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L’ocupació d’habitatges buits és l’única opció per dormir sota un
sostre per a centenars de famílies que viuen a Badalona i que han
patit desnonaments o pujades abusives en el lloguer dels seus pisos
J. Torres | S. Rodríguez

S

i fa unes setmanes abordàvem des de les pàgines
d’aquest diari els desnonaments a Badalona, en
aquest reportatge volem
donar veu i vot a l’altre cara de
la moneda: les ocupacions d’habitatges buits. Aquesta és una de
les peces de l’efecte dominó que ha
provocat la crisi, la bombolla immobiliària, l’especulació i la precarietat laboral i que es materialitza en milers de famílies sense més
opcions que viure en habitatges
amb els quals no tenen cap lligam
contractual. És casa seva, perquè
hi viuen dins, però no la senten
com la seva llar.
Es fa difícil quantiﬁcar el número de famílies que estan vivint
en aquesta situació. L’Ajuntament
assegura no tenir-ne constància. Tampoc Mossos d’Esquadra,
amb qui aquest diari s’ha posat
en contacte. No obstant això, la
Plataforma d’Afectats per la Crisi
(PAC), que dona suport a les famílies que estan ocupant, xifra
en unes 2.000 les ocupacions a la
ciutat i per ordre, detallen que
els barris on més ocupacions se’n
fan: són San Roc, La Salut, Pomar,
Llefià i el Sant Crist. En aquest
sentit, Sant Roc Som Badalona,
altra plataforma molt activa en
aquest àmbit, ha atès uns 400 casos d’ocupacions els darrers dos o
tres anys. “Només nosaltres duem
a dia d’avui alguns centenars, o sigui que la xifra a Badalona deu
ser molt superior”, estima l’Enric
Marin, expert en habitatge del collectiu, qui assegura que hi ha zones de Sant Roc, sobretot les més

L’Asunción Gallego, a la cuina de la seva casa Foto: Silvia Rodríguez

La Plataforma
d’Afectats per
la Crisi xifra en
uns 2.000 els
habitatges ocupats
a Badalona
degradades, on el nivell d’ocupació
supera el 50%.
Les xifres són alarmants, però
encara ho són més els testimonis
d’algunes persones que es veuen
obligades a ocupar perquè no tenen més alternativa. L’Asunción
Gallego és una dona de mitjana
edat, que treballa com a assistenta

de geriatria. En l’època de la bombolla immobiliària, com tantes famílies, ella i el seu marit van comprarse un pis a Bonavista. Al poc temps
va esclatar la crisi, i el seu company
es va quedar sense feina. No podien
fer front als pagaments i van patir
una execució hipotecària. Van marxar de lloguer, però en acabar-se la
prestació de l’atur, els seus escassos
700 euros de sou, i el petit subsidi
que rep el seu marit, poc més de 400
euros, no els arribava per pagar les
mensualitats i les despeses.
Van ser desnonats i, juntament
amb els seus tres ﬁlls, van veure’s
sense un lloc on viure, ni cap administració que els ajudés. “Les assistentes em van dir que ocupés”, explica l’Asunción, asseguda al sofà
de la casa que ocupa amb la seva

família al barri de La Salut. Un veí
conegut els va dir que els podia
ajudar, i van entrar en aquest habitatge que pertany al BBVA. D’això
fa dos anys. “La casa estava destrossada, era inhabitable”, recorda. Poc a poc han anat fent algunes
reparacions, encara que les condicions de l’habitatge són dolentes.
Encara que mai s’ha sentit del
tot tranquil·la des de que es van
veure obligats a ocupar, ara torna
a sentir “un fort ofec a la gola”: fa
pocs dies ha arribat una carta del
banc anunciant el seu desnonament al maig. “Viure un desnonament és el pitjor que et pot passar,
no saps on ﬁcar-te ni tu ni les teves
coses. Com et vas i a on? He perdut
moltes coses en el camí”, lamenta
la dona, qui també denuncia l’es-

Les plataformes
de suport apunten
que el 99% dels
pisos ocupats
a Badalona són
propietat de bancs
i fons inversors

Un bressol d’un nadó, junt amb d’altres pertinences d’una familia que ocupa una vivenda a Badalona Foto: Javi Torres

tigmatització que viuen, assenyalats per alguns polítics com Xavier
García Albiol, qui fa poc reprenia
la seva activitat a Badalona assenyalant les famílies que ocupen.
“Em fan vergonya. No tenen perdó i no fan res per la situació que
patim tantes famílies. Jo els pregunto, sabeu el que és viure així?
Creieu que ens agrada viure així?”.

Estigmatització del col·lectiu
Justament, l’estigmatització
d’aquest col·lectiu de persones
és recorrent per part d’alguns
sectors polítics i alguns mitjans
de comunicació. La falta de dades per rebatre l’argumentari
més reaccionari és un problema.
Per aquest motiu, l’entitat Obra
Social Barcelona ha fet públic
recentment els resultats de l’Informe sobre ocupació d’habitatge buit a Catalunya, un dels estudis més complerts sobre el tema
i pel qual s’han realitzat més de
600 enquestes a llars de famílies que ocupen pisos buits. Lluny
de l’ocupació ideològica, almenys
tres quartes parts de les persones
que ocupen ho fan per un motiu
vinculat a la falta d’ingressos en
relació als preus del mercat immobiliari. Tal com recull l’estudi,
la relació entre treball precari, ingressos baixos i habitatge inassequible és una constant de les experiències recollides.
Altre mite per criminalitzar les
ocupacions és que afecten a petits
propietaris, gent que marxa de vacances i es troba el seu pis ocupat quan torna. Les dades de l’informe d’Obra Social Barcelona ho
desmenteixen rotundament: més
de quatre de cada cinc dels habitatges ocupats a Catalunya pertanyen a un gran tenidor (82%),
incloent entitats ﬁnanceres, ﬁlials immobiliàries d’entitats ﬁnanceres, fons d’inversió, i entitats
de gestió d’actius com la Sareb.
Segons l’informe, entre aquestes
ocupacions destaquen les de pisos propietat de bancs, representant set de cada deu ocupacions.
Altre estereotip que vincula ocupació amb immigració queda desarmat amb les dades recollides
per l’informe: la gran majoria de
les famílies que ocupen tenen documentació espanyola (73% dels
casos).
Tornant a Badalona i en consonància amb les dades de l’informe, Enric Marín apunta que el
99% dels pisos ocupats, a Sant Roc
però també a la resta de la ciutat,
són propietat de bancs o grups inversors, però quasi mai acostumen
a ser de particulars. Són aquests
els casos en els quals intercedeixen
i ajuden, sempre i quan les persones afectades vulguin legalitzar la
seva situació. “Intentem legalitzar
l’ocupació, és a dir, aconseguir un
lloguer assequible o una alternativa per als afectats. Si el pis és d’un
particular o públic, o les persones
hi volen viure sense pagar res, no
hi intervenim”.
“Abans no coneixia el món de
les ocupacions i és cert que tens
prejudicis. Quan vius els casos
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Les persones
que ocupen es
troben amb unes
administracions
que no disposen
de recursos ni
alternatives

L’Asun, amb el seu gos, mirant la tele a casa seva Foto: S. Rodríguez

veus que realment la diversitat és
molt alta, i que la majoria és gent
que no té una altra opció”, explica
Marín. Després de treballar més de
30 anys en banca, coneix perfectament moltes casuístiques sobre els
desnonaments, i ara també sobre
les ocupacions.
Sant Roc Som Badalona aﬁrma
que la majoria de casos a Sant Roc
són famílies del barri, però que
cada cop es diversiﬁca més el perﬁl de l’ocupant. “Fa poc hem tractat el d’una petita empresària que
es va enfonsar i a la qual no li ha
quedat més remei. El problema
dels treballadors pobres es multi-

La criminalització
i els prejudicis
persegueixen a
moltes d’aquestes
famílies
plica: gent que treballa però ocupa perquè el sou no li arriba per
pagar un lloguer”, diu l’Enric. Un
fenomen en auge a Sant Roc, indica, però també a Badalona i l’àrea
metropolitana en general.

Canvis constants de propietat
Un fenomen que s’està accentuant darrerament, expliquen, i que
diﬁculta la interlocució per aconseguir solucions per a les famílies
ocupants és el canvi constant de
la propietat de certs immobles. Fa
temps que els bancs estan venent
molts dels seus habitatges, argumenta l’Enric, sobretot a fons i
grups inversors. El que ha començat a passar més recentment és
que tant bancs com fons estiguin
venent els habitatges ocupats, a
preus molt baixos.
“Es treuen de sobre el problema i això deriva en un perjudici,

perquè qui el compra sap que està
ocupat i l’intentarà desocupar
com sigui”. En aquest sentit, diu
que ja s’han trobat casos en els
quals apareixen empreses dedicades a desocupar, i que no acostumen a emprar tècniques “molt
amables”, diu el membre de l’entitat. També han tractat recentment diversos casos en els quals
les famílies tornen a casa i es troben les seves coses al carrer.
Altre situació que s’està donant és la “venda” d’ocupacions.
Marín no s’atreveix a qualiﬁcar-los
de grups maﬁosos o organitzats,
però admet que hi ha persones que
treuen proﬁt de ‘donar patades’ a
pisos buits i vendre les claus per
1.000 o 2.000 euros. “Intenten enganyar amb un suposat lloguer o
directament el venen deixant clar
que és ocupat. A Sant Roc són coneguts, nosaltres sabem qui són, i
segur que la policia, també”.
Sense suport de l’administració
En Luis Ros Cortés, membre de la
PAC, sap que la solució al problema d’habitatge d’aquest país “no
passa per ocupar”, sinó per denun-
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ciar que una “necessitat bàsica
com una llar és vital per al desenvolupament adequat d’una família”. Però ara per ara les solucions
no arriben, des de cap banda.
Segons apunta, el gran problema dels ciutadans afectats és la
diﬁcultat que tenen de demanar
ajuda, “perquè entren en un procés d’aïllament pel fracàs”. “Els
que demanen ajuda es troben
amb uns Serveis Socials i administracions que no disposen de recursos ni alternatives d’habitatge,
i que en molts casos et conviden
a buscar-te la vida, inclús per a
que ocupis un pis”, diu. Les alternatives són “nul·les”, encara que
apunta que l’Ajuntament està adquirint habitatges i alguna família pot rescatar-se, però “lluny del
que hauria de ser normal, que cap
família fos desnonada sense alternativa digna”.
De nou a la Salut, l’Asun no
sap què farà si arriba el desnonament. Sobretot pensa en els seus
ﬁlls, els quals “estan patint molt”.
Assegura que si fos per ella i el seu
marit, anirien a acampar a la Plaça
de la Vila per denunciar la seva situació. Però amb ﬁlls, no ho contempla. Troba a faltar “sentir-se
com a casa”, un lloc on ella i la seva
família visquin segures i tranquilles, on no arribin cartes amb amenaces de desnonament.
Mentrestant, el pas dels dies
tornen a tenir angoixada a aquesta dona que demana un pis de lloguer social que puguin pagar. Així,
després d’anys de viure amb un
ofec injust i persistent a la gola,
podria sentir que allà on viu ja és
la seva llar.

•

Actualitat
Els cotxes tornaran a aparcar
a la platja la setmana vinent
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Les tasques de senyalització per fer marxa enrere en la paciﬁcació del
passeig Marítim, en teoria provisionalment, acaben aquests dies

Redacció

A

questa setmana han
d’acabar les tasques de
senyalització horitzontal del tram del passeig
Marítim comprès entre
el carrer de la Riera de Canyadó i la
platja dels Pescadors per permetre
l’accés i l’estacionament de vehicles durant les nits. D’aquesta forma es dona compliment a l’acord
sorgit el mes d’octubre del darrer
Consell de la Mobilitat Sostenible
i el Transport Públic, en el qual es
va consensuar tornar a obrir a l’estacionament nocturn el passeig, de
forma provisional.
La nova senyalització horitzontal mantindrà l’actual carril bici i
permetrà, entre les 8 de la nit i les
8 del matí, l’estacionament de vehicles al cantó de la vorera de mar.
Així mateix, es pintarà un únic

Es mantindrà
el carril bici i
permetrà, entre
les 20h i les 8h,
l’estacionament
de vehicles
carril de circulació de doble sentit, amb espais per a facilitar les
maniobres, i es mantenen les places reservades per a persones amb
mobilitat reduïda.
Després de la instal·lació de la
senyalització, i una vegada ja es
tenen els informes necessaris sobre la circulació de vehicles, apunta el govern, es podrà obrir aquest
tram del passeig Marítim a l’estacionament nocturn dels vehicles.
La previsió és que sigui una rea-

litat a finals d’aquesta mateixa
setmana. L’obertura per a l’aparcament en horari nocturn forma
part d’una mesura provisional ﬁns
a la projectada construcció del nou
passeig Marítim. En aquest sentit,
l’executiu va presentar el passat 17
d’octubre una proposta, redactada
pels tècnics de l’empresa municipal Engestur, amb un pressupost
estimat de 2,5 milions d’euros i un
horitzó de realització per a mitjans
de l’any 2020.
La proposta del futur nou passeig preveu un carril bici, situat a
tocar de les vies del tren, i un espai central per als vianants protegit per una línia de bancs i jardineres. Entre els elements més nous
destaca la proposta de perllongar
els passos soterrats que connecten
per sota de la via del tren, sortint a
la superfície un cop superat el carril bici per facilitar la convivència
entre vianants i ciclistes.

•

Tancat sense previ avís
el punt d’assessorament
als nouvinguts

Imatge d’arxiu del passeig Foto: J. Torres

Incendiada la fàbrica
Piher de Canyadó
Abandonat des de fa anys
tot i estar catalogat, l’ediﬁci
ha cremat durant hores

Entrebancs administratius tallen ﬁns a nova ordre la continuïtat
del servei, que atenia un centenar de persones al mes

J. Torres

E

ls darrers dies de novembre, el punt d’informació i
assessorament als nouvinguts de Badalona, ubicat al
barri de Sant Roc, va haver
de tancar portes de forma immediata i sense previ avís. El servei,
prestat per la Fundació Surt a través d’un contracte públic, ha quedat interromput per manca de
renovació i ha deixat sense assessorament i amb els tràmits a mig fer
a desenes de persones d’un dia per
l’altre. Funcionava des de 2007.
El punt de nouvinguts, sota el nom
de ‘De tot arreu’, s’impulsa des del
Consorci Badalona Sud -participat
per Generalitat i Ajuntament-. El
passat 4 de novembre finalitzava el contracte que hi havia ﬁns
ara, i, atès que no es va fer una
renovació del mateix, l’Ajuntament ho va resoldre temporalment amb una pròrroga. “Un
pedaç que ara l’interventor municipal ha dit que no estava ben fet

i que s’havia de tancar”, explica
l’advocat del servei, Albert Pares.
Tres persones treballaven ﬁns ara
al punt, per dur a terme l’acollida,
la mediació i assessorament i el
servei jurídic, i estaven atenent a
una mitjana de 100 usuaris i usuàries mensuals que s’han quedat
sense referent. “Hi ha molta gent
que estava en procés de renovació
de permisos, demanar cita, aconseguir la nacionalitat... són tràmits que triguen molts mesos i
diners, i que ara es quedaran penjats sense saber què ha passat”, avisa l’advocat, que etziba que ningú
des de l’Ajuntament ha fet res per
evitar-ho.
El regidor de Serveis Socials,
Jordi Subirana argumenta que
s’ha tractat d’un problema administratiu i que, en cap cas, el govern ha donat cap ordre de tancar el servei. Afirma que s’està
treballant per tornar a posar-lo
en marxa al més aviat possible,
però de moment no hi ha data.
“El govern anterior va tenir temps
suﬁcient per fer un nou contracte i

Incendi a la fàbrica Foto: Agustín Guijarro

L
Servei tancat Foto: Sant Roc Som BDN

no ha posat les eines necessàries”,
ha etzibat Subirana, que ha respost a la denúncia d’aquests dies,
encapçalada per Guanyem i ERC,
que reclamaven la reobertura del
servei com a element fonamental a
la zona sud. “No es pot posar en
perill la cohesió social i la convivència als barris més necessitats
de la ciutat amb excuses burocràtiques i administratives”, argumenta l’exalcaldessa Dolors Sabater.

•

a mítica fàbrica Piher de Badalona, al barri de
Canyadó, s’ha vist afectada per un important incendi aquesta nit de dimarts a dimecres. Fins a 12
dotacions de bombers van haver de treballar per apagar el foc. Tot i que la fàbrica, tancada i abandonada,
estava ocupada per persones sense llar, no s’han hagut
de lamentar ferits, han aﬁrmat les autoritats. Segons
els Bombers, les ﬂames han afectat completament les
tres plantes de l’ediﬁci.
L’ediﬁci és obra dels arquitectes Josep Maria
Martorell i Oriol Bohigas, amb la intervenció de David
Mackay en la seva ampliació. Va tancar el 1989 a causa de la severa crisi econòmica i ﬁnancera que patia el
grup empresarial.
Aquest incident reobre el debat sobre el seu abandonament, malgrat les constants reclamacions de diferents sectors de la ciutat, sobretot el veïnat del barri, que demanava el seu reciclatge. Caldrà revisar els
danys estructurals i saber si l’ediﬁci podrà sobreviure,
tot i el foc, i podrà tenir una nova vida en un futur.

•
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Conviure

Les escoles públiques de Primària
denuncien mancances en el manteniment
Cinc escoles han estat sense calefacció en les darreres
setmanes per problemes amb les revisions de les calderes

L’Ajuntament
indica que la nova
Llei de Contractes
ha afectat alguns
serveis del
manteniment
dels centres

Silvia Rodríguez Gómez

C

omença a fer fred, i s’agraeix entrar a un lloc càlid,
on estar a gust i a resguard. Malauradament,
però, a diverses escoles
públiques de la ciutat, mantenir les
aules a una temperatura agradable s’ha convertit en un mal de cap,
aquestes últimes setmanes. Fins a
cinc escoles de la ciutat (Antoni
Botey, Rafael Casanova, Baldomer
Solà, Feliu Vegués i Rafael Alberti)
han estat sense calefacció durant
setmanes en alguns casos, i, encara que a hores d’ara a tres d’elles ja
funciona la climatització, els problemes amb les calderes posen de
relleu un fet que els centres porten denunciant des de fa temps: el
manteniment de les escoles que fa
l’Ajuntament és un “manteniment
d’urgència i no preventiu”, tal com
destaca Roser Martín Barea, portaveu de la Junta de Directors de
les Escoles Públiques d’Infantil
i Primària de Badalona i directora de l‘escola Rafael Casanova.
Encara que els centres educatius
són competència del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat,
els ediﬁcis i el seu manteniment
són responsabilitat de l’Ajuntament de Badalona.
A banda de la calefacció, el dia
a dia també deixa afectacions que
triguen en reparar-se, quan s’espatlla una font o una porta; quan

Imatge d’arxiu d’una escola de La Salut Foto: J. Torres

cau a terra alguna rajola; o ﬁns i
tot per a reposar el sauló del pati,
“que pot trigar tot un curs en arribar”, diu Martín Barea. Des de la
Junta de Directors porten molt de
temps denunciant a la Regidoria
d’Ensenyament totes aquestes situacions, posant l’èmfasi en que el
problema és la manca de revisions
de manteniment. “A l’octubre ens
vam reunir amb el regidor d’Ensenyament, en Jordi Subirana, i ens
va dir que ens proposaria quelcom aviat, i encara esperem”, diu
la directora, qui opina que és una
llàstima que a les reunions amb la
regidoria, en comptes de parlar

d’activitats i de recursos educatius
per als infants de Badalona, estiguin sempre parlant deles manques del manteniment.
Roser Martín lamenta que l’Ajuntament els “cuidi tan poc”. “Les escoles de Primària de Badalona
funcionem molt bé, tenim molt
de potencial i treballem molt pels
alumnes i les famílies; tenim molta col·laboració d’Ampas i docents,
però si les escoles funcionen no és
gràcies a l’Ajuntament”, diu.
El pes del manteniment de
les escoles recau sobre els oficials d’oﬁci. Hi ha un oﬁcial assignat per a cada escola, però des de

l’any passat s’han trobat amb diferents diﬁcultats per front a les
reparacions. Abans, cada escola
tenia un pressupost pel manteniment i podien comprar les peces
o eines necessàries per fer les reparacions adients. Però, des de fa
poques setmanes, el Servei d’Obres
i Manteniment de l’Ajuntament els
ha emplaçat a no comprar cap material si no és per una situació molt
urgent, perquè és l’Ajuntament qui
s’encarregarà de fer les compres.
Des de la Junta de Directors però,
assenyalen que ﬁns i tot la urgència la determina l’Ajuntament,
“amb la qual cosa el que pot ser
urgent per l’escola, pot no ser-ho
per l’Ajuntament”.
Per la seva banda, la responsable del Servei d’Obres i Manteniment, Rosa Sadurní, explica
que aquests canvis estan regits
per la nova Llei de contractes del
sector públic, que va entrar en vigor al març i per la qual han de re-

visar-se molts contractes de diferents serveis de l’Ajuntament, i que
a partir d’ara les compres es faran
des de l’Ajuntament per estalviar
recursos i reduir el pressupost
al comprar en grans quantitats.
Sadurní, a més a més, recorda
que moltes escoles estan en ediﬁcis de més de quaranta anys, i
que ara estem a ﬁnals d’any, amb
la qual cosa el pressupost està gairebé exhaurit. Així mateix, la responsable d’Obres i Manteniment
destaca que per fer un millor
manteniment preventiu, tal com
demanen les escoles, s’haurien de
fer unes “inversions molt grans i
inviables”.
No obstant això, des de la secció
sindical de Comissions Obreres de
l’Ajuntament apunten que aquests
canvis de protocol són deguts al
“col·lapse administratiu” que hi ha
al consistori per no haver-se adequat a temps a la Llei de contractes del sector públic. Algunes de
les empreses que subministraven
material per al manteniment, “no
donaran servei ﬁns que no s’arreglin les seves situacions contractuals”, apunten des de CC.OO. Per
això, agreguen, no és un problema únic de les escoles, si no que
també està afectant a les biblioteques, centres cívics i equipaments
esportius de la ciutat. “Fa temps
que diferents informes demanaven a l’Ajuntament que es posés
les piles amb la nova llei, però no
s’ha fet res”, critiquen.

•
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Conviure
Els estudiants creen una
Badalona en miniatura
Deu instituts i escoles crearan maquetes de llocs d’interès de
la ciutat amb impressores 3D facilitades per BDNLab

Olaya Marín

A

quest curs deu instituts
i escoles de la ciutat
participen en el projecte “Menuda Badalona”,
promogut per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i organitzat pel BDN Lab.
El programa pretén que els
alumnes puguin crear una maqueta d’un lloc d’interès de la ciutat, com ara les Termes Romanes
o el Pont del Petroli, entre altres. L’objectiu de l’experiència
és aconseguir que els estudiants
sentin interès per la tecnologia
i que puguin treballar alhora temàtiques com ara l’arquitectura,
l’art, les matemàtiques i el disseny 2D i 3D per ordinador.
“Menuda Badalona!” forma
part d’una prova pilot subvencionada i promoguda per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i altres empreses col·laboradores. Es
vol fer extensible a altres municipis, ajustant-se a les seves necessitats i característiques.
El projecte ja ha dut a terme
la seva primera fase. Aquesta ha
constat en la formació dels professors dels instituts Badalona VII,
Pau Casals, Eugeni d’Ors, Júlia
Minguell, La Llauna i les escoles Betúlia, Badalonés, Maristes,
Cultural i Sant Andreu que seran
els responsables de l’activitat. En
aquesta fase, el BDN Lab ha ajudat als docents a muntar una impressora 3D i els hi ha ensenyat
com fer-la servir i quins programes de disseny utilitzar.
Durant les pròximes setmanes
seran els alumnes dels deu centres escollits els que acudiran al
BDN Lab a fer tallers de fabricació digital i de modelatge i impressió 3D per poder crear una

L’objectiu de
l’experiència és
aconseguir que
els estudiants
sentin interès per
la tecnologia
base de coneixement per començar a treballar les seves maquetes.
Tanmateix, els estudiants disposaran de quatre hores extres per
tornar al taller per resoldre dubtes o fer tallers amb el làser.
Segons explica Raül Mercadal,
un dels socis del BDN Lab, el projecte té un triple beneﬁci pels municipis que hi participen. El primer és capacitar tecnològicament
als docents dels centres educatius
participants; el segon és formar
als alumnes en les àrees de cièn-

coneguin millor les seves ciutats
i sàpiguen com funcionen les impressores 3D i altres dispositius
de fabricació digitals que els ajudin a reproduir físicament dissenys virtuals.
Definitivament, des del BDN
Lab volen que els joves aprenguin
a treballar en equip, ja que no volen que facin peces molts grans,
sinó que aquestes siguin petites
per poder-les anar muntant. Amb
això creuen que s’afavoreix el treball en grup perquè calen que totes les peces estiguin en sintonia
perquè puguin encaixar.
Si el projecte continua endavant, les maquetes passaran a formar part d’una exposició permanent que recrearà una Badalona
en miniatura.

•

Instal·lacions del BDNLab Foto: Olaya Marín

Els alumnes
acudiran al
BDNLab a fer
tallers de disseny
i d’impressió 3D
cia, tecnologia, enginyeria, arts i
matemàtiques (STEAM); i el tercer és la promoció de la població
com a ciutat innovadora i destí
turístic.
L’elecció dels centres educatius
ha sigut per ordre d’inscripció, tot
i que s’han escollit de manera que
hi poguessin participar de manera proporcional tant escoles com
instituts públics i privats.
Amb aquest projecte es vol
aconseguir que els participants

Professors de centres educatius aprenen a muntar una impressora 3D Foto: BDNLab
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Opinió convidada

Opinió convidada

Badalona, un Tió amb
qui tothom s‘atreveix

Hola Nadal, adéu
cultura musical

Ricard Vila,
Secretari de Forquilla Badalona

L

a tradició diu que quan arriva la nit de Nadal els
petits de la família rodegen el tronc amb barretina i li canten tot estomacant-lo: ‘Caga Tió
ametlles i turrons no caguis arengades que estan
massa salades....‘. El Tió sap que li tocaran les
costelles, i que després de l‘esbatussada el tornaran a
guardar a l‘armari ﬁns l‘any vinent, tot i així no perd el
somriure.
Passen els anys i cap dels governs municipals de colors
diferents que hem tingut sembla adonar-se d‘una cosa.
Sense un projecte planiﬁcat, detallat i acordat de promoció de la nostra ciutat, que sigui transversal governi qui governi, i perduri en el temps Badalona seguirà
sent un tió vell i cansat, que ha viscut temps millors, i
que sembla no agradar a ningú. Aquest tió ja no dona
ametlles i torrons, i qui se‘n fa càrrec no són els pares
sino un grapat de nens donant pals a tort i a dret, volen
amb el mínim esforç treure el màxim rèdit polític.
Aquest any el projecte ha passat per una nova ﬁra, la
enèssima en el calendari local, i amb l‘excusa de l‘encesa de llums de Nadal s’ha pensat en fer un concert en el
passeig marítim.
Des de Forquilla, tot i reiterar la nostra manca de conformitat davant el sobreexplotat model de les ﬁres,
considerem positiu que es facin coses que, en primer
lloc, aconsegueixin atreure visitants a Badalona i en
segon lloc, ajudin als badalonins a valorar cada vegada
més la seva ciutat. El desacord arriva quan aquest no
serà un esdeveniment repetit en el temps, doncs el proper consistori potser decideix no fer-ho, o potser pensen que ja no volen o no poden gastar-se els 120.000€
que ha costat el concert d‘Europa FM.
L‘absència de planiﬁcació i programació en el temps
condemna a l‘acte a quedar aïllat i oblidat pel proper
any. De tenir noves edicions li concedeixes l‘oportunitat de ser repetit, millorat, reconegut i en darrera instància que es pugui convertir en popular i de referència. Tota aquesta feina ben feta durant un període llarg
de temps és la que dona fruits. La improvització, la inmediatessa o fer allò que està de moda o fa tothom no
acaba convertint aquestes accions en un referent i per
suposat no serveixen de promoció de la ciutat.
Permetim que els hi digui que amb la mateixa cançoneta de tots els anys només acabaran recollint arangades i de les ben salades.

•

Màrius Alfambra, músic i
membre de Generació del Ritme

E

l passat dissabte 1 de desembre el nou govern municipal d’Alex Pastor va donar el
tret de sortida a les activitats nadalenques amb el concert “Hola Nadal” organitzat per Europa FM i en el que van actuar
els cantants Álvaro Soler, Blas Cantó i els disc jockeys Wally López i Brian Cross. A ulls crítics només
cal donar una ullada ràpida al cartell perquè sorgeixi una pregunta molt bàsica: On són les dones?
Doncs, el talent femení és més viu que mai però el
regidor d’Igualtat no s’ha preocupat de donar-les
visibilitat. Sembla que no dóna importància a la representativitat com una de les qüestions bàsiques
perquè les nenes i noies badalonines creixin amb
referents musicals als quals seguir. Decebedor oi?
Tot i això, fets com aquests no són gens sorprenents: és clar que l’objectiu del govern socialista no
és fer política cultural amb perspectiva de gènere
sinó campanya política de cara a les pròximes eleccions municipals.
Però la problemàtica va més enllà de la nul·la
presència femenina al cartell: si ampliem el focus
veurem altres qüestions que són dignes de reﬂexió
i que com a ciutadans i ciutadanes crítiques no podem deixar passar per alt. El cost elevadíssim per a
organitzar el concert, 133.000 euros, fa que la gravetat de l’assumpte sigui encara més gran. En aquest
sentit, i amb tot el respecte envers els artistes programats, des de l’associació de músics “Generació
del Ritme” vam publicar a les nostres xarxes socials
un comunicat on expressàvem el nostre profund
descontentament amb l’esdeveniment per les següents raons: No hi ha cap dona en el cartell.
Són 133.000 € gastats en un dia que podrien anar
destinats a equipar espais oblidats com els centres
cívics amb material de so digne i en fer una progra-

Concert del passat dia 1 de desembre Foto: Ajuntament

mació estable durant tot l’any amb artistes emergents locals. No hi ha cap artista local. No hi ha
diversitat de gèneres musicals que representin les diferents sensibilitats i comunitats de la ciutat.
Per evitar aquesta instrumentalització i democratitzar i enriquir l’escena musical badalonina seria interessant obrir un debat sobre quin model de gestió
volem entre tots els col·lectius que aporten cultura
musical a Badalona i donar-li visibilitat als mitjans.
La música és una part molt important de la cultura que malauradament s’utilitza de forma partidista per reproduir i perpetuar unes lògiques de
poder determinades. Cal entendre la música com
una eina per crear comunitat, com un procés creatiu col·lectiu que genera ments lliures, reﬂexió i
canvis en la nostra ciutat durant tot l’any. No podem acceptar una política municipal que promogui
la cultura musical únicament com a bé de consum
puntual en grans esdeveniments. Malgrat que la
institució promogui la música sota aquestes lògiques, cal seguir treballant per mantenir viva la cultura de base, descentralitzada, als barris, feta per la
gent i per a la gent. Doncs, com va dir Montserrat
Roig “la cultura és l’opció política més revolucionaria a llarg termini”.

•
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Un Nadal a Badalona pl
escape room

a la Casa de la Vila

L’esperit nadalenc omple
els barris de la ciutat
caixes regal VISITABLES
El Nadal està present als barris de Badalona
gràcies a les cinc grans caixes regal que s’han
instal·lat a diversos punts de la ciutat. Les
caixes són visitables, és a dir, s’hi pot accedir
per les dues bandes i travessar-les i, si es vol,
fer-se fotos a l’interior envoltats de tota la seva
lluminositat.
Les caixes regal es troben situades en aquests
punts:
· Carrer de Pérez Galdós (barri de Lleﬁà)
· Passeig de la Salut (barri de la Salut)
· Plaça dels Països Catalans (barri del Progrés)
· Avinguda del Primer de Maig (barri de Pomar)
· Rambla de Sant Joan (barri de Nova Lloreda)

Les festes de Nadal són unes dates per gaudir de la companyia de les persones que més
estimem, i una bona manera de fer-ho, més
enllà dels tradicionals àpats i celebracions, és
compartir estones d’oci i diversió. Per això,
des de l’Ajuntament s’ha impulsat per a
aquest Nadal una activitat que s’estrena en
aquestes festes, un Escape Room a la Casa
de la Vila que tindrà lloc el dissabte 15 de
desembre.
En aquest joc, que es durà a terme entre les
10 i les 14 hores, i entre les 16 i les 20 hores,
les persones que ho desitgin podran descobrir la història de la Casa de la Vila de Badalona a través d’un exercici en què hauran
de resoldre diversos enigmes i trencaclosques
per poder avançar i sortir de l’ediﬁci.
La premissa inicial d’aquest Escape Room és
la desaparició de la Clau de la Ciutat, un
estri indispensable perquè els Reis d’Orient
puguin repartir les joguines per totes les
llars badalonines. Les persones participants
hauran de seguir les pistes que rebran
de diversos personatges relacionats amb
l’Ajuntament per superar les proves ﬁns a
aconseguir recuperar la Clau de la Ciutat.
Aquesta activitat està dirigida a persones
més grans de 8 anys.
L’aforament és limitat.
Els grups de persones participants aniran
entrant a la Casa de la Vila segons l’ordre
d’arribada.

www.badalona.cat/nadal

UN GRAN ARBRE DE NADAL
TORNA A LA PLAÇA DE LA VILA
La llum i el color tornen a omplir els carrers de
Badalona durant les festes de Nadal. Des del
passat 1 de desembre un gran arbre de Nadal
de més de 10 metres s’il·lumina al centre de
la plaça de la Vila. L’arbre està format per una
gran estructura metàl·lica guarnida amb llums
de diferents colors que dibuixen les típiques
boles i garlandes i està coronat per un gran
estel. Com a novetat, l’arbre d’enguany és visitable, de manera que es pot travessar i esdevé
un escenari ideal per a fotograﬁes plenes de
llum i color.

EL PONT DEL PETROLI
S'IL•LUMINA PER PRIMER COP
El pont del Petroli, un dels principals símbols
de Badalona, llueix des del passat 1 de desembre milers de bombetes de llum que creen
bonics efectes en combinació amb els reﬂexos
a l’aigua i que, a més, el fan ben visible des de
tota la franja costanera.
Els badalonins i les badalonines, així com els
visitants vinguts d’arreu, poden passejar pel
pont del Petroli i gaudir aquest Nadal, gràcies a
la il·luminació nadalenca, d’una nova i encisadora experiència.
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e de llum, color i il·lusió
Des del 2 al 4 de gener, entre
les 17.30 i les 20.30 hores, el
Centre Cultural l’Escorxador-Nau
3 es transformarà en la fàbrica
de joguines de Badalona.

els patges reials
us espereN
Les nenes i els nens
badalonins tenen enguany un ampli ventall
d’opcions per fer arribar
els seus desitjos als Reis
d’Orient. A més de la
fàbrica de joguines, Ses
Majestats enviaran els
seus patges reials a la
plaça de la Vila els dies
2 i 3 de gener, entre les
17 i les 20.30 hores,
perquè recullin totes
les cartes. D’aquesta
manera s’asseguren que
tindran de temps de llegir i satisfer els desitjos
del infants.

Allà els infants podran entregar
les seves cartes als turnemis, els
personatges encarregats de fabricar les joguines que demanin
els nens i les nenes de Badalona, i que acompanyen els Reis
Mags a la Cavalcada. A més, un
mapping il·luminarà la façana.
Activitat oberta i gratuïta.

Novament els Reis d’Orient arribaran a Badalona el pròxim 5 de gener a
bord del vaixell Ciutat de Badalona. La nau atracarà a les 16.30 hores al
pont del Petroli, on seran rebuts per les autoritats de la ciutat. Des d’allà
es traslladaran a l’avinguda de Pius XII, a l’altura del carrer de Ramiro de
Maeztu, on començarà la tradicional Cavalcada dels Reis d’Orient.
Ses Majestats aniran acompanyades en tot moment per una comitiva
que recorrerà els carrers i places de la ciutat. La Cavalcada comptarà
amb les tradicionals carrosses dels Reis amb els seus patges i els seus
ajudants: els turnemis -uns pallassos trapelles però molt eﬁcients-, les

companyies de teatre de carrer professionals i els participants
artístics provinents del món de la dansa i del teatre local.
Tancaran la gran comitiva de la Cavalcada les
populars i esperades carrosses dolces, des
d’on caurà una veritable pluja de caramels
per a petits i grans.
No us oblideu de portar els fanalets
per ajudar els Reis d’Orient en el seu
recorregut per Badalona.

www.badalona.cat/nadal
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parc Lúdic i
esportiu de nadal

FIRA DE NADAL
Fins al 23 de desembre, la
plaça de La Plana acull la Fira
de Nadal de Badalona. En les
parades instal·lades es poden
comprar, entre altres productes, les tradicionals ﬁgures
del pessebre i els arbres de
Nadal.
L’horari de funcionament de la
ﬁra és de 9 a 21 hores.

MOSTRA
DE PESSEBRES
El Complex Esportiu Municipal Montigalà (carrer de Rossini núm.
8) acull des del 24 ﬁns al 31 de desembre el Parc Lúdic i Esportiu
de Nadal. Es tracta d’una opció que combina el lleure i els esports, amb un conjunt d’activitats dinamitzades per professionals
d’ambdós àmbits, gratuïtes, i pensades i destinades per a infants
d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys.
L’horari del Parc Lúdic i Esportiu de Nadal és de 10 a 13 hores i de
16 a 19 hores, a excepció dels dies 24 i 31 de desembre amb horari
només de matí. Els dies 25 i 26 de desembre el Parc romandrà tancat.
El nombre de nens i nenes participants serà limitat.

NADAL SOLIDARI
I TIÓ GEGANT
Els més petits i les
més petites podran
fer cagar el tió a la
plaça de la Plana del
18 al 20 de desembre, de 17.30 a
19.30 hores.
Aquesta activitat,
com és habitual, té
un caràcter solidari
amb la recollida de
menjar destinada al
Banc dels Aliments de
Badalona.

NADAL NO SEXISTA
“Ni els camions són blaus, ni les princeses són de color rosa.
Per unes joguines no sexistes...no compris estereotips!”
Les festes nadalenques són també una bona ocasió per educar els nens
i les nenes en la cultura de la igualtat. Per als adults, la compra del
regals és una oportunitat perfecta per a no perpetuar i reiterar els
rols patriarcals de gènere que poden incidir en les opcions a l’hora
d’escollir-los. És un bon moment per prendre consciència i allunyar-se
de patrons de comportament determinats i estereotipats. Una societat
més justa i igualitària es conﬁgura i es construeix a partir de petits
gestos individuals, com ara l’adquisició de joguines no sexistes.

www.badalona.cat/nadal

Des del 13 de desembre la plaça de la Vila acull el tradicional pessebre, obra de Carme Ayza. Des del mateix dia i ﬁns al 6 de gener,
la sala El Refugi és escenari d’una mostra de pessebres i diorames a càrrec de l’Associació d’Amics del Pessebre. Es pot visitar de
dilluns a divendres entre les 17 i les 20.30 hores. Dissabtes i festius
l’horari s’amplia també al matí, de 12 a 14 hores.

nadal sostenible
Les compres i els regals d’aquest Nadal es poden fer de manera
conscient i responsable, sense oblidar que darrera de cadascuna de
les compres i dels regals, tard o d’hora, acabaran sent un residu.
Per fer una compra sostenible i responsable és molt positiu aplicar
la màxima ‘recicla, reutilitza i redueix’.

nadal a les
biblioteques
Perquè totes les nenes i tots els nens de Badalona puguin tenir
els seus fanalets per anar a a esperar Ses Majestats d’Orient i
il·luminar-los en el seu camí, les biblioteques municipals de la
ciutat ofereixen tallers de construcció de fanalets. A més, s’han
preparat activitats relacionades com la narració del conte El fanalet
d’en Tasi i Crida als Reis, amb cançons tradicionals nadalenques
conegudes per la mainada i altres sorpreses.
Podeu conèixer tota la informació sobre les activitats a les biblioteques al web: www.badabiblios.cat
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Si
voleu publicar
els vostres actes en
aquesta agenda, envieu un correu electrònic a
redaccio
@independentbdn.cat

Exposicions
Fins al 17 de desembre
Exposició ‘Fustteatre, escenaris quotidians’. Producció d’Art reciclat d’en Bernat.
Centre Cívic Dalt la Vila (C. Germà
Bernabé, 1-7)
Fins al 27 de desembre
Exposició ‘Memòries de Ponent a
Llevant’. L’exposició “Memòries de
Ponent a Llevant” uneix aquests quatre barris tot buscant els seus punts en
comú: les masies, les festes, la seva gent.
Casal de la Solidaritat Badalona-Can
Pepus (C. Francesc Macià, 104)
Fins al 17 de febrer
Exposició ‘La gran il·lusió. El cine a
Badalona 1898-1975’. Un passeig per
més de 75 anys d’història del cinema i
de les sales d’exhibició que hi havia a
la ciutat. La mostra inclou més de 300
programes de mà de les pel·lícules que
programaven aquestes sales. Museu de
Badalona

CINEMAPROP, ‘El ciudadano ilustre’. Cicle
de projeccions del Círcol. Al Círcol (c. Sant
Anastasi, 2), a les 19h
Recomanem

‘El dia més curt’, sessió Junio Beat organitzada per Filmets i l’Orfeó Badaloní. A l’Espai Tolrà (C. Enric Borràs, 19-21), a les 20h
‘Under construction’, de Windu. aquest
quartet de ﬂautes de bec explora les
possibilitats dels seus instruments i dels
propis intèrprets. Més de 70 ﬂautes de bec
dalt de l’escenari i quatre músics que voregen l’excel•lència són els components
d’aquest concert, sorprenent i
irrepetible. Al Teatre Zorrilla (C. Canonge
Baranera, 17), a les 21h
Dissabte 15 de desembre
Nadal Arts! Fira eclèctica amb expressions
artístiques diverses, una mostra del gran
ventall creatiu d’artistes badalonins que
posen en valor les seves creacions. A partir de les 11 del matí i ﬁns les 20h a la plaça
Pau Casals
Concert a favor de La Marató de TV3. En el
marc del 150è aniversari de Sant Josep. A
l’església de Sant Josep, 21h.
Shopping Nadal a Morera. A càrrec dels
comerciants de la Morera. Tarda d’activitats al barri. A diferents punts, de 17.30h
a 21.30h

ELS PASTORETS 2018
Després de setmanes de remodelació, el teatre del Círcol va
reobrir fa uns dies i ja torna a estar en plena activitat. Els propers dies el Círcol viurà els dies més intensos de l’any. El Nadal
arriba sempre del braç de ‘Els Pastorets’, una representació en
la qual la Dramàtica de l’entitat es bolca al 100% per oferir diferents actuacions durant totes les festes.
La gran obra de Nadal de Josep Maria Folch i Torres, un any
més, al Círcol. Un clàssic de les festes a la ciutat, que dóna el
tret de sortida aquest cap de setmana amb doble sessió
El Círcol, 16 de desembre, a les 11 i les 18h

Pessebre Vivent, a càrrec de l’AMPA Pere
de Tera, a la plaça de la Pipa (18h).
Concert de ﬂamenc, a càrrec de Flamenco
Vivo. Al Museu de Badalona, a les 19h

Activitats
Divendres 14 de desembre
Xerrada ‘Nadons robats’. A càrrec de SOS
BEBÉS ROBADOS CATALUNY. Centre
Cívic Torre Mena, 18h
Nadales als carrers de Sant Roc. Una passejada per les places i carrers del barri on
infants i famílies gaudiran del recorregut
cantant nadales populars. Des de l’Ateneu
Sant Roc, de 17 a 19h
‘El tumor’, de Toni Soler. Presentació a
càrrec de Lídia Hereria. A l’Espai Betúlia
(c. Canonge Baranera, 43-47) a les 19h
Swing per a tothom, jam session a càrrec
del Círcol. A la plaça Pompeu Fabra (C.
Andrés Segovia, 45) a les 19h

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

Concert Piratas Rumberos. Sala Sarau
08911, (c. Ramon Martí i Alsina) a les
23.59h
Diumenge 16 de desembre
Nadal a Can Miravitges. Jornada de portes
obertes i diversos tallers relacionats amb
la festa de Nadal i adreçats a les famílies. Escola de Natura Angeleta Ferrer (Av.
Pomar de Dalt, 16), durant el matí
Visita guiada a l’exposició ‘La gran il·lusió.
El cine a Badalona 1898-1975’. Al Museu de
Badalona, 11.30h

XVI Trobada de Corals. Cantada de nadales
amb quatre corals de diferents indrets de
la ciutat i rodalia. La coral amﬁtriona és el
Cor de l’Ateneu. Església de Sant Roc (Av.
Maresme, 139), a les 11.30h
‘Rebeldes con guantes’, Cia Màgic
Empenta. Una fascinant adaptació del
text Revolta de bruixes, escrit per Benet i
Jornet fa més de 40 anys, respectant, però,
el tret essencial de l’obra; el debat entre
la raó i la màgia. Dins del cicle Badalona
a Escena. Al Teatre Zorrilla (C. Canonge
Baranera, 17) a les 19h

ELS PASTORETS 2018. Clàssica representació teatral de la Dramàtica del Círcol, primera de les diferents sessions durant tot
el Nadal. Al Círcol (c. Sant Anastasi, 2), a
les 11h i les 18h

Concert de Nadal. A càrrec de la Coral
Betúlia i el Cor Jove de la Sagrada
Família. A l’església de Sant Josep, a les
18h
Pessebre Vivent, a càrrec de l’AV Ronda
Sant Antoni de Lleﬁà i el Col·legi Ramiro
de Maeztu. A la pista de l’AV, a les 18h
Dilluns 17 de desembre
Col·loqui de teatre: Maria Aurèlia
Capmany, Amb: Miquel Creixell (ﬁlòleg i professor), Isabel Graña (ﬁlòloga),
Carme Pérez Arnau (professora i ﬁlòloga) i la col·laboració de Felicitat Comas i
Rosa Homs. A l’Espai Betúlia (c. Canonge
Baranera, 43-47) a les 19.30h
Dijous 20 de desembre
Concert de Societat Coral La
Badalonense. A les Termes-Decomanus
del Museu de Badalona, 20h

CONCERT DE NADAL DEL COR i
ORQUESTRA DEL CONSERVATORI DE
BADALONA. Sala d’actes de l’Hospital
Germans Trias i Pujol, a les 11h
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Nadal a Badalona
El Nadal omple d’activitats
els carrers de Badalona
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Fem un recull d’algunes de les principals activitats i atraccions
lúdiques que hi haurà les properes setmanes a la ciutat

El Tió
Gegant
Solidari

Escape Room a la
Casa de la Vila

El tradicional pessebre
i la Mostra del Refugi
Dia: ﬁns al 6 de gener
Lloc: Plaça de la Vila i Sala el Refugi

Dia: 15 desembre
Lloc: Ediﬁci de l’Ajuntament

U

na activitat que s’estrena aquestes festes i que serà de les
més originals del programa serà l’Escape Room que tindrà
lloc aquest 15 de desembre a la Casa de la Vila. Les persones
que ho desitgin podran descobrir la història de l’ediﬁci a través
d’un joc en què hauran de resoldre diversos enigmes i trencaclosques. La premissa inicial de l’Escape Room és la desaparició de la
Clau de la Ciutat, un estri indispensable perquè els Reis d’Orient
puguin repartir les joguines per totes les llars de Badalona.

•

Dies: 18, 19 i 20 desembre
Lloc: Plaça de la Plana

E

ls dies 18, 19 i 20 de desembre, els nens i nenes tindran l’oportunitat de fer cagar el Tió Gegant
Solidari a la plaça de la Plana,
on a la vegada es farà la recollida de menjar per al Banc
dels Aliments.

•

U

na de les tradicions més arrelades a Badalona durant els dies
de Nadal és el pessebre tradicional instal·lat a la plaça de la
Vila i la Mostra de Pessebres i Diorames que es situa a la sala
El Refugi, que enguany arriba a la seva vintena edició i compta amb
27 pessebres i diorames que ofereixen la visió de diversos indrets de
Badalona. Tant el pessebre tradicional com la mostra s’han inaugurat aquest 13 de desembre amb una cantada de nadales a càrrec de
cors escolars i d’alumnes del Conservatori Professional de Música
de Badalona. Es podran visitar ﬁns al 6 de gener.

•

Les capses
de regals
gegants
Dies: ﬁns el dia de Reis
Lloc: A diferents barris
Casa de la Vila Foto: Javi Torres

La fàbrica de joguines
de l’Escorxador
Dia: del 2 al 4 de gener, a la tarda
Lloc: Centre Cultural de l’Escorxador

T

ambé els més petits tindran noves activitats per gaudir de
les festes nadalenques. Del 2 al 4 de gener, El Centre Cultural
l’Escorxador-Nau3 es transformarà en la fàbrica de joguines de Badalona, on els infants podran entregar les seves cartes
als Turnemis, els personatges encarregats de fabricar les joguines
que demanin i d’acompanyar als reis durant la Cavalcada de Reis
Mags que es celebra el 5 de gener. Els visitants de la fàbrica de joguines podran endinsar-se a la central de recollida de cartes i gestió dels desitjos, l’empaquetadora de regals i el magatzem Reial.
La fàbrica serà ben visible amb un espectacular mapping que illuminarà la façana.

•

A

principis de mes de desembre, de forma simultània amb la il·luminació
nadalenca, l’Ajuntament va
estrenar una decoració ben especial a diferents barris de la
ciutat. Cinc grans caixes regal
visitables per dins guarneixen
diferents punts de Badalona
ﬁns al dia de Reis. Es poden visitar i, com l’arbre de Nadal,
es pot entrar a l’interior per
fer-se fotos Aquestes són les
localitzacions:
- Barri de Pomar: Av. del
Primer de Maig, s/n (davant
del Casal Cívic de Pomar).
- Barri de Lleﬁà: C. de Pérez
Galdós.
- Barri de La Salut: Pg. de la
Salut.
- Barri del Progrés: Pl. dels
Països Catalans.
- Barri de Nova Lloreda:
Rbla. de Sant Joan amb camí
de Sistrells.

•

Pessebre del passat Nadal Foto: Javi Torres

Recollida
solidària
de joguines

Dia: del 10 de desembre al 2 de
gener
Lloc: Plaça de la Vila, punt
principal de recollida

C

om cada any, el Nadal a
Badalona també comptarà amb la campanya
‘Cap infant sense joguina, cap
persona sense un somriure’.
Es pot participar en aquesta
campanya fent una aportació
econòmica a l’urna habilitada
a la plaça de la Vila del 10 de
desembre al 2 de gener, o fent
entrega d’una joguina nova
i preferentment didàctiques
als diferents punts instal·lats
a la ciutat.

•

Parc lúdic i esportiu
de Nadal
Dia: Del 24 al 31 de desembre (excepte 25 i 26 de desembre)
Lloc: Poliesportiu de Montigalà

s una activitat dinamitzada per professionals de l’esport i el
lleure. Es faran diferents activitats: esports d’equip, esports
individuals, esports amb implements, jocs lúdics i esportius,
tallers... Els infants accediran a les activitats del parc sense els pares, però estaran dirigides i dinamitzades per monitoratge. Per accedir-hi, s’haurà d’emplenar el formulari d’accés i presentar-lo el
mateix dia al parc.

É
Els ‘turnemis’ seran protagonistes de la fàbrica Foto: Javi Torres

•

Nadal a Badalona
Els fanalets guiaran la
Cavalcada de Reis
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La carrossa dels fanalets obrirà la comitiva de Ses Majestats,
que desembarcaran al Pont del Petroli a les 16.30h

Redacció

Visita dels patges reials a la
plaça de la Vila i el port de
Badalona els dies previs

E

l món de les sorpreses i els
regals serà l’imaginari protagonista de la Cavalcada
de Reis d’aquest Nadal,
que, per primer cop, estarà guiada per la carrossa dels fanalets. No faltaran els ‘turnemis’, els
ajudants més divertits de Melcior,
Gaspar i Baltasar, ni les companyies de teatre de carrer professionals, així com els participants
artístics de la dansa i teatre locals.
Els Reis Mags arribaran a Badalona el proper dia 5 de gener, com
cada any, per portar desitjos i regals a tots els nens i nenes de la
ciutat. Com els darrers anys, Ses
Majestats desembarcaran al Pont
del Petroli des del Quetx Ciutat de
Badalona (16.30h). Allà seran rebuts per les autoritats i després es
desplaçaran ﬁns a Lleﬁà, des d’on

L
Arribada dels Reis d’anys anteriors Foto: J. Torres

començarà la Cavalcada, a l’avinguda de Pius XII amb Ramiro de
Maeztu (18h).
Els Reis estaran acompanyats
per la seva comitiva de carrosses
reials, que aniran guiades, com a
novetat, per la comitiva dels fanalets, aquest element indispen-

sable per marcar el camí de Ses
Majestats. També com els darrers
anys, les carrosses dolces, les que
repartiran tones de caramels, se
situaran al ﬁnal de la comitiva. La
previsió és que la Cavalcada acabi
passades les 8 de la tarda al carrer Prim.

•

es nenes i nens badaloninss tenen enguany
un ampli ventall d’opcionss per fer arribar
els seus desitjos als Reis d’Orient.
’Orient. Seguint
amb la tradició, Ses Majestatss enviaran els
seus patges reials a la plaça dee la Vila els
dies 2 i 3 de gener. Els infants podran lliurar
les seves cartes entre les 17 i les
es 20.30h.
Els dies següents, el divendres
dres 4 i el
dissabte 5 de gener, de 10 a 13.30h,
.30h, un
patge reial serà a la mateixa embarcació que porta els Reis de l’Orient.
Orient.
Hi haurà tallers de manualitats,
ats, per
als quals cal fer reserva de la plaça al correu events@marinabadabadalona.cat. Per visitar el vaixell i el
patge i fer la carta als Reis no cal
reservar.

Cultures
“Des del Conservatori hem
de projectar el dret de la
ciutadania a la música”
18 L’Independent de Badalona
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Parlem amb el fagotista Pep Borràs, nou director del
Conservatori Professional de Música de Badalona
i l’Escola de Música, que ﬁns ara
són els nens que volen estudiar al
Conservatori. Si tinguéssim la possibilitat, l’Escola de Música hauria
de ser més gran, obrir-la a espais
d’altres músiques, obrir-la a gent
de totes les edats...

Silvia Rodríguez Gómez

E

ncara que el Pep Borràs
i Roca (Terrassa, 1958)
ha format part del
Conservatori de Ba dalona des del principi, des
de fa dos mesos ha agafat les regnes de la institució després de deu anys dirigint la prestigiosa Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC). Té clars
els reptes que té per davant: que
la música surti del centre i arribi
a tota la ciutat.
Encara que portes vinculat al
Conservatori de Badalona des de
1985, fa poc que assumeixes el
càrrec com a director del centre.
Il·lusionat amb el repte?
Sí, amb molta il·lusió. És una decisió que he pres voluntàriament.
Els darrers deu anys he estat el
director de l’Escola Superior de
Música de Catalunya (ESMUC)
però quan va sortir aquesta possibilitat em va motivar molt. És un
centre que estimo molt, amb el
qual estic vinculat des del principi. A més a més, tinc una perspectiva del que ha de ser una escola de
música i un conservatori en una
ciutat del segle XXI, que és molt diferent de quan el vam fer als anys
80. No em vinc a apalancar (riu).
Canvia molt la vida d’un músic a la
vida d’un director d’escola?
Sí, però els músics som una gent
que hem fet sempre una mica de
tot. Excepte la gent que està treballant a Secundària o Primària, és
molt important que els professors
i gestors siguin gent del ram, que
hagin tingut experiències artístiques. No obstant això, les professions artístiques sempre han estat
un sector molt tutelat, i la música de manera especial, potser per
l’estigma de que els músics som
gent que vivim en un altre món.
Si jo tingués una vida de fer molts
concerts, no podria dedicar-me
al Conservatori, però ara toco de
manera puntual i m’he organitzat
bé. Que els directors siguem músics és un actiu tant per l’alumnat
com per la institució.
També has treballat molt en el
camp de la investigació.
Sí, he intentat relacionar sempre
tres àmbits: docència, recerca i
tocar. Històricament als músics
ens deien professors, era la feina
més reconeguda que podia fer un
músic.

I els que trien estudiar música a
nivell professional, podran dedicar-se a tocar?
La inserció laboral dels músics és
molt complexa, hi ha molta fragmentació laboral. Però si algú arriba a acabar el grau mitjà pràcticament el fet de dedicar-s’hi és
total. Encara que hi ha molts ﬁltres a l’hora d’estudiar, i no tots
els passen.
Tu que portes tants anys com a
docent, saps intuir ràpidament a
l’alumnat brillant?
Sí, sí... És evident que hi ha gent
brillant, però hi ha gent que té
una motivació molt elevada, perquè són necessàries les dues coses,
talent i motivació, perquè la música pot ser molt lúdica però també
es converteix en disciplina i requereix molt esforç de l’alumnat i les
famílies.

Pep Borràs, amb el seu fagot Foto: Cedida

Ha canviat molt la forma d’ensenyar música, des de que es va crear el Conservatori?
No s’ensenya diferent, però la percepció de la projecció de la música és diferent. En els anys 80, aquí
a Badalona l’alcalde de l’època, el
Marius Diaz, va voler que la ciutat
tingués una escola on es formessin músics professionals. Tots els
que vam integrar l’equip érem
gent jove i amb experiència com
a músics. No teníem experiència
pedagògica però el que es necessitava és que hi hagués músics professionals, perquè hi havia poca
gent que es dediqués a la música. Actualment el repte ja no és
aquest, perquè el nivell musical
ha crescut molt, hi ha molta gent
que toca molt bé i, el que es reclama d’un centre musical, és que des
d’aquí es projecti el dret que té la
ciutadania a la música. La música la necessita tothom, és un fenomen humà transversal. La necessiten els malalts, els nens, els
joves... És molt important que es
potenciï la música i que la música
arribi a tot arreu. És necessari que
tota la ciutat sàpiga el que es fa al

Conservatori, que puguem treballar amb xarxa amb tots els agents
socials de Badalona. Aquests últims anys amb l’antic director,
en Jaume Cortadellas, s’ha fet un
canvi molt gran en aquest sentit i
és l’inici, perquè això ho hem de
projectar molt. Estem treballant
amb Can Ruti, amb els centres cívics, amb instituts, escoles... El
repte és aquest. Hi ha molta creativitat, però potser el que no hi
ha és llocs de treball, però aquesta
percepció ens dona la importància
de la pedagogia musical, centrada
en totes les vessants socials i comunitàries de la música, no només en aprendre a tocar el piano.
També hem de facilitar als músics
del Conservatori totes les vessants
de la professió, perquè la música
no és només el virtuosisme, són
moltes coses. Badalona és un lloc
de referència d’alt nivell, aquest
Conservatori és molt reconegut.
Quants alumnes estudien en
aquesta casa?
Són més de 300 alumnes, repartits entre el Conservatori, les persones que fan el grau professional,

Formes part de grups com Hesperion XXI i la Capella Reial de
Catalunya, dirigits pel reconegut
Jordi Savall, amb els quals rescateu música antiga. Feu evident
que la música és immortal.
La música antiga té dues vessants.
Fins a començaments de segle XX
la gent no escoltava música del
passat, i ara ens passa al revés, als
conservatoris només toquem música del passat i quan diem música antiga ens referim més aviat
als músics que interpreten música antiga amb els instruments i les
tècniques d’execució del passat.
Jo soc fagotista i quan toco amb
aquests grups utilitzem instruments o rèpliques d’instruments
antics.
Però com es recupera una peça de
segles passats?
Hi ha molta música antiga. A diferència d’altres arts, una peça l’has
d’escoltar i encara que podem escoltar part del repertori, no tenim
accés a tota la literatura musical,
perquè hi ha moltíssima. Te’n vas a
la Biblioteca de Catalunya i mires la
secció de música dels segles XVIII i
XIX i busques els compositors. Allà
podem saber els que van tenir més
impacte en el seu moment i el repte és aquest, donar a conèixer l’obra
de compositors del passat.

“Necessitem
alumnes que
toquin tots els
instruments, si
no, no podem fer
una orquestra”
Tu toques el fagot. Com arriba un
músic al seu instrument?
Cadascú és un cas, i és molt interessant la pregunta perquè precisament fa poc hem fet una reunió
al Conservatori amb famílies d’infants petits que comencen i totes
volen que els seus ﬁlls estudiïn piano, violoncel i violí... Són instruments coneguts i magníﬁcs, però
la gent ha de saber que un instrument no és només un objecte físic per tocar, sinó que té una trajectòria, la funcionalitat d’aquest
instrument pot produir una satisfacció que va més enllà del propi
instrument. Per exemple jo era
una persona moguda. Vaig començar tocant el saxo, però veia
que en el meu cas, el saxo era un
instrument recent, del 1850, i no
tenia repertori orquestral i simfònic, i parlant amb gent em van
aconsellar el fagot, perquè era
un instrument semblant al saxo,
però que es toca des del segle XVII
i això em va permetre tocar en orquestres, fer música de cambra, i
tenir una altre desenvolupament.
M’hagués encantat ser músic de
jazz, però en aquell moment era
molt difícil. Animem molt als pares a que a l’hora de triar els instruments per als seus ﬁlls siguin
curiosos.
Suposo que també us trobeu com
a docents amb famílies amb expectatives molt altes que no es
corresponen amb el que l’alumne vol.
I tant, i a més les famílies no ho coneixen això, aquest és un món molt
restringit. S’ha de donar un cert
marge... És un repte curiós. Ara
estem pensant al Conservatori estratègies creatives per donar a conèixer i estimular a la gent. Perquè
hem de deixar a molta gent en
llista d’espera d’instruments populars, però necessitem alumnes
que toquin tots els instruments, si
no no podem fer una orquestra. És
veritat que hi ha instruments que
són cars i costa comprar-los, pero
aquí podem deixar-los.

•

L’Independent de Badalona 19
14 de desembre de 2018

Cultures
El Zorrilla, 150 anys de
teatre i entreteniment
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Repassem els orígens del Teatre Zorrilla, que va ser inaugurat el 31
d’octubre de 1868, amb el beneplàcit del dramaturg José Zorrilla;
també us mostrem algunes imatges d’arxiu del Museu de Badalona

Jordi Albaladejo

E

s vivien temps agitats a
Badalona, quan es va inaugurar l’emblemàtic
Teatre Zorrilla el 31 d’octubre de 1868. El mes anterior a l’obertura de portes havia tingut lloc ‘La Gloriosa’, el
triomf d’un pronunciament militar i un moviment de juntes que
va destronar els Borbons i fer-se
càrrec del govern, obrint el període polític conegut com Sexenni
Revolucionari. Les conquestes liberals com la llibertat de premsa van comptar amb l’aparició del
primer setmanari local, El Eco
de Badalona el 6 de desembre de
1868, dirigit per Francesc Planas
i Casals.
La construcció d’un nou teatre ‘a la italiana’ (prenent com a

El mes anterior
a l’obertura de
portes havia tingut
lloc ‘La Gloriosa’
i el moment
polític era agitat
model el teatre barroc italià, en
forma de ferradura) al centre de
Badalona, va ser impulsat des de

la iniciativa privada. L’esbarjo i la
vida social d’hisendats i burgesos
badalonins podria identiﬁcar-se
amb un ampli teatre, luxós i de
prestigi. Fins el moment, l’Església de Santa Maria era el principal ediﬁci de pública concurrència a la vila.
Francesc d’A. Amigó, impulsor
i propietari del teatre, encarregà
la construcció al mestre d’obres
Jaume Botey i Garriga i la decoració pictòrica als badalonins
Manuel Junyent i Joan Casanovas.
Mentre el teatre encara s’estava
construint, Amigó acompanyat de
Francesc Planas i Casals, Joaquim
Asensio de Alcántara, amic íntim
de José Zorrilla y Moral, van comunicar-li al dramaturg que tenien la intenció que el futur teatre
badaloní dugués el seu nom. José
Zorrilla, exponent del romanticisme espanyol, els donà el consentiment i els prometé que visitaria
Badalona. Complí la seva promesa
el 3 de gener de 1869, coincidint
amb la inauguració del nou enllumenat de gas a la vila.
El Zorrilla acollia múltiples
representacions i espectacles i
va incorporar el cine a partir del
1905. La sala va mantenir l’activitat ﬁns a l’any 1970 que va tancar.
L’Ajuntament va adquirir el teatre
l’any 1986 i amb l’ajut de l’Estat va
realitzar una intervenció arquitectònica de calat. Va aconseguir
posar-lo al dia, recuperant l’antic
esplendor de l’ediﬁci teatral del
segle XIX.

L’interior del Teatre Zorrilla reformat i restaurat, 1997 Foto: Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament.

El dramaturg José
Zorrilla va donar el
seu consentiment
al nom de
l’equipament i
va visitar el nou
teatre el 3 de
gener de 1869

•

L’alcalde March lliura un diploma a una mestra en un acte de ﬁnal del curs
escolar, juny 1956 Foto: Museu de BDN. AI. Fons Ajuntament

Detall de la façana del carrer de Mar, dècada dels setanta Foto: Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament

Detall de l’interior Foto: Marta Puertolas/Museu de BDN. AI. Fons Ajuntament
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Economia local
La història cooperativista
de Badalona, a un clic
22 L’Independent de Badalona
14 de desembre de 2018

L’aplicació de mòbil Ruta Coop BDN, desenvolupada per l’Ateneu
Cooperatiu del Barcelonès Nord i l’Escola d’Art i Superior de Disseny
Pau Gargallo, permet descobrir el passat cooperativista de la ciutat

De forma senzilla
i intuïtiva,
l’aplicació mostra
set ediﬁcis on
es situaven les
cooperatives

Silvia Rodríguez Gómez

T

ota la memòria cooperativista de Badalona, a només
un clic de la pantalla del
mòbil. Això és en essència
Ruta Coop BDN, una aplicació mòbil que fa un recorregut
virtual per set punts històrics del
cooperativisme de la ciutat, i que
ha estat desenvolupada per l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès
Nord amb la col·laboració de l’Escola d’Art i Superior de Disseny
Pau Gargallo.
L’any 2017, l’Ateneu Cooperatiu
del Barcelonès Nord va organitzar una ruta a peu per visitar el
patrimoni històric cooperatiu de
Badalona. La ruta recorria diferents indrets de la ciutat que havien albergat en el seu passat experiències cooperativistes. Amb
el temps, van pensar que era una
llàstima que d’aquella ruta no quedés algun tipus d’enregistrament.
Després de donar-hi voltes, van
pensar que una aplicació que proporcionés el recorregut de la ruta
podria ser una bona eina per resguardar de l’oblit aquest patrimoni. I així va néixer Ruta Coop BDN.
L’aplicació ha estat dissenyada i
programada per alumnes en pràctiques de l’Escola d’Art i Superior
de Disseny Pau Gargallo a l’estudi de disseny i comunicació gràﬁca La Page, el qual forma part de
l’Ateneu. Segons destaquen les seves dissenyadores, és molt intuïtiva i senzilla d’utilitzar. Sobre un
mapa de la ciutat, apareixen uns
números als ediﬁcis on estaven situades les cooperatives. Al clicar
sobre cada número, es pot llegir la
informació històrica de la coope-

L’ediﬁci de la Cooperativa La Moral, al carrer Güell i Ferrer Foto: J. Albaladejo

rativa, o bé, escoltar un àudio. La
Raquel Burgos és una de les tres
estudiants que han fet possible
l’aplicació, i està convençuda que
tindrà una bona acollida perquè és
una forma “diferent i accessible”
de conèixer la ruta del cooperativisme de Badalona, sense necessitat d’anar acompanyat d’un guia.
Per descarregar l’aplicació, cal
posar-se en contacte amb l’Ateneu
Cooperatiu del Barcelonès Nord, ja
que encara no està disponible a la
botiga d’aplicacions.
Set indrets per descobrir
Les set cooperatives que visitarem
des del mòbil van donar servei a
Badalona des del darrer terç del
segle XIX i ﬁns els anys cinquanta-seixanta del segle XX en diferents àmbits, des de cooperatives
de consum amb un fort caràcter

social i cultural a fàbriques de vidre. La primera que apareix a l’aplicació, per ser la més antiga, és la
Unión Obrera Badalonesa, creada
al 1870 i situada a la Plaça de la Vila
i que abastia de pa i carns a una setantena de socis. A prop d’allà, la
aplicació ens porta a l’actual ediﬁci del Conservatori Professional de
Música de Badalona, on va existir la
Bienhechora (1874), una cooperativa de consum on els socis gaudien
de productes de primera necessitat
a preus més econòmics. Així mateix, la vessant cultural de la cooperativa era important, i disposava de
cafè, teatre, biblioteca i un ateneuescola on es feien classes nocturnes
gratuïtes per a infants i jovent.
A més a més, la aplicació també rescata les cooperatives de la
Verdadera Fraternidad, al carrer
Prim, dedicada a la venda de co-

mestibles; La Colectiva, al carrer
del Mar; l’Ateneu Obrer, al carrer
de la Indústria i on també va situar-se la Cooperativa de Vidre San
Miguel; o l’única de les antigues
cooperatives que encara existeix a
dia d’avui, La Moral, situada al carrer Güell i Ferrer. La Moral comptava en la seva època de màxim
esplendor amb més de quatre mil
famílies associades, i abastia des
de roba, calçat i perfumeria a aliments com carns, olis o llegums. A
més a més, els fons de la cooperativa comprenien d’una mutualitat
que cobria jubilacions, baixes per
malaltia, atur, naixements, defuncions i urgències mèdiques dels socis. Així mateix, tenien biblioteca,
secció infantil, agrupació feminista, i ﬁns i tot moneda pròpia que
s’acceptava a setanta establiments
de la ciutat.

L’historiador Jordi Albadalejo,
qui va ser l’encarregat de fer la
ruta a peu, creu que rescatar
aquests models d’economia social
i col·lectiva ens permeten “observar com es pot innovar i emprendre des d’organitzacions laborals,
de consum o de construcció d’habitatge, des d’un punt de vista inclusiu, democràtic i solidari, endegades des de i per les classes
populars o els propis treballadors”.
Per Jordi Albadalejo, les cooperatives van tenir un impacte “rellevant” a la ciutat, perquè mitjançant
la compra a l’engròs de productes
de primera necessitat, permetia
“garantir uns preus més assequibles als seus associats, així com
l’oferta d’una sèrie de serveis culturals, educatius i lúdics per a les
classes populars que rebien més
durament l’impacte de repetides
conjuntures de crisi econòmica”.
“Cooperatives com La Bienhechora i La Moral, dues de les principals en el seu moment d’activitat,
eren molt arrelades i proveïen a un
bon nombre de població. L’impacte
negatiu de la Guerra Civil, la repressió sobre l’obrerisme i des de
l’àmbit comercial, l’obertura de
supermercats, van deixar enrere el
model de les grans cooperatives de
consum”, conclou l’historiador.
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