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Els pavellons de 
la ciutat, sota la 
lupa d’Inspecció 
del Treball
Un informe senyala 
defi ciències greus i falta 
de manteniment P15

L’incendi 
revifa el 
debat social

Tot un edifi ci afectat, tres 
morts i desenes de ferits 
posen el punt de mira sobre 
la precarietat, la pobresa 
energètica i les ocupacions P2

Un nen que es va quedar inicialment sense plaça a la pública sosté una pancarta per exigir més planifi cació Foto: Silvia Rodríguez 

L’escola pública de 
Badalona busca 

garanties de futur  
FAMPAS i l’Independent de Badalona hem realitzat conjuntament 
un dossier especial que analitza amb diverses infografi es i articles 
el mapa de l’ escolarització a Badalona, en el marc de la Trobada 
‘Construïm futur’ que FAMPAS celebrarà la setmana vinent P7-10
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Redacció

Un incendi ha trastocat la 
vida de Badalona la dar-
rera setmana. El passat 
dissabte al matí, un foc 
al bloc d’habitatges de 

l’avinguda del Marquès de Mont-
roig de Sant Roc va ocasionar la 
mort de tres persones: una dona 
de 92 anys i dos homes adults. 
També es van produir tres ferits 
greus, 13 ferits lleus, principal-
ment per inhalació de fum, i 13 
persones més ateses.

 Fins al lloc del sinistre, al nú-
mero 244 del barri, es van despla-
çar efectius de bombers, amb vehi-
cles d’autoescales per accedir a les 
plantes afectades, serveis d’emer-
gències mèdiques, Guàrdia Urbana 
de Badalona i Mossos d’Esquadra. 
Segons els bombers, el foc va co-
mençar a la planta baixa i es va 
propagar verticalment a través de 
l’escala als pisos superiors, afec-
tant les vuit plantes i les dues fa-
çanes de l’immoble.

Tot i que l’informe policial en-
cara ha d’oferir tots els detalls, les 
autoritats apunten a una sobrecàr-
rega del sistema elèctric, que hau-
ria estat punxat des de l’habitat-
ge on es va originar el foc, que es 
trobava ocupat il·legalment. Un fet 
que ha derivat en nombroses i va-
riades reaccions.

 Tècnics i bombers han avaluat 
aquests dies l’estat de l’estructu-
ra de l’edifi ci, que no està danya-
da. Tres dels pisos afectats, això 

sí, es troben en “molt mal estat” 
després d’haver estat calcinats pel 
foc, mentre que la resta només van 
quedar afectats pel fum i es podran 
rehabilitar, ha informat aquests 
dies l’alcalde de Badalona, Álex 
Pastor. De moment, ahir s’anuncia-
va que la Generalitat ofereix set pi-
sos per reallotjar a veïns afectats, 
ja que de moment, cap dels veïns 
dels 20 habitatges del bloc pot tor-
nar a casa, tot i que sí hi han pogut 
accedir per recollir objectes perso-
nals. D’altra banda, la Diputació de 
Barcelona ha activat, mitjançant 
l’Advocacia de Barcelona, un servei 
jurídic gratuït per assessorar a les 
persones afectades per l’incendi de 
Sant Roc. Aquest servei es troba al 
Centre Cívic de Sant Roc, en horari 
de matí i tarda.

 
Cinc ferits encara a Vall d’Hebron
Des de diumenge, la majoria de 
persones que havien estat ingres-
sades a l’Hospital Germans Trias i 
al de Vall d’Hebron han estat do-
nades d’alta progressivament, fi ns 
que aquest dijous només quatre 
persones i un nadó romanien al 
Vall d’Ebron. Tres d’ells han evo-

lucionat favorablement i han pas-
sat de “greus i estables” a “menys 
greus i estables”, el nadó està en 
estat lleu; un adult continua en es-
tat molt greu, però estable.

L’incendi posa el focus en les 
ocupacions i la pobresa
Els incidents i les tres morts han 
posat el punt de mira en la si-
tuació que viu part de la ciutat 
i, en particular, Sant Roc, i que 
L’Independent va intentar foto-
grafi ar en els darrers números de 
2018: les ocupacions il·legals i la 
pobresa energètica. L’Associació 
de Veïns de Sant Roc ha posat de 
manifest que hi ha uns 250 habitat-

L’incendi de Sant Roc 
revifa el debat social
Tot un edifi ci afectat, tres morts i desenes de ferits posen el punt de 
mira sobre les ocupacions, la precarietat i la pobresa energètica

Apunten a una 
sobrecàrrega del 
sistema elèctric, 
que hauria 
estat punxat

Imatges de l’incendi del dia 5 Foto: Ajuntament

ges ocupats il·legalment al barri, i 
que la majoria tenen els subminis-
traments punxats, perquè és més 
fàcil això que intentar aconseguir 
ajudes ofi cials, asseguren.

Entitats socials com la Plata-
for ma Sant Roc Som Bada lona et-
ziben que la precarietat i pobresa 
que viu molta gent, que no té al-
tre remei que ocupar habitatges 
buits de bancs, com és el cas, els 
empeny a viure en condicions que 
poden acabar en tragèdia. De fet, 
tot i ser el més perjudicial, no és 
ni molt menys el primer incendi 
a Sant Roc a causa d’una sobre-
càrrega de la instal·lació, també 
en general molt envellida.

Aquest dissabte, hi ha convoca-
da una manifestació a les 17h, des 
de l’edifi ci afectat fi ns a la plaça de 
la Vila. D’altra banda, aquest di-
vendres, el govern local té previst 
reunir-se amb Endesa per parlar 
de possible solucions pel que fa a 
subministraments punxats, amb 
l’objectiu d’intentar evitar fets 
com els del 5 de gener i no deixar 
a famílies vulnerables sense ser-
veis. Altres entitats supramuni-
cipals, com ara Aliança contra la 
Pobresa Energètica també han de-
nunciat la situació que es viu a bar-
ris com Sant Roc, on molta gent, 
diuen, ha d’escollir entre les espel-
mes o punxar la llum.•

Els sindicats de 
Bombers denuncien 
manca de recursos 

Representants dels cinc sin-
dicats dels Bombers de 
Catalunya han denun-

ciat que la manca de recur-
sos i de personal que afecta el 
cos va condicionar l’actuació 
dels bombers a l’incendi del 
5 de gener a Badalona. El ser-
gent de guàrdia del parc de 
Badalona,  Emilio  Cuadrado, 
que va ser el primer en arribar a 
l’incendi, ha explicat que van fer 
“tot el possible tenint en comp-
te els mitjans dels quals dispo-
sem”. Ha afegit que considera 
que l’avís va arribar tard i que 
les característiques de l’edifi-
ci afectat van difi cultar les tas-
ques d’extinció. A l’incendi de 
Sant Roc hi van arribar nou mi-
nuts després de l’avís tres ve-

hicles amb els vuit bombers de 
guàrdia del parc de Badalona, 
que només compta amb un camió 
amb escala. Els sindicats han ex-
posat que no compta, per exem-
ple, amb llits infl ables, que per-
meten que els veïns que salten 
no pateixin danys personals. Una 
mica després van arribar-hi tres 
agents del parc de Santa Coloma 
de Gramenet. I vint minuts des-
prés, van arribar 25 agents dels 
Bombers de Barcelona, que con-
sideren que van ser fonamentals 
per poder evacuar els ferits. Des 
del dia 10 de desembre, han de-
nunciat, el parc de Badalona ha 
estat quatre dies amb els mínims, 
que són vuit bombers, i la resta 
dels dies ha estat amb un o dos 
bombers per sota dels mínims.

Una escala i dos 
homes: herois de la 
tragèdia de Sant Roc

quan va començar a veure que el 
seu edifici s’estava cremant. De 
seguida va començar a alertar 
als veïns i va intentar entrar per 
la porteria per poder pujar fi ns al 
seu pis, al tercer, on estaven dos 
dels seus fi lls i el seu sogre. Va ser 
impossible, les fl ames eren ja ge-
gants. 

Llavors, quan encara no havien 
arribat els bombers, en la tensió 
del moment, va aparèixer no es 
sap ben bé d’on una escala de fus-
ta. Amb ella, va dirigir-se cap a l’al-
tra banda de la façana de l’edifi ci 
i va començar a pujar fi ns al ter-
cer per rescatar als seus. Va acon-
seguir baixar els infants, de dos i 
quatre anys, i el seu sogre. Llavors, 
un veí del quart va aparèixer a la 
fi nestra amb el seu fi ll. I en aquest 
moment apareix el Rafa per les 

escales, que junt amb el Yassine, 
van aconseguir agafar al nen i 
posar-ho a resguard. “Tots dos 
vam agafar-ho amb força, però 
semblava que ens cauríem. Sort 
que el nen va estar molt quiet”, 
recorda el Rafa. No es senten he-
rois. “Ho hagués fet qualsevol, i 
tothom que va participar en 
l’operatiu va ser important”, diu 
aquest urbà de Badalona que ad-
met que mai, en els gairebé quin-
ze anys de policia, havia vist un 
incendi com aquest. “Tothom va 
fer el que va poder amb els efec-
tius que teníem, però l’incen-
di era dantesc”. Després de que 
ells rescatessin el noi, van arri-
bar efectius dels bombers amb 
una grua i van seguir rescatant 
persones de les fi nestres. 

Encara que contents per ha-
ver salvat la seva família, el 
Yassine i la seva dona, la Bahija, 
lamenten que ara es troben vi-
vint tretze persones al pis d’uns 
familiars. Per sort el seu habi-
tatge no està afectat, però se-
gons els han dit, poden passar 
dos o tres mesos fi ns que puguin 
tornar a casa.

Silvia Rodríguez Gómez

En situacions d’emergència 
com la del dia 5, van apa-
reixent, en la reconstruc-

ció dels fets, testimonis de gent 
sense la qual la tragèdia hagués 
estat encara més dramàtica. És 
el cas del Rafa i el Yassine, dos 
veïns de Badalona que en aquell 
exacte moment estaven al lloc 
adequat per salvar vides i fer 
més païble tot el que ha passat. 
Res no els unia fi ns el moment 
de l’incendi. El Yassine és veí de 
l’edifi ci afectat, on vivia amb la 
seva família. El Rafa, un guàr-
dia urbà de Badalona que va ar-
ribar en la tercera patrulla al 
lloc dels fets. 

El Yassine estava al carrer 
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Silvia Rodríguez Gómez

A vancen poc a poc les 
negociacions entre el 
Govern d’Álex Pastor i 
els grups de Guanyem 
Badalona en Comú i 

Esquerra Republicana, el quals 
van manifestar-se a favor de l’apro-
vació inicial dels pressupostos per 
al 2019, duta a terme durant l’úl-
tim Ple de l’any, el passat 18 de de-
sembre. 

Ambdós grups han posat sobre 
la taula diferents exigències per tal 
de tornar a donar un sí, aquest cop 
el defi nitiu, quan es torni a fer la 
votació per l’aprovació fi nal dels 
pressupostos, ara mateix en pro-
cés d’exposició pública i encara 
sense una data concreta per por-
tar-los de nou al Ple de l’Ajunta-
ment. Per una banda, Guanyem 
Badalona ha posat com a condició 
per al seu vot favorable un “calen-
dari efectiu i d’aplicació immedia-
ta” per reobrir el Punt d’Assessora-
ment a Persones Nouvingudes i la 
resta de serveis tancats al barri de 
Sant Roc durant el més de desem-
bre. “Sense saber perquè el govern 
va tancar aquests serveis i conti-
nuant desconeixent si els pensa 
obrir o no i quan, no podem ni tan 
sols seure a negociar”, ha declarat 
Maria Dolors Sabater. Així mateix, 
Guanyem Badalona ha comunicat 
la seva intenció de presentar en 
breu al·legacions de caràcter tèc-
nic al pressupost, per incomplir 
la Llei de Transparència al no es-
tar disponible a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 

Per altra banda, Esquerra 
Republicana ha confirmat que 
han mantingut dues reunions de 
treball amb el Govern i afi rma que 
les negociacions estan avançant, i 
que seguiran treballant perquè 
Badalona tingui un nou pressupost 
després de dos anys. “Apliquem 
l’interès de ciutat i per això volem 
que hi hagin pressupostos”, ha in-
dicat el regidor i portaveu d’ERC 
Oriol Lladó. Per als republicans, hi 
ha quatre exigències bàsiques per 
poder seguir endavant amb el sí. 
Per un costat, reforçar les políti-
ques d’ajut al lloguer i l’habitatge; 
millorar l’accessibilitat de la ciu-
tat; garantir una nova escola bres-
sol al Districte 1 i l’enderrocament 
de la fàbrica Mobba. 

Recordem que els pressupostos 
van comptar amb els vots a favor 
d’ERC i Guanyem Badalona, amb 
les abstencions del Ciutadans, 

Partit Demòcrata i ICV-EUiA i amb 
el vot en contra del Partit Popular, 
els quals van retreure al Govern de 
Pastor, al poder gràcies a ells, que 
el seu grup havia de ser “soci prio-
ritari en la negociació” tal com es 
va lamentar Xavier García Albiol. 
“Veiem que han negociat amb qui 
van portar el retrocés més gran a 
la ciutat. Tenen la síndrome d’Es-
tocolm amb els partits indepen-
dentistes” els va etzibar. 

Les dades del nou pressupost
El nou pressupost està dotat 

amb 174,7 milions d’euros, el que 
suposa un increment del 9,2% res-
pecte al pressupost actual. Aquest 
creixement es vol refl ectir, entre 
d’altres, en millores en seguretat, 
atenció social i neteja. En aquest 
sentit, es preveu més de 100 con-
tractacions d’oferta pública, en-
tre elles 27 agents més de Guàrdia 
Urbana i 24 treballadors i treballa-

Guanyem Badalona i ERC 
demanen més negociació per 
al sí defi nitiu als pressupostos
Exigeixen garanties i accelerar la negociació amb el Govern 
d’Álex Pastor després d’haver-se manifestat a favor durant la 
votació inicial dels pressupostos, al darrer Ple de l’any 

Els grups de 
l’anterior govern 
van mostrar-se a 
favor d’aprovar 
el pressupost per 
“responsabilitat 
política”

Els regidors, durant el darrer Ple a l’Ajuntament de Badalona Foto: S. R. 

dores al Departament de Serveis 
Socials, un servei desbordat que 
la ciutadania reclamava millorar. 
La neteja i el manteniment també 
han vist augmentada la seva par-
tida fi ns als dos milions d’euros, 
contemplant la creació d’una nova 
brigada especial de manteniment 
per a actuacions ràpides.

Una de les novetats és l’apos-
ta per incrementar la despesa en 
Acció i Promoció Social, amb més 

d’un milió d’euros que es desti-
naran, d’una banda, als Serveis 
Residencials d’Estada Limitada 
per habitatges en casos d’emergèn-
cia, així com al Servei d’Interven-
ció Socioeducativa per a infants en 
situacions d’exclusió social.

Així mateix ha vist incrementa-
da la seva partida el Servei d’Igual-
tat. També creix l’aportació per la 
planificació educativa, per ofe-
rir més activitats extraescolars, 
i250.000 euros destinats a la tari-
fació social de les escoles bressol. 

Els organismes municipals tam-
bé veuran millores signifi catives. 
Badalona Serveis Assistencials, 
Badalona Cultura i el Consorci 
Badalona Sud incrementen les se-
ves partides•

Téllez no nega els fets dels 
cartells i diu que ho tornaria a fer 
El portaveu i regidor de Guanyem Badalona s’enfronta a una petició de la Fiscalia 
de sis mesos de presó i inhabilitació de càrrec públic per impedir requisar 
uns cartells d’Omnium que defensaven el referèndum de l’1 d’octubre

S. Rodríguez Gómez

A hir, el regidor i portaveu 
de Guanyem Badalona 
Jose Téllez va compa-
rèixer a la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona 

davant l’acusació de la Fiscalia 
General de l’Estat per un pre-
sumpte delicte de desobediència 
a l’autoritat greu per impedir de-
comissar uns cartells d’Òmnium 
Cultural favorables a la realització 
del referèndum de l’1 d’octubre. 
La Fiscalia demana sis mesos de 
presó i la seva inhabilitació com a 

càrrec públic. Els fets van produ-
ir-se al carrer Francesc Layret de 
Badalona la nit del 25 de setem-
bre de l’any 2017 quan la Guàrdia 
Urbana de Badalona va identifi car 
a un grup de cinc persones que 
estaven enganxant els citats car-
tells. Al lloc dels fets van comen-
çar a apropar-se una trentena de 
persones, entre elles Jose Téllez 
i el president d’Òmnium Jordi 
Cuixart, actualment a la presó 
de Lledoners. Va ser llavors quan 
Téllez, que en aquell moment era 
tinent d’alcalde, va intercedir per 
recuperar els cartells. Davant la 
negativa de la Guàrdia Urbana de 

tornar els cartells, segons l’escrit 
de la Fiscalia, Tellez va obrir el 
cotxe policial i els va repartir en-
tre els congregats. 

El regidor, arropat al judici per 
desenes de persones anònimes i 
regidors tant de la seva formació 
com d’altres, no ha negat els fets, 
i va assegurar que “ho tornaria a 
fer en les mateixes circumstàn-
cies”, al·legant que, com a càrrec 
públic, el seu paper va ser el de 
mediador entre la policia local i la 
resta de persones, perquè la situ-
ació no pugés de to. “Vaig dir-li a 
la policia que quan tinguéssim de 
nou els cartells marxaria tothom. 

Llavors els vaig avisar de que jo 
mateix agafaria els cartells del 
cotxe, es van repartir i la gent va 
marxar”, diu Téllez. “Estic amb la 
consciència molt tranquil·la, per-
què com a càrrec públic vaig ga-
rantir el dret a la llibertat d’ex-
pressió”. Téllez opina que aquest 
és un “judici polític i contra la lli-
bertat d’expressió”, i encara que 
creu que “no són moments per 
tenir confi ança en la justícia”, du-
rant el judici va defensar “el dret 
a la llibertat d’expressió, un dret 
fonamental de qualsevol estat de-
mocràtic”. La sentència es conei-
xerà en tres setmanes. •
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Javier Torres Jiménez

L ’Institut del Cor de l’Hospi-
tal Germans Trias participa 
en un assaig clínic a nivell 
mundial per validar l’efi cà-
cia d’una nova teràpia per 

reduir els símptomes i els ingres-
sos de pacients amb insufi ciència 
cardíaca severa. Es tracta de la im-
plantació d’un dispositiu que con-
necta les dues aurícules i permet 
descarregar la pressió cardíaca a 
través d’una derivació interauri-
cular, anomenada ‘shunt’.  Aquest 
dispositiu intracardíac s’implanta 
als pacients mitjançant una opera-
ció mínimament invasiva, per cate-
terisme, de manera que el pacient 
es pot donar d’alta el dia següent un 
cop realitzada la operació.

L’Hospital Germans Trias ha es-
tat el primer centre d’Europa en 
implantar dos d’aquests dispo-
sitius, dels quals només se n’han 
instal·lat cinc més a tot el món (dos 
a Canadà, dos a Estats Units i un 
a Israel). Les intervencions realit-
zades al centre badaloní van tenir 
lloc el passat mes de novembre, i 
ambdues pacients van ser dona-
des d’alta en menys de 24 hores. 
Aquesta intervenció està indica-
da en pacients que pateixen ofec 

important a causa de la seva in-
sufi ciència cardíaca malgrat ha-
ver rebut ja tots els medicaments 
disponibles, pel que es calcula que 
entre un 10% i un 20% dels paci-
ents amb insufi ciència cardíaca es 
poden veure benefi ciats. Aquestes 
intervencions s’emmarquen dins 
un assaig clínic multicèntric in-
ternacional que preveu fi nalitzar 
en 2-3 anys.

Es calcula que a Europa hi ha 
uns 10 milions de persones amb in-
sufi ciència cardíaca, i a Catalunya  
arriben fi ns a les 150.000. La insufi -
ciència cardíaca és una de les prin-
cipals causes d’ingrés hospitalari i 
s’associa a mala qualitat de vida i 
el risc de mortalitat.

Alguns dels benefi cis que aquest 
dispositiu proporcionarà són una 
recuperació de la capacitat cardí-
aca de forma immediata i de llar-
ga durada, un augment en la capa-
citat de fer exercici, una reducció 
dels ingressos hospitalaris, una re-

ducció de la mortalitat i un aug-
ment de la qualitat de vida dels 
pacients.

L’Institut del Cor de l’Hospital 
Germans Trias té una Unitat d’In-
sufi ciència Cardíaca (UIC) que és 
un referent a nivell nacional i eu-
ropeu. 

Can Ruti implanta un nou 
dispositiu pioner a Europa per 
tractar la insufi ciència cardíaca
El Germans Trias ha emprat dos nous dispositius clínics 
dels quals només se n’han instal·lat set a tot el món

Es tracta d’un 
dispositiu que 
conecta les dues 
aurícules 

Imatge de l’hospital Foto: J. T.

Aquesta Unitat d’Insuficièn-
cia Cardíaca, que va ser pionera a 
casa nostra, va crear-se l’any 2001; 
també va ser la primera en rebre 
l’acreditació SEC-Excelente per 
part de la Sociedad Española de 
Cardiología. La UIC de Germans 
Trias està formada per un equip 

multidisciplinari de més de 20 
professionals que en l’actualitat 
fan seguiment a més de 1000 paci-
ents amb Insufi ciència Cardíaca, 
a més de realitzar una intensa ac-
tivitat de recerca en medicina de 
precisió i noves eines per reparar 
el múscul cardíac malmès.•

La Generalitat aprova la redacció del Pla 
Director Urbanístic per transformar 
la C-31 al seu pas per Badalona
La mesura, que es va anunciar abans del Nadal, agafa forma després que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat hagi aprovat el seu inici  

Redacció

E l Departament de Territori 
i Sostenibilitat va aprovar 
el passat 20 de desembre 
iniciar la redacció del Pla 
director urbanístic (PDU) 

de transformació de l’autopista 
C-31 al tram que uneix Badalona 
amb Sant Adrià de Besòs. El pla es 
basarà en el traçat de l’autopista i 
l’ordenació del seu entorn imme-
diat, que sumen unes 84 hectàre-
es. Els objectius del PDU són mi-

llorar la connexió entre els barris 
situats a banda i banda de l’auto-
pista, reduir la contaminació at-
mosfèrica i acústica que pateixen, 
millorar la integració paisatgísti-
ca de la infraestructura, millorar 
les vies i carrers complementaris 
i potenciar el transport públic. 
També posarà les bases per inte-
grar totes les actuacions al vol-
tant de la C-31 com a part d’una 
transformació d’abast metropoli-
tà. Els plans directors urbanístics 
són instruments de planejament 
que permeten ordenar grans sec-

tors supramunicipals, classifi cant 
el sòl i concretant l’ordenació pel 
seu desenvolupament. 

Els plans directors els impul-
sa el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i es redacten en co-
ordinació amb els ajuntaments 
afectats. En tots els casos se sot-
meten als preceptius períodes 
d’informació pública perquè els 
ciutadans interessats els puguin 
conèixer i formular les al·legacions 
que considerin oportunes. Sovint 
van precedits de processos de par-
ticipació ciutadana.• Tram de la C-31 al seu pas per Badalona Foto: Territori
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El tram de vies entre el port i 
Sant Adrià tindrà un tancat més 
segur contra els abocaments
Adif i Ajuntament invertiran més de 400.000 euros en recomposar i millorar el 
tancat d’un tram molt afectat pels abocaments incívics de residus 

S. Rodríguez | J. Torres

B adalona veurà reformat 
durant el proper 2019 les 
tanques de les vies del 
tren en el seu tram entre 
el port i l’estació de Sant 

Adrià. Així ho ha acordat l’Ajunta-
ment amb el ministre de Foment, 
José Luís Ábalos, que va visitar  
abans de Nadal Badalona, i així se 
signarà en conveni amb Adif en 
unes setmanes, si no hi ha cap im-
previst.

El futur conveni de col·laboració 
té com a objectiu millorar la segu-
retat i la permeabilitat de la línia 
ferroviària, i per això s’instal·larà 
un tancat millor i superior a la in-
fraestructura convencional que hi 
ha a Badalona. L’objectiu? Evitar 
l’abocament de residus sòlids i que 
la gent creui per mig de les vies, 
un problema que ja ha causat di-
ferents accidents els darrers anys.

L’actuació s’aproparà al mig 
milió d’euros, la major part dels 
quals seran sufragats per Adif. 
L’Ajuntament complementarà la 
inversió amb uns 38.000 euros, ja 
que ha requerit reforçar el tancat 
contra possibles actes incívics. La 
idea és signar l’acord a principis de 
2019. Un cop fet, l’actuació podria 
desenvolupar-se durant el primer 
semestre.

Cap de les dues institucions ha 
concretat de moment quina serà 
la tanca que cobrirà el tram, molt 
reivindicat pel veïnat de la Mora, 
però fonts municipals han avançat 

Segons reconeix Laura Cillero, 
presidenta de l’entitat, porten 
més d’un any denunciant a l’Ajun-
tament la brutícia que s’acumula 
al costat de les vies del tren, just 
a l’altura del seu veïnat. “Portem 
un any envoltats de merda. Aquest 
és un problema de salut i mediam-
biental, i des de l’entitat els hem 
fet una pregunta als responsables 
del consistori, i és si consentirien 
que aquesta brutícia estès al cos-
tat de les vies a la zona del Carrer 
del Mar. Estem segurs que ja esta-
ria solucionat el problema”, apun-
ta la veïna.

Per altra banda, l’alcalde Álex 
Pastor i el ministre també van con-
versar sobre la futura renovació de 
l’estació de Renfe: “S’avançarà en 
el projecte de millora de l’estació 
de ferrocarril de Badalona, do-
tant-la de més accessibilitat i ori-
entant-la cap a la intermodalitat 
necessària per als pròxims anys”, 
va avançar Ábalos.•

Abocaments al lateral de les vies, davant de la Mora Foto: Laura Cillero

que no serà un mur com el que es 
va aixecar a Sant Adrià els darrers 
anys.

Des de l’Associació de Veïns de 
la Mora esperen amb impaciència 
que s’acabi amb els abocaments. 

Fonts municipals 
han avançat que no 
serà un mur com 
el que es va aixecar 
a Sant Adrià
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Badalona, pionera en l’atenció 
a domicili a adolescents amb 
trastorns mentals greus 
La Fundació Vidal i Barraquer ha posat en marxa l’ECID (Equip 
Clínic d’Atenció a Domicili), un projecte pilot d’assistència a domicili 
que atén a vint-i-cinc adolescents que pateixen trastorns mentals 

Silvia Rodríguez Gómez

Des de fa un any, Badalona 
és una ciutat pionera en 
quant a l’atenció a adoles-
cents amb trastorns men-
tals greus. I ho és gràcies 

a l’ECID (Equip Clínic d’Atenció a 
Domicili), un equip assistencial de 
salut mental que atén a aproxima-
dament vint-i-cinc adolescents en-
tre els 12 i els 18 anys amb trastorns 
mentals greus i també a les seves 
famílies. Aquest equip, format per 
dos psicòlegs, un psiquiatra, una 
treballadora social i una infermera, 
s’ha posat en funcionament des de 
la Fundació Vidal i Barraquer, una 
institució que es dedica a l’àmbit de 
la salut mental des de fa cinquan-
ta anys i que treballa en coordina-
ció amb l’Institut Català de la Salut. 

El que és pioner en aquest ser-
vei, tant a Catalunya com a la res-
ta de l’Estat, és que tal com el seu 
nom indica, són els professionals 
qui s’adrecen als adolescents a 
casa seva. Tots els pacients tenen 
en comú, a banda del seu trastorn, 
que són absentistes: han deixat 
d’anar a l’institut, i la gran majo-
ria, tampoc no anava a les visites 
regulars als Serveis Socials o als 
Centres de Salut Mental Infantil i 
Juvenil, on es fa el seguiment de 
les seves patologies.  

Segons Mark Dangerfi eld, coor-
dinador de l’ECID, la majoria dels 
joves que atenen han decidit “reti-
rar-se del món”. “Fugen de les rela-
cions, i poden arribar a estar tan-

cats a casa fi ns a dos anys. Poden 
tenir una fòbia social més greu i 
poden acabar amb un estat mental 
d’alt risc”, relata aquest psicòleg 
que durant vuit anys ha treballat a 
l’Hospital de Dia d’Adolescents de 
Badalona, on es deriven els casos 
de salut mental més greus. “Allà 
vaig veure les limitacions que té un 
dispositiu com aquest per atendre 
a aquest perfi l de nanos, justament 
perquè no van” diu Dangerfield. 
A banda d’aquest perfi l d’adoles-
cents que es tanquen a casa, l’ECID 
també atén a joves amb trastorns 
mentals que es refugien en el car-
rer “amb situació de risc emocio-
nal i exclusió social”, apunta.

Més cómodes 
El fet de ser els professionals els 
que van a casa dels pacients fa que 
es sentin més còmodes i que aca-
bin confi ant amb els terapeutes. 
Per a Dangerfi eld, molts d’aquests 
adolescents no confi en massa en 
el que els hi pot oferir una relació 
assistencial i per això no accepten 
l’ajuda. “Acumulen experiències 
de relacions complexes, amb pa-
timent, i també les seves famílies 
acumulen situacions emocionals 
de patiment. Si no hi ha confi an-

ça no es fa el vincle, i per això la 
nostra avantatge és que transme-
tem el nostre interès per conèixer 
el seu món, i anem a casa seva. 
Som  nosaltres els que necessitem 
que ells ens ajudin a entendre el 
seu món”, explica el psicòleg, tot 
apuntant que l’equip s’allunya de 
la idea del professional expert, “de 
vegades distant”. 

Ells surten d’aquest rol, i adop-
ten una posició molt més prope-
ra, “més com a persona que com a 
professional”, agrega, tot recordant 
que l’objectiu principal de l’equip és 
“establir una relació de confi ança 
amb l’adolescent”. Segons Mark 
Dangerfi eld, de vegades la xarxa de 
salut mental convencional “sembla 
demanar uns requisits mínims als 
pacients”, tal com confi ar, acceptar 
que tens difi cultats, i assumir l’aju-

Una fundació ha 
escollit el projecte 
per fi nançar la 
seva ampliació 

Part de l’equip de l’ECID, reunits a la seva seu  Foto: Fundació Vidal i Barraquer

da. “Hi ha nanos que no complei-
xen aquests requisits i per això era 
important capgirar la situació: se-
rem nosaltres els que ens pregun-
tem com canviar la nostra manera 
de treballar o la forma de concebre 
l’assistència”. 

Perfi l variat de pacients 
Els adolescents atesos a l’ECID te-
nen un “perfi l molt variat” segons 
destaca Dangerfi eld. Encara que el 
psicòleg apunta que la pobresa és 
un factor de risc per als trastorns 
de salut mental, els pacients prove-
nen de famílies amb diferents ni-
vells adquisitius, i per tant, diu, “de 
tots els barris de Badalona”. 

El psicòleg destaca que amb 
tots els pacients es fa un treball 
“molt intensiu”, encara que amb 
fl exibilitat. “No fem el mateix amb 
tots ni de la mateixa manera, sinó 
que busquem entendre la situació 
psicològica, la dinàmica familiar 
i adaptar-nos a les necessitats de 
cada cas i cada família”, agrega. En 
total, però, la majoria dels adoles-
cents necessiten un any mínim 
d’atenció.  L’atenció a les famílies 
també és un dels eixos per a obte-
nir bons resultats, ja que, tal com 
destaca Mark Dangerfi eld, la famí-
lia és un “element bàsic del suport” 
i recorda que són persones que es-
tan patint molt i també necessiten 
atenció per fer front a la situació. 
“Un trastorn mental té molts fac-
tors d’entorn. Som un ésser soci-
al, i són les relacions les que ens 
fan desenvolupar-nos psicològica-
ment. Tots tenim predisposicions 
genètiques, però l’estil de gestió 
de la vida emocional de l’entorn, 
és cabdal”, recorda el psicòleg. 

Preguntada per aquest diari, 
una mare d’una pacient que rep 

assistència de l’ECID ens manifes-
ta que la seva fi lla “ara comença 
a millorar” després de dos anys 
d’atenció amb diferents profes-
sionals. Ella creu que la seva fi lla 
ha fet un gir positiu gràcies a que 
es sent “a gust” amb els professio-
nals de l’ECID i per la teràpia que 
realitzen. “Abans li costava anar 
a teràpia i inclús anava forçada 
per nosaltres. Ara ho fa amb gust 
i afronta el dia a dia amb tranquil-
litat, l’angoixa gairebé ha desapa-
regut”, reconeix. La seva fi lla, que 
havia deixat l’escola, ha tornat a 
classe.  

Aquest és un dels resultats que, 
tot i que encara és aviat, ha sor-
près molt a l’equip de l’ECID. I és 
que, el 61% dels adolescents ate-
sos van tornar a classe al setem-
bre. “Alguns van en horaris redu-
ïts, però un d’ells feia dos anys i 
mig que no anava”, diu amb satis-
facció Dangerfi eld. 

Altre bona notícia per a l’equip 
és que el seu projecte ha estat es-
collit per la Fundació Nous Cims, 
qui donarà un suport econòmic 
que permetrà doblar l’equip per 
atendre també a adolescents de 
Santa Coloma de Gramanet. 

Encara que pioner a Catalunya 
i Espanya, l’ECID està basat en el 
projecte ‘Ambit’, una iniciativa 
molt similar que es va posar en 
marxa al Regne Unit a través d’un 
dels centres més punters a nivell 
internacional en quant a recerca i 
assistència  en salut mental infan-
tojuvenil, l’Anna Freud National 
Centre for Children and Families. 
El Mark Dangerfi eld ha viatjat a 
Londres en moltes ocasions per re-
bre formació dels equips d’aquest 
centre, i ara, ell mateix és forma-
dor de l’Anna Freud.•
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7Especial escolarització
La comunitat educativa exigeix 
solucions de futur per garantir 
l’escolarització pública  
FAMPAS i l’Independent de Badalona hem realitzat aquest dossier 
especial que analitza el mapa de l’escolarització a Badalona, en el marc de 
la Trobada ‘Construïm futur’ que FAMPAS celebrarà la setmana vinent

Silvia Rodríguez Gómez

D’aquí a poques setma-
nes moltes famílies de 
Badalona començaran a 
fer-se un calendari ata-
peït de visites a les dife-

rents escoles en les quals els seus 
infants acabaran escolaritzats du-
rant anys. Algunes aconseguiran 
entrar en primera opció a l’escola 
que han triat. D’altres, moltes d’al-
tres, hauran de començar un cal-
vari fi ns que sàpiguen a quin cen-
tre han estat assignades. 

En el passat període de matri-
culació, la falta de planificació 
crònica del Departament d’Ense-
nyament va avocar a la total im-
provisació a una setantena d’in-
fants que havien triat l’escola 
pública en primera opció i que 
quedaven fora després del sorteig. 
Finalment, i després de la pressió 
de les famílies, les quals no volien 
acabar escolaritzant els seus in-
fants a l’escola concertada, l’Admi-
nistració va recórrer a la implanta-
ció de bolets (línies addicionals on 
no estan previstes) a escoles on els 
recursos ja són escassos. 

Ara, gairebé un any després, 
la comunitat educativa està con-
vençuda que enguany la situa-

ció no distarà gaire perquè la 
falta d’adequació entre oferta i 
demanda és ja un problema crò-
nic degut al dèfi cit estructural de 
centres públics a vàries zones es-
colars de Badalona, sobretot a les 
zones escolars 4 i 6 en el cas de 
Primària, i a tota la ciutat en el 
cas de l’ESO. Per donar resposta a 
aquestes inquietuds, analitzar les 
dades de que es disposa i fer un 
diagnosi de la situació actual i fu-
tura, la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes i d’As-
sociacions de Famílies de Centres 
Públics de Badalona (FAMPAS), 
junt amb la Federació d’Associaci-
ons de Mares i Pares de Catalunya 
(FaPac) han organitzat la jorna-
da ‘Construïm futur’, una trobada 
que es celebrarà el proper 19 de 
gener pel matí a l’escola Llibertat 
i en la que participaran diferents 
agents de la comunitat educati-
va tant de la ciutat com d’altres 
localitats. Pel que fa a Primària, 
i segons es pot observar a les in-
fografi es que acompanyen aquest 
dossier especial (a les pàgines 8 i 
9), i que han estat realitzades per 
FAMPAS amb dades que s’han re-
copilat a cada centre, a Badalona 
hi ha durant aquest curs 2.296 
places ocupades pels alumnes de 
P3, només el 52,66% de les quals 
són d’escoles públiques. 

Segons les zones, el percentatge 
de famílies que van matricular-se a 
la pública dista molt del percentat-
ge d’oferta pública existent, com 
a la zona 6 (Canyadó/Casagemes), 
on el 72,46% de les famílies va op-
tar per la pública i només hi havia 
oferta per a un 60% de l’alumnat. 
El total de grups on van incremen-

tar-se les ràtios va ser de 62, i en to-
tal van fer-se 19 grups addicionals. 

A Secundària, per al curs 2018-
2019, el 52,11% de les 2.493 places 
ofertades eren per a instituts pú-
blics. I encara que la matricula-
ció a aquests centres va suposar 
el 51,32% del total, fi ns a 22 grups 
han vist incrementades les ràtios i 
es van haver de fer nou bolets. Les 
previsions ja indiquen que per al 
curs 2019-2020, hi haurà manca de 
places per accedir a instituts pú-
blics, ja que la xifra d’alumnes ma-
triculats a 6è és de 1388 i les places 
són 1299, segons indica FAMPAS. 

A banda d’això, la cronifica-
ció d’instal·lacions provisionals 
és un altre tema que preocupa i 
molt a la comunitat educativa de 
Badalona. Les escoles Ventós Mir, 
Badalona Port, Montigalà o l’Insti-
tut La Riera són alguns exemples. 
Des de FAMPAS creuen que una 
solució seria la elaboració d’un 
Pla Educatiu de Ciutat que abor-
di les diferents problemàtiques: 
manca de places, construccions, 
equitat i equilibri territorial, que 
incorpori el lleure educatiu. “Que 
a través del treball conjunt entre 
administracions i comunitat edu-
cativa ens permeti iniciar una ve-
ritable transformació educativa a 
Badalona”, sostenen.

Un grup de famílies sense plaça es manifesta a la plaça de la Vila durant la primavera de lel 2018  Foto: S. Rodríguez 

De moment, ni la Ofi cina d’Es-
colarització de Badalona ni el 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat tenen previstes les 
places que s’oferiran a Badalona 
per al proper curs. Segons ens 

han referit en trucada telefònica 
estan “treballant intensament” 
per oferir una oferta adequada a 
la demanda de les famílies i fi ns 
al febrer no disposaran d’aques-
ta informació. •

Només el 52,66% 
de les places de 
P3 són d’escoles 
públiques 

A 22 grups d’ESO 
van incrementar-
se les ràtios i van 
crear-se 9 bolets  
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Mireia Farrés Torrecabota ; Presidenta AMPA Institut 
La Riera 

Som institut de nova creació, sorgit de la necessitat de 
les famílies, AMPES, associacions de veïns, i diferents 
col·lectius per una escola pública de qualitat.
En els dos anys de preinscripcions hem tingut més de-
manda que oferta, i la nostra realitat és que no tenim 
la carcassa de l’institut, no tenim instal·lacions, els 
alumnes estan acollits en mòduls (barracons), en un 
espai protegit i cedit per la ciutat per un període de 
quatre anys, ubicat al parc de Ca l’Arnús. El seu pro-
jecte és engrescador, pedagògicament renovador, i cal 
protegir-lo. Cal donar resposta a una realitat present, 
amb les infraestructures que els nostres infants i joves 
es mereixen mantenint el projecte educatiu de l’insti-
tut, de fet molts alumnes del nostre institut han estat 
bolets i continuen essent marginats per la nostra ciu-
tat. Som els adults qui hem de vetllar pel seu benes-
tar. Considerem que la Generalitat i l’Ajuntament han 
de tenir com a prioritat el tema de l’ensenyament i 
aconseguir donar a les famílies de la nostra ciutat la 
possibilitat d’accedir a una educació digna, demòcrata 
i laica, i no volem patir més barracons, ni més edifi cis 
històrics abandonats, ni més solars buits...

Mercè Piqueras Directora Institut Baetulo

La matrícula actual de l’Institut Baetulo està formada 
per un  80% d’alumnat nouvingut, un 18 % d’alumnat 
d’ètnia gitana i 2 % d’alumnat  amb defi ciències cogni-
tives. Majoritàriament, es tracta de nois i noies que no 
demanen el nostre centre en primera opció, sobretot 
pel fet que només oferim estudis d’ESO. Una vegada 
s’acaba la primària, les famílies busquen centres de 
secundària que ofereixin a l’alumnat la possibilitat de 
continuar l’ensenyament obligatori i el post obligatori 
en el mateix institut. 
Per això, el claustre del nostre centre ha demanat, re-
iteradament i sense èxit, tenir continuïtat en els es-
tudis post obligatoris. Creiem que d’aquesta manera 
podríem ser un institut més demanat en primera op-
ció i, per tant,  aquest alumnat tan divers que atenem 
es repartiria entre els centres públics de la zona. Cada 
vegada que hi ha hagut un canvi de govern municipal 
hem vist amb esperances poder ser un institut com-
plet, amb ESO i estudis post obligatoris, amb un edi-
fi ci amb totes les dependències que pertoquen: bibli-
oteca, gimnàs, laboratoris, tallers de tecnologia… En 
aquests moments, pel que fa a l’Institut Baetulo, hi ha 
una clara injustícia que hauríem de corregir si creiem 
que l’equitat és un valor que cal defensar.

Cristina Steegmann Pascual; Directora de l’Institut 
Eugeni D´Ors

L’Institut Eugeni d’Ors és un institut de Badalona que 
ofereix els estudis d’ESO, Batxillerat i cicles formatius 
(famílies professionals de sanitat i serveis sociocul-
turals i a la comunitat) i que té més de 800 alumnes. 
És un centre públic, laic i compromès amb l’entorn, la 
raó de ser del qual és ensenyar, formar i acompanyar 
l’alumnat tot potenciant al màxim les seves capacitats 
com a estudiants i com a persones, amb la implicació 
de les famílies, mitjançant una docència innovadora 
i en un entorn de treball participatiu i motivador. La 
característica principal que ens defi neix és la de ser 
un centre obert a tothom, acollidor, inclusiu i compro-
mès amb la societat i la solució dels seus problemes. 
Potenciem el respecte de la multiculturalitat, la di-
versitat i el foment d’actituds solidàries basades en el 
coneixement. En defi nitiva, l´Eugeni d´Ors és un ins-
titut de Badalona i per als badalonins que contribueix 
a la millora de la qualitat de vida dels seus habitants 
aportant, no només instrucció acadèmica –que tam-
bé–, sinó, a més a més, educació en el seu sentit més 
ampli, amb instruments que facilitin al seu alumnat 
la convivència, la cohesió i la integració en la societat 
catalana.

Genís Pascual i Porret;  Director de l’escola Pau Picasso

El tancament d’una línia d’escola pública de qualitat 
sempre és una mala notícia. Quan es fa abans de la 
preinscripció o quan encara no ha acabat, i això només 
es fa a les escoles públiques, encara és pitjor.
Tancar una línia implica reduir plantilla de mestres, i 
fa marxar de l’escola professionals arrelats i puntals 
pel projecte educatiu. En canvi, si queden vacants a 
P3 amb el temps s’acaben omplint, ja que Badalona té 
molta matrícula viva, moltes arribades durant el curs. 
Però si en escoles amb prou demanda per omplir dues 
línies -amb vacants- deixes una sola línia -sense cap 
vacant- la matrícula viva s’acabarà concentrant en al-
tres escoles públiques de la zona, augmentant la se-
gregació. Si l’administració vol defensar el sistema pú-
blic, garantia de cohesió social, ha d’oferir d’entrada 
totes les places públiques al seu abast. Després ja es 
veurà quina és l’opció de les famílies. També cal asse-
gurar el control del padró i d’altres criteris que puntu-
en en la preinscripció. Una ofi cina única, al marge de 
les escoles, crec que hi ajudaria. Al Picasso, la mobilit-
zació el curs passat de famílies i entitats contra el tan-
cament d’un P3 va fer que Ajuntament i Generalitat 
es comprometessin a tornar a ofertar 50 places aquest 
curs. Esperem que ho compleixin. 

Natàlia Carrasco Rodríguez
Vocal AMPA Escola Ventós Mir 

Per què la gran majoria de les famílies de Badalona no 
trien l’escola Ventós Mir com a primera opció a la pre-
inscripció escolar? Malauradament sobren els motius. 
Ventós Mir és una escola gairebé centenària, de fet 
és la primera escola pública de Badalona. Quin és el 
problema? Doncs d’una banda és una escola dividida 
en dos edifi cis en dues ubicacions diferents. A l’edifi -
ci principal tenim des de 2n de primària fi ns a 6è, uns 
cursos amb una línia i d’altres amb dues. I després te-
nim els mòduls o barracons, on hi ha els alumnes de 
1r de Primària i tota la Educació Infantil, on també 
trobem cursos d’una línia i de dues. Aquesta barre-
ja ve donada perquè som una escola de segona que 
en funció de la manca de places públiques a la nostra 
ciutat ens imposen bolets, és a dir, alumnes que no 
han entrat a l’escola escollida en primera opció, els 
envien a la nostra. No tenen espai, que el facin! Com? 
Sacrifi cant aules de psicomotricitat en el cas del mò-
duls o que el gimnàs i el menjador comparteixin espai 
en el cas de l’edifi ci principal. A tot això hem d’afegir 
la manca de manteniment. A l’edifi ci principal s’han 
de fer lavabos nous i posar fi nestres i persianes noves 
i cautxú en el pati, aquesta tasca correspon a l’Ajunta-
ment. I en el cas dels mòduls l’aparició de legionel·la 
és imminent a causa de la humitat en els lavabos. 

Pedro Boscovich i Cristina Barragán; President i vocal 
AMPA Escola Montigalà

L’Escola Montigalà forma part de la Zona Educativa 
Montigalà juntament amb l’Institut Ventura Gasol i 
l’Escola Bressol Municipal Uni Dora, l’única situada 
en un edifi ci digne. Amb una mica de sort, l’Institut 
Ventura Gasol veurem les primeres pedres aquest 2019 
i la nostra escola queda de moment en interrogant. Tot 
i així, cada any hem omplert les 25 places que s’oferten. 
Com que la Generalitat no dona els recursos sufi cients, 
l’AMPA subvenciona alguna part a l’escola del que ne-
cessita. Càmeres de fotos, pissarres digitals, projec-
tors, material per a música i psicomotricitat, taules, 
cadires... 
Els espais comuns és la gran pega dels barracons. Quan 
plou els de primària es queden sense Educació Física o 
quan és el festival de Nadal o Estiu l’escola ha de pagar 
el transport per anar a un lloc amb cara i ulls. A més, 
el curs passat, els de P3 van haver de sortir de l’aula 
uns dies perquè el terra del lavabo estava podrit o els 
de primer es van quedar sense electricitat durant unes 
jornades. Quan la provisionalitat esdevé normalitat 
passen aquestes coses. 

Refl exions sobre la falta de planifi cació 
i de recursos d’alguns centres públics

Eva M. Gómez; Presidenta (en funcions) de l’AMPA de 
l’Institut Júlia Minguell 

Haver de concentrar el màxim d’energia per defensar 
una plaça escolar pública digna, dotada de professo-
rat i amb recursos en un edifi ci en condicions per als 
nostres fi lls i fi lles l’any 2019 a Badalona és greu, molt 
greu. Haver de fer seguiments, pressionar, qüestio-
nar, preguntar en els plens, crear comissions per re-
clamar barracons, instal·lació de tanques, cessions de 
terrenys pendents des de fa dècades… a la primavera,  
i a l’estiu, i a la tardor i a l’hivern i haver de reprendre 
el cicle de reivindicacions cada exercici produeix rà-
bia i impotència. Fa concentrar massa energia, si no 
gairabé tota, en aquesta reclamació que és un dret. 
Energies i força que deixem d’adreçar a implementar 
nous projectes i millores. Evidencia que algú no ha fet 
la seva feina i que s’està jugant amb una pleça clau en 
la igualtat d’oportunitats com és l’accés a l’ensenya-
ment de qualitat. En una situació tan precària la llui-
ta, per tant, és quantitativa i podrien quedar ofegats i 
diluits plantejaments qualitatius que volem introduir 
des de les associacions de pares i mares de Llefi à i que 
des de l’AMPA de l’institut Júlia Minguell en fem ban-
dera. Perquè si a més del dèfi cit quantitatiu desesti-
men el discurs qualitatiu, allò que dèiem de la igual-
ment d’oportunitats... no hi haurà qui ho remunti. 
Volem defensar el model de proximitat i comunitari.

Dolors Fernàndez i Floriach; Mestra de l’escola Josep 
Carner 

“En general s’observa una tendència a l’increment 
d’alumnes matriculats en l’ensenyament públic, en 
detriment de l’ensenyament privat.” Amb aquesta fra-
se conclou l’Estadística d’inici de curs 2018-2019 del 
Departament d’Educació.
Aleshores, penso en el meu centre i em pregunto: per 
què hi ha tantes famílies que ens trien en primera op-
ció? És per la crisi? Per què no poden pagar les quo-
tes d’una escola privada concertada i fugen esperita-
des cap a la pública? Per què el nostre centre els queda 
més a prop de casa? O potser és que tenim un pati que 
fa patxoca i enamora la canalla?
Potser sí que hi ha famílies que només ens trien per al-
guna d’aquestes raons. Tanmateix, tinc la certesa que 
la majoria que arriben al Josep Carner ho fan perquè 
creuen en l’escola pública. Saben que a la pública fem 
mans i mànigues per a créixer amb la diversitat i que 
aquesta sigui una riquesa, no pas un contratemps. 
Les famílies s’interessen pel nostre projecte educatiu, 
per la forma com treballem -innovant quan cal- sem-
pre amb la mirada posada en fer que els nostres nens i 
nenes siguin el centre i el motor de l’aprenentatge. I la 
veritat és que això a la pública ho fem prou bé.

Junta AMPA Escola Lola Anglada

Com cada any, en els propers mesos s’iniciarà el perío-
de d’inscripció i matriculació escolar, i no hi ha dubtes 
de que és un procés que les famílies viuen amb neguit 
fi ns que tenen la plaça assegurada.
La comunitat educativa de l’escola Lola Anglada de 
Badalona empatitzem amb les famílies que desitgen 
que la nostra escola sigui també la seva. Sentim orgull 
de la nostra escola pública, per aquest motiu ens en-
tristeix veure com l’administració i la manca de plani-
fi cació per part de l’Ajuntament de la nostra ciutat re-
percuteix negativament a través de línies addicionals 
imposades per fer front a la manca de places públi-
ques a la nostra zona. Entenem que sent conseqüents 
amb l’evolució pedagògica que vivim i la importància 
d’educar en valors, el procés d’escolarització hauria de 
ser un procés emocionalment positiu, que tant l’Ajun-
tament com el Departament d’Ensenyament hauria de 
reforçar i protegir, sense les limitacions burocràtiques 
de l’administració, però la realitat és què la manca de 
planifi cació acaba creant un sentiment agredolç per-
què les famílies acabem sotmeses a les seves improvi-
sacions e imposicions.

Especial escolarització
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de Badalona

Exposicions
Fins el 3 de febrer
Anar i tornar a Brossa, una exposició que 
mostra el diàleg entre la poesía escènica 
de Joan Brossa i una selecció d’obres del 
Fons Patrimonial de la Col·lecció Belles 
Arts de la Universitat de Barcelona. 
Organitza l’Ajuntament de Badalona.
Centre Cultural El Carme (Francesc 
Layret, 78-83)

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 (Pl. de l’Assamblea de 
Catalunya 1)

Activitats
Divendres 11 de gener 
Concert Y si fuera Sanz.  Tribut home-
natge a Alejandro Sanz. Sala Sarau  (c. 
Ramón Martí Alsina 32) 23.30h

Dissabte 12 de gener 
Concert de la formació musical Aloma. 
Dintre del cicle ‘Tardes en Viu’ l’Orfeó 
Badaloní apropa la proposta ‘Va de Folk’ 
de la formació musical Aloma, un grup 
eclectic que fusiona el jazz amb el folk. El 
programa ens convida a escoltar versions 
de cantautors catalans amb l’acompanya-
ment en viu de corda, vent i percussió i 
amb el protagonisme de les veus femeni-
nes de les tres integrants del grup. Orfeó 
Badaloní, Espai Tolrà (c. Enric Borràs 19-
21) 19h

Diumenge 13 de gener 
Cinefòrum amb la projecció ‘Matar a un 
rossinyol’.  La programació del Círcol 
arrenca aquest 2019 amb la segona edi-
ció del nou cicle de cinema Cinefòrum 
al Círcol, on es projectarà la pel·lícula 

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

Concert Los 80 Principales 
Proposta que rememora els èxtis dels 80 tant en l’àmbit naci-
onal com internacional. El grup està format per 5 músics ex-
perimentats, alguns d’ells havien estat membres de la banda 
d’Ana Torroja, Lluís Llach o Antonio Orozco entre altres.
Amb els seus quatre anys de carrera, més de 300 concerts 
per tot l’estat i un fi nal de gira 2013 en el Palau Sant Jordi de 
Barcelona encaran aquesta nova temporada amb canvis im-
portants per a fer un pas endavant en el seu nou espectacle.

Dissabte 12 de gener, a la Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i 
Alsina) a les 23.59h

‘Matar a un rossinyol’ del director Robert 
Mulligan i posteriorment es farà un debat 
al voltant de la pel·lícula i la temàtica que 
es tracta. En aquest cas, de nou, el racis-
me. En versió original. (c. Sant Anastasi 
2) 18h

Dimarts 15 de gener
Presentació del llibre ‘L’Abecé de Pompeu 
Fabra ‘, a càrrec dels seus autors  David 
Paloma i Mònica Montserrat. ‘L’abecé 
de Pompeu Fabra’ és un llibre per conèi-
xer Fabra lletra a lletra i descobrir els  
moments clau, els llocs, les anècdotes i 
les grans fi tes de l’obra de l’insigne fi lò-
leg Pompeu Fabra (1868-1948) en càpsu-
les textuals endreçades alfabèticament. A 
l’Espai Betúlia, (c. Enric Borràs 43-47) 19h

Dijous 17 de gener
Presentació del llibre ‘Canyadó, la Porta 
de Llevant. 50 anys de barri, 5 segles a 
Badalona,’ de Pedro Jesús Fernández 
i Xavier Navarro. Presentació a càr-
rec d’Enric Farreras i dels autors Pedro 
Jesús Fernández i Xavier Navarro. Amb 
la participació d’Àlex Pastor (alcalde de 
Badalona). A l’Espai Betúlia, (c. Enric 
Borràs 43-47) 19h

Tertúlia ‘Cinema i doblatge’, en el marc 
de l’exposició ‘La gran il·lusió, el cine-
ma a Badalona’. A càrrec de Lluís Marco, 
Anna Maria Mauri i Toni Forteza. Museu 
de Badalona, (Pl. de l’Assamblea de 
Catalunya 1) 19h

Divendres 18 de gener
Presentació del llibre ‘Tot el que no t’he 
dit’ de Marta Carreras, guanyadora del 
premi literari Ciutat de Badalona 2018. 
Acte presentat per la periodista Montse 
López. A l’acte es llegiran els relats que 
conformen l’obra. Cooperativa Cor de 
Marina, (Passeig de la Rambla 11)  19:30h

Dissabte 19 de gener
Concert ‘Octubre, cançons per la llibertat’. 
Muntatge amb la col·laboració de la com-
panyia A Grup Vocal i la Federació d’Ate-
neus de Catalunya, la Xarxa d’Ateneus de 
Catalunya i amb la participació de La Coral 
del Círcol. Espectacle que reproduirà can-
çons per no oblidar els fets de l’1 d’octubre 
de 2017 i que repasarà l’època de la Nova 
Canço . (c. St. Anastasi 2), a les 20h 

Conferència musicada  ‘Monogràfi c de 
Chopin’. Dins el cicle ‘Tardes en Viu’, el 
reconegut professor d’història de la mú-
sica, divulgador musical i músic Joan 
Vives oferirà un conferència musicada en-
torn la vida i obra del cèlebre compositor 
Frédéric Chopin, considerat per a molts 
el millor compositor per a piano de tota 
la història. L’acte comptarà també amb la 
intervenció del pianista i pedagog musical 

Xavier Pardo, que interpretarà algunes 
de les peces més emblemàtiques del com-
positor polonès. Orfeó Badaloní, Espai 
Tolrà (c. Enric Borràs 19-21) 19h 

Gran Festival Benèfi c organitzat pel 
Centre Cultural Rociero Andaluz Nuestra 
Señora de la Esperanza a benefi ci de 
l’Hermandad Virgen de la Rocina. Amb 
coros, quadres de ball i grups fl amencs. 
Teatre Bals Infante (C. Andrés Segovia 
45) 19h

Diumenge 20 de gener 
Taller infantil ‘A 40 mans, la taula màgi-
ca del muntatge audiovisual’, en el marc 
de l’exposició ‘La gran il·lusió, el cinema 
a Badalona’. Museu de Badalona, (Pl. de 
l’Assamblea de Catalunya 1) a les 11,30h

Visita guiada a la fàbrica d’Anís del 
Mono. Fundada per Josep i Vicenç Bosch 
el 1870, la fàbrica conserva l’antiga sala 
de destil·lació i diversos elements mo-
dernistes. La visita mostra el procés 
de fabricació de l’anís i altres begudes 
que s’hi produeixen, com les Aromes de 
Montserrat. Organitzada pel Museu de 
Badalona (c/ Eduard Maristany, 115) 12 h

Recomanem
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un camp d’homes absolut. I molts 
homes pensen que l’esport feme-
ní no és esport, perquè no és tan 
espectacular com l’esport que fan 
els homes. Però l’esport és esport. 
I el que ens ha de diferenciar són 
els valors que es transmeten prac-
ticant. Hem d’aconseguir que les 
nenes no vulguin ser homes per 
poder dedicar-s’hi a l’esport, i que 
es puguin identifi car amb dones 
d’elit, i també que els nens puguin 
identifi car-se amb dones. Ara ve-
iem que el futbol femení comen-
ça a agafar volada, i altres esports 
com el basquet també, on cada 
estiu s’estan pujant a un podi... 
Repercuteix poc a poc i crea una 
afi ció. D’altres esports són a les an-
típodes. Hem d’aprofi tar l’embran-
zida, però hi ha molta feina per fer.   

A les redaccions d’esports sempre 
hi ha moltes dones, però després 
el que es publica o s’emet és ma-
joritàriament relacionat amb ho-
mes. Com ho fem, doncs?  
S’utilitza el pretext de dir que als 
mitjans s’ofereix el que li agra-
da a la gent, i que l’esport femení 
no interessa, però si mai no està 
als mitjans no es crearà aquesta 
afi ció. S’ha de fer arribar a més 
gent. A l’esport femení se li posa 
una etiqueta com si fos una ca-
racterística negativa, quan només 
s’hauria de parlar d’esport femení 
quan al d’homes també se li diu 
esport masculí. 

Després ens trobem també amb 
les preguntes masclistes que fan 
a les dones esportistes, com el per 
què del seu vestuari o la seva vida 
sentimental o familiar... 
Sí, no oblidem que ara fa un mes 
a la primera guanyadora de la 
Pilota d’Or (Ada Hegerberg) el 
primer que li van preguntar és si 
sabia ‘perrear’. És un refl ex de la 
societat en general. Això mateix 
passa en tots els àmbits, quan es 
critica la vestimenta de políti-
ques, cantants, periodistes, etc. o 
es parla de si són atractives o no. 
Les dones estem molt més qües-
tionades i examinades. •
Marta Carreras presentarà el seu 
llibre el pròxim 18 de gener a les 
19:30h a la Cooperativa Cor de la 
Marina (Passeig de la Rambla, 11)

Jo crec que són les dues coses, s’ha 
aprofi tat tot el que suposa la força 
del que ha passat al voltant del 8 
de març de l’any passat, i després 
també succeeix que hi ha gent 
que està descobrint noves veus. 
Tu pots tenir uns autors prefe-

rits, però que sigui un home o una 
dona, hauria de ser igual. Però hi 
ha homes que diuen que no es sen-
ten identifi cats amb les històries 
escrites per dones, la qual cosa és 
molt absurda. No pots fer l’exer-
cici de posar-te a la pell de l’altre?

També ets molt activa en la visibi-
lització de l’esport femení. S’està 
avançant realment en la igualtat 
en aquest sentit? 
Estem a anys llum, hi ha molta fei-
na per fer. Estic molt lligada a l’es-
port perquè he treballat durant 
deu anys com a periodista espor-
tiva a Badalona Comunicació, i 
he jugat des dels cinc anys al bàs-
quet. Ara a la productora on tre-
ballo hem començat un projec-
te per parlar de dones en el món 
de l’esport d’elit. L’esport ha estat 

obra era patètica. Igualment quan 
vaig rebre la trucada del jurat per 
dir-me que havia guanyat, no m’ho 
podia creure. Quan faig les co-
ses vaig a per totes, però tampoc 
pensava en guanyar, perquè hi ha 
molts condicionants, i depèn de les 

obres que es presentin a l’edició. 
És una satisfacció immensa. S’han 
distribuït 900 llibres per moltes lli-
breries d’arreu de Catalunya.   

‘Tot el que no t’he dit’, el llibre en 
qüestió, és un recull de 16 con-
tes que tracten diferents temàti-
ques, però hi ha un nexe comú en-
tre les històries: les mentides, els 
secrets... Per què aquest fi l con-
ductor?
Un dia em vaig adonar que a vega-
des hi ha situacions en les quals, 
per no ferir a algú, acabes no dient 
del tot la veritat. Potser no men-
teixes, però ocultes el que penses 
realment. És més fàcil dir-li a la 
teva parella que no estàs bé amb 
ella, que dir-li que t’has enamorat 
d’un altre, per exemple... La veri-
tat és molt més crua, però si al cap 

Silvia Rodríguez Gómez 

M
arta Carreras Az-
nar és la guanya-
dora del premi li-
terari Ciutat de 
Badalona 2018 pel 
seu llibre ‘Tot el 

que no t’he dit’, un recull de con-
tes el nexe dels quals són la men-
tida i els secrets. Amb la publica-
ció del llibre, Carreras inicia una 
nova etapa en el món editorial en-
cara que no deixa de banda la seva 
feina en l’àmbit de la comunica-
ció, en la qual també enceta nou 
projecte: donar veu a les dones 
esportistes per acabar amb anys 
i anys de desigualtat i masclisme. 

Encetes 2019 amb el teu pri-
mer llibre sota el braç. Un any il-
lusionant? 
Sí, just al fer balanç del 2018 ho 
pensava. Al passat Cap d’Any no 
sabia que aquest llibre es publica-
ria, ni tan sols el tenia acabat per 
presentar-ho al concurs. Ha estat 
un fi nal d’any molt emocionant. 
En pocs mesos ha sortit el llibre a 
la venda i s’ha fet la gala d’entrega 
dels premis, la qual cosa em feia 
especial il·lusió perquè rebre una 
Venus de Badalona sent d’aquí 
és molt emocionant. La gent co-
mença a llegir el llibre i t’ho diu, i 
t’envia fotos... De moment aquest 
2019, vull gaudir i pair el que ha 
passat, i seguir escrivint.

Guanyar un premi és un bon ini-
ci per començar a fer-te pas en el 
món editorial?
La meva intenció al escriure no 
era publicar res, però al cap d’un 
temps vaig pensar que el que tenia 
entre les mans podria interessar a 
algú. A mi sempre m’havia fet mol-
ta vergonya ensenyar el que escri-
via, però vaig pensar que era ab-
surd. Si només ho feia per mi, per 
què li donava tantes voltes al que 
escrivia? I vaig pensar que volia 
que la gent el pogués llegir. El fet 
que s’hagi publicat el llibre i veu-
re la reacció de la gent et dona em-
penta per seguir escrivint, perquè 
igual sí que hi ha gent a la qual li 
agrada el que faig, i ja que m’agra-
da escriure, és un bon motiu per 
continuar. 

Haver estat escollida entre 46 
obres també és una bona empen-
ta, imagino.
Sí, en el moment que et presentes 
a un premi, hi ha una petita part 
de tu que pensa que pots guanyar, 
si no, no et presentaries. Però per 
altra banda, tampoc perds res per 
presentar-la, i si no surts escollit, 
ningú vindrà a dir-te que la teva 

Marta Carreras ensenya el seu llibre ‘Tot el que no t’he dit’  Foto: Silvia Rodríguez  

d’un temps descobreixes que allò 
que et van dir no és el que era, fa 
el doble de mal. Hi ha moltes situ-
acions com aquestes, entre amics, 
parella, companys, família... No 
acabem de ser del tot sincers. 
Evidentment, però, cadascú té els 
seus propis secrets i el seu món in-
terior. Tots aquests temes em cri-
den molt l’atenció, però no vaig 
escriure pensant en parlar d’això, 
sinò què em vaig adonar al relle-
gir-les que totes les històries, per 
molt diferents que fossin, tenien 
aquest rerefons. 

En un món on les notícies falses 
estan de moda, la veritat ha dei-
xat de ser un valor per la huma-
nitat?
Sembla que sí. Ara pots muntar-te 
la teva realitat paral·lela a través 
de les xarxes socials, per exemple, 
i la gent s’ho creu. I ho veiem al 
periodisme, on s’inventen expres-
sament informacions per provo-
car reaccions. De qui em puc fi ar, 
doncs? Si no tens la iniciativa de 
contrastar les informacions, t’en-
ganyen. És inquietant i preocu-
pant.

Les obres d’escriptores eren poc 
visibles a les llibreries, fi ns fa no 
gaire, i ara veiem cada cop més 
autores, i fi ns i tot hi ha prestat-
geries i taules senceres de llibres 
escrits per dones, i sobre feminis-
me i gènere. És el moment de les 
escriptores o és màrqueting edi-
torial? 

“Les dones estem molt més 
qüestionades i examinades” 
Parlem amb Marta Carreras Aznar, guanyadora del premi literari Ciutat 
de Badalona 2018, per presentar-nos el seu llibre ‘Tot el que no t’he dit’

“Hi ha homes que 
diuen que no es 
senten identifi cats 
amb les històries 
escrites per dones, 
però és absurd”

“Si no tens la 
iniciativa de 
contrastar les 
informacions, 
t’enganyen”

“Hem d’aconseguir 
que nens i nenes 
puguin identifi car-
se amb dones 
esportistes d’elit”
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Màgia, blues i molt bon teatre fi ns 
al juny als escenaris locals
La segona meitat de temporada als teatres municipals donarà el tret de sortida el proper 26 de gener 

Redacció

B adalona Cultura, ja té a 
punt la nova temporada 
per als tres teatres munici-
pals: el Zorrilla, el Principal 
i el Blas Infante. La progra-

mació s’estendrà des d’aquest mes 
de gener fi ns al maig amb una ofer-
ta d’alta qualitat amb fi gures desta-
cades de les arts escèniques i oberta 
a tot tipus de públic.

El dissabte 26 de gener comen-
ça la temporada al Teatre Zorrilla 
amb Dagoll Dagom que ens pre-
senta Maremar, el més poètic dels 
seus musicals. El diumenge 27 de 
gener, el Teatre Zorrilla comptarà 
amb la presència de la companyia 
badalonina Industrial Teatrera i el 
seu espectacle Nàufrags. Una obra 
en clau de clown de dos nàufrags 
que viuen a la deriva a la recerca 
d’un lloc que els aculli.

Festival Internacional de Màgia
Durant tot el mes de febrer, 

Badalona celebrarà el Festival 
Internacional de Màgia Memorial 
Li-Chang, que aquest any arriba a 
la 19a edició. Dissabte 9 es torna 
a proposar barrejar Màgia i hu-
mor al Teatre Principal, que reu-
nirà l’actriu Yolanda Ramos amb 
els mags Gerard Borrell i Pere 
Rafart. El diumenge 17, a les 18 
hores, hi haurà una sessió famili-
ar amb un espectacle que combina 
la màgia i la dansa amb Addaura 
Teatre i el seu espectacle familiar 
Embrossa’t. 

El Teatre Zorrilla acollirà les 
Gales Internacionals de Màgia, els 
dies 22, 23 i 24, brindant, a tot el 
públic, una ocasió irrepetible amb 
la trobada d’alguns dels mags i il-
lusionistes més destacats de l’ac-
tualitat. Diumenge 3 de març, la 
Gala Solidària de Màgia al Teatre 
Blas Infante serà l’escenari del tan-
cament del Festival Internacional. 

El divendres 8 de març arribarà 
al Teatre Zorrilla ‘La importància 
de ser Frank’, versió pop del clàssic 
d’Oscar Wilde que compta amb un 

direcció, actor, text i espectacle de 
petit format), A.K.A.; es presenta a 
Badalona per mostrar la complexi-
tat de l’adolescència i, alhora, gau-
dir d’un dels millors espectacles 
teatrals dels darrers anys. 

El dissabte 4 de maig, en el 
Teatre Zorrilla arriba una diver-
tida comèdia que es va estrenar a 
Londres l’any 1982, ‘Pel davant... 
i pel darrera’. A Badalona es po-
drà veure una nova adaptació del 
text original de Michael Frayn a 
càrrec de l’humorista del tricicle 
Paco Mir. 

Mayte Martín aterrarà al Blas 
Infante el dia següent per presen-
tar la seva nova proposta musical, 
Memento, una incitació al record 
per fer present allò que l’artista 
considera essencial de la seva re-
lació amb el fl amenc.

Per acabar el primer semestre 
de l’any, Titzina Teatre torna als 
escenaris de Badalona, després 
de la seva exitosa comèdia Exitus, 
per presentar ‘La Zanja’, un espec-
tacle que refl ecteix el cicle infi nit 
de l’encontre entre dos móns.•

Imatge de l’obra ‘La importància de llamarse Frank’ Foto: Felipe Mena

repartiment de luxe i ha estat mu-
sicada per Paula Jornet. 

Participació a la Quinzena de la 
Dansa
La ciutat de Badalona participa-
rà per segon any consecutiu a la 
Quinzena de la dansa, un festival 
que vol donar a conèixer aquest 
art escènic. Els teatres Zorrilla i 
Principal hi participaran amb dos 
espectacles: El Amor Brujo, que es 
podrà veure en el Teatre Zorrilla, 
dissabte 16 de març, amb un dels 
grans referents del flamenc ac-
tual, Israel Galván. I al Teatre 
Principal, diumenge 17 de març, a 
les 18 hores, Molsa, de la compa-
nyia Thomas Noone Dansa, un es-
pectacle de caire familiar on dansa 
titelles i vídeo-projecció es combi-
nen per explicar una història emo-
tiva i tendra.

Festival Blues & Ritmes
El Festival Blues & Ritmes, que 
aquest 2019 fa 30 anys, aplega-
rà a artistes com Eric Bibb, I’m 

with her (formada per les veus 
de Sara Watkins, Sarah Jarosz 
i Aoife O’Donovan) o Níger Les 
Filles de Illighadad (blues-rock 
tuareg ). El divendres 29, en el 
Teatre Principal, tindrà lloc una 
nit temàtica, que només es podrà 
viure a Badalona, on Kim Lenz, 
vuit anys després d’haver actu-
at al Teatre Zorrilla, estrenarà un 
disc tan brillant com sorprenent 
(Slowly speeding) i Los Mambo 
Jambo presentaran el seu nou es-
pectacle, amb setze músics em-
mascarats. Els londinencs Danny 
& The Champions of The World! 
tancaran el certamen.

A fi nals de març es reprendrà 
l’activitat teatral amb ‘El preu; una 
història sobre l’enfrontament en-
tre dos germans que parla de les 
conseqüències de les pròpies de-
cisions’. Dirigida per Sílvia Munt i 
protagonitzada per Pere Arquillué, 
Ramon Madaula, Lluís Marco i 
Rosa Renom.

El 4 i 5 d’abril, al Teatre Pri nci-
pal podrem veure, després de gua-
nyar quatre premis Butaca (millor 

Imatge promocional del passat Festival de Màgia Foto: Festival Li-Chang
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“És un nou 
sistema sense 
les limitacions 
del Pegasus de 
la DGT”

L’helicòpter del Servei 
Català de Trànsit vola 
des de Badalona 
Una branca de la companyia Audax, amb seu a Badalona, és l’empresa 
adjudicatària del servei, que s’ha de reprendre aquest gener; la nova 
tecnologia incorporada fa la funció de radar per tram des de l’aire

el propi cost dels helicòpters i els 
honoraris dels pilots.

Aquesta nova tecnologia subs-
titueix la que hi havia fi ns ara, ba-
sada en un làser, com els radars 
convencionals, més costós. “És un 
nou sistema sense les limitacions 
del Pegasus de la DGT, per exem-
ple, que funciona amb làser i no-

més es pot aplicar a un model de 
càmera en concret. Aquest apa-
rell no depèn de la càmera, i no fa 
falta canviar el làser cada x foto-
grafi es”, destaca el responsable de 
gestió del Servei Català de Trànsit, 
Jean Peña. Així doncs, requereix 
un manteniment menys dens i 
podrà aplicar-se en més càmeres i 

Imatge d’arxiu de l’helicòpter de Trànsit Foto: Gencat

Javier Torres Jiménez 

Un dels elements més 
importants del Servei 
Català de Trànsit pel 
control de les carreteres 
de tot Catalunya és l’he-

licòpter, una funció que havia estat 
interrompuda des de 2017 per pro-
blemes administratius i que s’ha 
de reprendre aquest mes de gener. 
I ho farà sota la gestió d’una em-
presa amb seu a Badalona: Audax 
Helicòpters, una fi lial de la badalo-
nina companyia energètica amb el 
mateix nom.

Després de mesos d’anades i 
tornades, derivat del litigi presen-
tat per l’altre candidat en la lici-
tació del servei, que fi nalment ha 
quedat desestimat, Audax s’ha fet 
amb l’adjudicació d’aquesta pres-
tació de la Generalitat, que supo-
sa un contracte de prop de 2 mili-
ons d’euros. Un cost molt elevat a 
causa de la inversió que suposa la 
tecnologia que requereix el servei.

El propi helicòpter ha de ser 
un model biturbina, és a dir, amb 
dos motors, ja que la normativa no 
permet a un aparell d’un sol motor 
sobrevolar nuclis urbans, per pre-
caució. A això se li ha de sumar la 
tecnologia que el vehicle incorpora 
per captar imatges, fer fotografi es 
i calcular velocitats, quelcom que 

permet, no només controlar, sinó 
també sancionar. De fet, aquesta 
nova licitació afegeix un aparell 
que funciona gràcies a un cine-
mòmetre, un sistema que fa una 
funció similar a la d’un radar per 
tram.

“Utilitza la planimetria de la 
via i la geoposició per a calcular, 
en estàtic o en dinàmic, la velocitat 
fent dues fotos en dos punts dife-
rents, com un radar per tram”, ex-
plica el CEO d’Audax Helicòpters, 
José Elías. Només aquest cinemò-
metre, afi rma Elías, supera el mig 
milió d’euros. A banda, s’ha d’afe-
gir el manteniment dels aparells, 

dispositius. “És una aposta de fu-
tur”, diu el portaveu. 

L’aeronau podrà realitzar les 
quatre grans tasques que tenen 
els ocells de ferro en el SCT. D’una 
banda, la inspecció viària de la xar-
xa per a revisar canvis produïts 
per obres o tasques; la vigilància 
de trànsit juntament amb Mossos, 

sobretot conductes molt greus que 
posen en risc la circulació general. 
“L’avantatge de vigilar des de l’he-
licòpter és que tens un camp de vi-
sió de dos quilòmetres quadrats, 
no hi ha una altra forma d’obtenir 
aquesta àmplia perspectiva”, afe-
geix Jean Peña.

També són de gran ajuda els he-
licòpters per a obtenir informació 
viària en punts que no solen ser 
confl ictius i no disposen de càme-
res fixes, per exemple, però que 
a l’estiu o moments puntuals de 
l’any es poden convertir en llocs 
amb molta afl uència, com la cos-
ta. Finalment, exerceixen un im-
portant paper en les operacions 
especials, com a sortides de va-
cances o esdeveniments massius, 
on hi ha grans desplaçaments. 
“Aconsegueix una mitjana de 150 
km/h gairebé en línia recta, això 
ens permet cobrir Catalunya fà-
cilment”, diu el responsable de 
Trànsit. •

Gravacions d’anuncis 
des de l’aire
A banda de Trànsit, Audax viu del lloguer 
del helicòpters, sobretot per rodatges

Més enllà del contracte 
amb el Ser vei Català de 
Trànsit, Audax té avui dia 

altres quo tes de negoci a través 
de la seva branca d’helicòpters. 
Bà si ca ment en l’àmbit del pro-
ducte audiovisual i els rodatges: 
‘shootings’, anuncis, pel·lícules...
fa poc vam gravar un anunci de 
cotxes Red Bull a Montmeló, per 
exemple”, diu el CEO d’Audax. 
Són, sobretot, productores de 
publicitat i vídeos corporatius, 
com és el cas dels grans opera-
dors de vaixells. “Els anuncis de 
grans creuers s’acostumen a fer 

és més car a mesura que l’aparell 
envelleix. De fet, Elías confesa que 
Audax, que en un 80% està dedicat 
al sector energètic, es va llançar al 
món dels helicòpters per pura afi -
ció seva. “Quan entres al meu des-
patx i veus l’hèlix de decoració, 

des de Barcelona. També fa no gai-
re que vam gravar el vaixell més 
gran del món fent travessia fi ns a 
Mallorca”. 

Tot i això, José Elías admet que 
el sector dels helicòpters no és gai-
re rentable perquè és molt costós. 
I és per això que hi ha poca com-
petència. Una hora de vol, exem-
plifi ca, puja a 1.300 euros, sense 
comptar pilot. Cada aparell bitur-
bina costa uns tres milions d’eu-
ros, ben bé, i tenen una vida limi-
tada de 12 anys, de forma quasi 
independent al seu ús. I a això se li 
ha de sumar el manteniment, que 

ho entens. Va sortir l’oportuni-
tat de comprar aquesta empresa 
i ho vaig fer, però no traiem molt 
benefi ci”. De moment, diu, no te-
nen intenció d’aventurar-se gaire 
més i la idea és mantenir el que 
tenen, que ja funciona bé.

Un dels helicòpters de l’empresa badalonina Foto: Audax Helicòpters

L’helicòpter 
comptarà amb un 
sistema similar 
al d’un radar per 
tram per calcular 
les velocitats
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Inspecció de Treball 
posa la lupa sobre 
els pavellons de la ciutat 
Un informe sobre els poliesportius i pavellons senyala defi ciències 
greus i manca de manteniment de molts anys en pràcticament tots

tats: Montigalà, Bufalà, La Plana, 
Casagemes, Països Catalans. 
També parla de goteres, en la ma-
joria, i subratlla altres elements 
fora de normativa, com ara les 
sortides d’emergència, les instal-
lacions elèctriques i els lavabos, en 
alguns d’ells. D’altra banda, posa de 
manifest que el sistema per mou-
re i traslladar les cistelles suposa 
un perill i existeix risc de caiguda.

“Una ciutat que reivindica ser el 
bressol del bàsquet té els tres pave-
llons on ha jugat el Joventut gaire-
bé en ruïnes”, manifesten les fonts 
sindicals. En aquest sentit, qua-
lifi quen de “molt contundent” la 
inspecció i que demana solucions 
en un termini de temps ràpid per 
la “situació degradant” que s’han 

trobat sobre el terreny i pel perill 
que comporta per usuaris i treba-
lladors.

“Situació insostenible” per als ofi -
cials d’esports
Segons fonts de la secció sindical de 
CCOO a l’Ajuntament de Badalona, 
la situació de la plantilla munici-
pal d’ofi cials d’esports que treballa 
a les instal·lacions esportives és “in-
sostenible” i de vulneració de drets 
laborals a causa de la retallada de 
recursos tant de material i perso-
nal, un fet que provoca que molts 
treballadors hagin de fer jornades 
molt més extenses del que mar-
ca la llei. “No hi ha prou personal 
per mantenir els horaris d’obertu-
ra dels centres esportius, que nor-

Javier Torres i Silvia Rodríguez

L a deplorable situació dels 
poliesportius de la ciutat no 
és nova ni ve d’ara. En re-
petides ocasions, diferents 
instal·lacions han resultat 

protagonistes per alguna manca 
de servei, avaria o fi ns i tot tanca-
ment temporal durant els darrers 
anys. L’antiguitat d’alguns i la man-
ca de manteniment en molts casos 
deixa malmetre els equipaments, 
que habitualment es converteixen 
en una arma política d’oposició cap 
al govern de torn.

Fa unes setmanes, a fi nals de no-
vembre, Inspecció de Treball va vi-
sitar els poliesportius de la ciutat, a 
més de la piscina Mireia Belmonte 
i les pistes d’atletisme Paco Àguila, 
a instàncies de sindicats de l’Ajun-
tament. El resultat ha estat un in-
forme que senyala nombroses defi -
ciències, mala praxi de condicions 
laborals i posa de manifest la ne-
cessitat d’una renovació o pla de 
manteniment dels equipaments.

Segons CCOO, hi ha aproxima-
dament deu instal·lacions espor-
tives amb un estat lamentable i 
amb risc pels usuaris. “Al pavelló 
de Països Catalans ja es diu ober-
tament, amb cartells, que no es pot 
accedir al 75% de la instal·lació. No 
estan en condicions de seguretat, 
no hi ha sortides d’emergència re-
glamentàries, ni les tanques amb 
l’alçada que haurien de tenir, no 
s’ha fet cap intervenció durant 
molts anys, més de 10 anys, tots els 
governs que han passat no han fet 
res per solucionar-ho”, critiquen.

La revisió de l’organisme des-
taca deficiències en el manteni-
ment a tots els poliesportius visi-

cap de setmana es retribueixi amb 
hores extres o que comptin com 
a dia doble. Però, als ofi cials d’es-
ports no se’ls aplica, i l’únic que 
reben a canvi de treballar en cap 
de setmana és un plus de 20 euros.

Abans de Nadal, membres del 
sindicat i treballadors van mante-
nir una reunió amb el govern local, 
en la qual aquest es va comprome-
tre a estudiar la proposta de què els 
ofi cials d’esports cobrin les hores 
extres com la resta de la plantilla 
municipal. No obstant això, el que 
els treballadors demanden és una 
reformulació del servei d’esports 
i una racionalització dels horaris 
d’obertura en funció de la plantilla, 
i no de la demanda de les entitats 
que les utilitzen.•

Poliesportiu de Bufalà Foto: J. Torres

malment són horaris extensos fi ns 
a altes hores de la nit, i a demanda 
de les entitats que els utilitzen”, ad-
meten des del sindicat.

Són 36 treballadors, que, segons 
denuncia CCOO, no tenen horaris 
fi xes, sinó que cada dia a primera 
hora se’ls informa a quina hora co-
mencen i acaben, amb la qual cosa 
no poden planifi car res perquè mai 
no saben si treballaran en cap de 
setmana, ni tenen dret a planifi car 
vacances.

Una de les demandes que més 
temps porta sobre la taula de 
l’Ajuntament és la referent als 
torns dels caps de setmana. La ma-
joria de treballadors del Consistori, 
després de moltes reivindicacions, 
han aconseguit que treballar en 

Poliesportiu de Casagemes Foto: J. Torres Pavelló de Montigalà Foto: J. Torres
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