en competició
En l’edició d’enguany s’han projectat 210 curtmetratges. De tot el que
s’ha viscut a FILMETS cal destacar
que Ninetto Davoli, actor fetitxe
de Pier Paolo Pasolini, ha rebut
el Premi Honorífic de FILMETS
2018. També cal destacar la projecció de la pel·lícula ‘Pinocchio’,
rodada l’any 1911 que es va veure
amb música electrònica interpretada en directe.

•

Música de Lleﬁà i La Salut per
a nens i nenes d’Àfrica
Diferents grups i artistes locals participaran el pròxim dia 9 de novembre en un
concert benèﬁc gratuït a l’Escorxador per ajudar a l’Associació La Rotllana
J. T. J.

A

Llefià mai hi ha concerts, menys quan hi ha
alguna festa de barri o
les de Badalona. Mai hi
ha iniciatives. Així que
vaig dir: aquest cop, en comptes
de queixar-me, m’encarregaré de
muntar-ho!”. Aquest va ser l’inici, en un sopar, del concert benèﬁc que el pròxim dia 9 de novembre acollirà el Centre Cultural
l’Escorxador de La Salut. I és que
es va produir la casualitat que en
aquell sopar hi hagués músics locals i gent de La Rotllana, que fa
mesos que recull fons per construir una escola al Senegal. “Dues
coses alhora: fem música al barri i ajudem a una iniciativa social”, explica en Rafa Palomares, veí
i músic de la ciutat que ha tirat
endavant aquesta jornada festiva.
Sota el nom ‘Música per a Senegal’,
el concert benèﬁc, que tindrà lloc

que els hi falta a La Rotllana per
acabar l’escola!”, exclama el músic de Lleﬁà.

El concert vol
recaptar fons per
ajudar al projecte
de La Rotllana i
l’escola de Gumal,
al Senegal
a partir de les 19.30h, portarà a
dos grups principals. D’una banda, Eshavira Project, una fusió
de jazz i flamenc, i, d’altra banda, Mancha ‘E Plátano, un grup
de noies que canten, ballen i fan
percussió al voltant de la música de Puerto Rico. Als dos caps
de cartells els hi seguirà un ampli llistat d’artistes locals i de la
zona que, com a convidats, protagonitzaran una ‘jam session’ ben
variada i plena d’estils diferents.
“És un concert organitzat per gent
del barri amb música de gent del

Rafa Palomares, un dels artistes organitzadors Foto: Cedida

barri i de la ciutat, i esperem que
vingui molta gent”, demana el
Rafa, un dels artistes que deixarà
la seva petjada durant el vespre.
L’entrada serà gratuïta i es duran
a terme diferents sortejos i activitats per intentar recaptar fons,
més enllà de la voluntat dels assis-

tents. L’organització, que està gestionant la cessió de l’espai de la
mà de la Rotllana, compta amb el
suport i patrocini de restaurants,
negocis i establiments de la ciutat
que han cedit els seus productes
de forma altruista per a les rifes.
“A veure si aconseguim recaptar el

Una escola a un poble de Senegal
Gumal és un poble de poc més de
mil habitants a l’est del Senegal.
No té edifici públic, ni equipament comunitari, ni dispensari de salut. Però el gener de 2017
aquest petit poblat africà va complir el seu somni de tenir una escola, després de tants anys. Tot gràcies a La Rotllana, una associació
sense ànim de lucre de Lleﬁà-La
Salut que el 2016 va recaptar fons
per fer una construcció provisional amb materials rudimentaris.
Ara, es troba enmig d’una campanya per recaptar 17.000 euros
amb els què volen construir una
nova escola que pugui suportar les
pluges torrencials i la calor extrema de Gumal. Avui dia, les donacions han superat els 13.000 euros, i
resten menys de 4.000 per complir
l’objectiu.

•

Economia local
Aposta de futur per no
perdre el teixit industrial
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L’Institut d’Educació Secundària La Pineda i el Gremi d’Instal·ladors
del Barcelonès Nord i Baix Maresme (AEMIFESA) han començat una
col·laboració pionera en el sector de les instal·lacions a través de dos cicles
de Formació Professional Dual als quals s’han matriculat 55 alumnes

Silvia Rodríguez Gómez

El proper curs,
l’alumnat estarà
tres dies a la
setmana formantse a les empreses
del gremi

D

es de fa anys, els més
de quatre-cent socis del
Gremi d’Instal·ladors del
Barcelonès Nord i Baix
Maresme (AEMIFESA),
amb seu al barri de Montigalà,
senten neguit davant d’una realitat que no els deixa de sorprendre:
encara que l’atur juvenil a Espanya
es situa en uns dels índex més alts
d’Europa –al voltant del 34,6% en
l’Enquesta de Població Activa del
segon trimestre d’enguany– els
socis del gremi manquen de mà
d’obra qualiﬁcada i veuen perillar
les seves petites i mitjanes empreses per falta de personal i de relleu
generacional, la qual cosa, segons
lamenten, podria acabar amb part
del teixit industrial badaloní. De
fet, a l’hora de buscar treballadors,
es troben amb dos perﬁls que no
encaixen gens: d’una banda, persones híper qualiﬁcades. D’altre,
aspirants sense estudis ni coneixements de l’oﬁci. Els hi manquen els
tècnics.
Per tal de buscar solucions
davant d’aquesta contradicció,
els dirigents d’AEMIFESA es van
apropar ﬁns a l’Institut d’Educació Secundària La Pineda, al barri de Sant Crist, on s’imparteixen
diversos cicles industrials i on
els van rebre amb les mans obertes. Entre les dues institucions, i
amb el vistiplau del Departament
d’Ensenyament, han donat forma a una col·laboració pionera a
Catalunya en el sector de les installacions de la qual es beneﬁciaran
55 alumnes inscrits en dos cicles
de Formació Professional Dual posats en marxa aquest setembre.
Tant el Cicle Formatiu de Grau
Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i
Automàtiques, on s’han matriculat 30 alumnes, i el Cicle Formatiu
de Grau Mitjà d’Instal·lacions en
Telecomunicacions, que ha captat
a 25 joves, s’impartiran entre l’institut i AEMIFESA, ja que el model
de Formació Professional Dual,
que a Catalunya funciona en altres sectors des del 2012, propicia
que les empreses s’impliquin en
els aprenentatges curriculars de
l’alumnat.
En aquest sentit, els alumnes
inscrits a la Pineda faran un primer any íntegrament a l’institut.
El segon any, però, estaran tres
dies a la setmana en aquelles empreses del gremi d’AEMIFESA que
vulguin adherir-se a la dualitat. Els
altres dos dies de la setmana, els
passaran entre l’institut i el cen-

molt qualsevol altre estudi”.
En Guillermo Vera és un dels
alumnes de La Pineda que han
apostat per aquest model de formació. “Això és el que buscava”,
assegura. “No sabia què estudiar,
però vaig venir a la Pineda, vaig
veure aquest mòdul i em va agradar molt”. El jove creu que li servirà molt començar a fer pràctiques
a les empreses l’any vinent. “Així ja
ens coneixeran”, diu.

Alumnat dels cicles duals a l’IES La Pineda Foto: Silvia Rodríguez Gómez

tre de transferència tecnològica
d’AEMIFESA a Montigalà, amb
2.900 metres quadrats d’instal·lacions. El gremi i l’institut, mitjançant un tutor, supervisaran
que l’alumne està assolint tots els
aprenentatges que exigeix el currículum. Antonio Ruiz Amorós,
director gerent d’AEMIFESA creu
que d’aquesta manera els alumnes
“assoliran unes competències úniques perquè el grau de tecniﬁcació que tenim a les empreses els
hi suposarà una altra millora competitiva”. Segons destaca el director del gremi, entre un 80 i un 85%
d’aquests alumnes trobaran feina

en el sector. “Sortiran amb 19 anys
amb el seu carnet d’instal·ladors
autoritzat”, recorda.
El fet diferencial d’aquest conveni de col·laboració es que, ﬁns
ara, només les grans empreses
podien beneﬁciar-se d’aquest sistema de dualitat, perquè les micro, petites i mitjanes no tenien
personal per fer les tutories de
l’alumne. Per això aquesta part
l’assumirà el gremi, i no els empresaris. “El nostre és un gremi pioner a Catalunya en aquest sentit i
aquesta és una prova pilot. Som els
únics de vint gremis d’aquest sector a Catalunya que llancem una

Centre de transferència tecnològica d’AEMIFESA a Montigalà Foto: AEMIFESA

dualitat i assumim aquest rol de
fer les tutories i fer d’orientació a
les famílies i empreses”, comenta el director d’AEMIFESA. De fet,
la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT),
és la que ha signat el document
amb el Departament d’Ensenyament perquè així “fa de paraigua
per a que vagi a tots els gremis
de Catalunya”, ja que, tal com indica Ruiz, aquest “és un problema global, no només ens afecta a
Badalona”.
Durant l’any que facin la dualitat, els alumnes seran contractats
com becaris, i cobraran la part proporcional del salari mínim interprofessional. Héctor Ballesteros,
director de l’IES La Pineda, creu
que aquest model afavoreix les
dues parts. “Està molt bé que
l’alumne comenci a ﬁcar el peu a
l’empresa i que l’instal·lador també
s’involucri amb ells, per potenciar
el seu talent. És tornar a la ﬁgura de l’aprenent, després de tants
anys”, indica. A més a més, assenyala, després d’aquests cicles els
alumnes que vulguin continuar els
seus estudis podrien cursar cicles
superiors i inclús anar a la universitat. “Moltes famílies no apostaven per la FP i ha estat oblidada
durant anys”, lamenta Ballesteros.
“No es té aquesta visió de protegir
el teixit industrial, i molts pares es
pensen que aquestes professions
condueixen als seus ﬁlls a un taller brut, i no té res a veure amb la
realitat”. Avui dia, opina el director, “la relació entre la Formació
Professional amb el rendiment
que obtindràs a la llarga supera

Formació compartida
Des d’Ensenyament també valoren molt positivament el fet de
poder compartir la formació de
l’alumnat entre l’escola i l’empresa
com fórmula per buscar solucions
a la falta de mà d’obra qualiﬁcada
que manca en sectors com l’industrial. Segons assegura el director
general de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, Joan-Lluís Espinós,
hi ha alguns cicles formatius de
l’àmbit industrial on la demanda
de persones formades en aquests
sectors “és superior al nombre
d’alumnes que estan cursant
aquests estudis”. En aquest sentit,
informa que des del Departament
d’Ensenyament s’estan fent actuacions d’orientació a l’alumnat
per tal d’incrementar el nombre
de persones que cursin estudis de
l’àmbit industrial. “Les mesures
flexibilitzadores establertes a la
Formació Professional permeten a
qualsevol persona poder cursar estudis d’aquest nivell educatiu i, per
tant, els joves aturats tenen la possibilitat de formar-se”, esmenta.
Segons dades d’Ensenyament,
a Badalona s’ofereixen 26 cicles
de Formació Professional Dual a
nou instituts de la ciutat (contant
els de La Pineda), en sectors com
l’administratiu, l’informàtic, el comerç o l’automoció. L’any passat,
van ser 108 els alumnes que es van
acollir a aquest tipus de formació
a la ciutat. A tota Catalunya, són
266 centres els que estan oferint
aquest model formatiu, i més de
11.000 els alumnes matriculats.

•

Esports
El bàsquet com a vehicle
de superació i lluita
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El documental ‘Hamza’ retrata la història d’un jove que
es va aferrar a l’esport per tirar endavant i ha acabat
portant la llavor del bàsquet català al Marroc

nar molt, i hi havia respostes que
no trobava”, recorda el jove. En
Hamza ens explica una anècdota
molt simbòlica, d’un dia en el qual
va anar a la inauguració de les
obres del nou pavelló del Masnou,
com a membre del club de bàsquet.
Va arribar més tard que autoritats i
junta de l’entitat, i els Mossos no el
van deixar passar. “Per què a mi em
paren i a la resta no? Hi ha molta
discriminació en molts àmbits del
dia a dia. Abans, assumia que era
el que tocava, però el documental
m’ha ensenyat que hi ha drets que
s’han de lluitar”, manifesta.
“Un dels seus amics explica al
documental que quan puja al tren
i veu un espai lliure, mira qui està
al costat i de vegades no seu perquè creu que a la persona que hi ha
no li agradarà. Són coses que nosaltres no ens plantejaríem. I ells són
nascuts aquí!”, exclama el director.

Javier Torres Jiménez

E

n Hamza és veí d’El Masnou i estudiant d’Economia; entrenador de bàsquet al club del municipi
maresmenc i també a les
categories inferiors de la Penya;
germà d’una família nombrosa,
jove ambiciós i, des d’aquest any,
protagonista del documental que
porta el seu nom, i que va obrir fa
un parell de setmanes el Festival
Filmets de Badalona. El masnoví
ha liderat un projecte solidari que
parla de vida, convivència, acceptació, discriminació i superació
amb el bàsquet com a teló de fons,
i que els badalonins Vidal Sabater
i Juan Sánchez han plasmat en un
ﬁlm que des del passat 19 d’octubre
comença a rodar per Catalunya,
amb la col·laboració de Badalona
Comunicació.
“No volíem que fos un documental sobre bàsquet, sinó que el bàsquet només fos el vehicle conductor. Vam sortir de l’estrena molt
contents, amb sensacions molt
positives i emotives, i vam aconseguir que es parlés de moltes coses
importants com la discriminació
o la religió”, explica en Vidal, el director d’aquesta producció audiovisual. “Al principi està enfocat des
del bàsquet, però a poc a poc el protagonisme de l’esport es va diluint
i acaba sent una carretera per la
qual vaig passant, i a través de la
qual explico el meu recorregut personal”, apunta en Hamza.
Tot plegat va començar com comencen moltes coses en aquesta
accelerada societat de les noves
tecnologies: per un missatge a través de les xarxes socials. Un entre-

En Hamza i en Vidal, al passeig marítim de Badalona Foto: J. Torres

nador del Marroc va contactar amb
en Hamza a través de Facebook per
demanar si podia donar-li un cop
de mà d’alguna forma, amb material, per exemple. Ni es coneixien,
ni l’entrenador marroquí sabia que
en Hamza vivia a Barcelona; només
havia vist per la foto de perﬁl que
també era director de joc, i pensava que vivia al Marroc perquè en
Hamza va cada estiu a veure la seva
família, al nord del país.
El ‘prota’ de la pel·lícula és entrenador del Masnou de Bàsquet des
de fa vuit o nou anys, d’on coneixia
a en Vidal Sabater, periodista i realitzador audiovisual molt implicat
en el món del bàsquet, i tècnic de la
Federació Catalana de Bàsquet en
l’àmbit solidari. Després de rebre
el missatge per Facebook des del
Marroc, li va proposar fer alguna

cosa per ajudar, perquè sabia que
en Vidal ja havia fet projectes solidaris uns anys enrere, a Senegal,
per exemple. La idea va madurar i
s’hi van embarcar.
La pel·lícula intenta mostrar
el dia a dia d’una persona d’arrels marroquines però nascuda a
Catalunya; de la seva relació amb
amics, família, entorn i religió; dels
obstacles que es troba i de la motivació que li aporta el bàsquet per
tirar endavant. Un viatge intern
que acaba creuant el Mediterrani
per aterrar a un poble dels afores
de Casablanca, on porten material i intenten sembrar la llavor dels
valors del bàsquet i de l’esport en
equip. Una història personal corrent, extrapolable a milers d’històries de joves semblants arreu de
Catalunya, que aconsegueix dur a

terme un gest que ha servit per canviar una mica la vida de molts nens
i nenes d’una localitat del Marroc.
Superació davant la discriminació
“Vam anar a buscar els orígens del
Hamza. Per què era un noi rebel
quan tenia 13 o 14 anys, que no funcionava bé a escola. El van expulsar
i el seu entrenador del Masnou li va
dir que, o es comportava a escola,
o no podia anar a entrenar. Això li
toca la ﬁbra, perquè està enganxat
al bàsquet i als seus companys, i comença a canviar”, relata en Sabater.
En Hamza i el bàsquet serveixen
com a ﬁl conductor d’una història
de superació darrera de la qual hi
ha causes que toquen tecles com
ara el racisme o la discriminació.
“Durant el rodatge em feien
preguntes que havia de reflexio-

Material solidari pel Marroc
Més enllà de la història personal
del Hamza, l’altre gran pilar del
documental és el viatge que l’equip
va fer a Casablanca ara farà quasi
dos anys, per traslladar-hi material esportiu que van recollir durant
setmanes, i per portar al poble del
Marroc formes d’enfocar el bàsquet, els entrenaments. “Somrieu,
esteu aquí per passar-ho bé i gaudir, els hi dèiem els dies que hi
vam ser. No s’ha de prendre com
un exèrcit”.
Aquest estiu, Hamza i part de
l’equip del projecte han tornat
aquest estiu al poble marroquí
per tornar a portar material i donar seguiment a la formació del
projecte basquetbolístic, al qual
volen donar continuïtat els pròxims anys.
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