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La setmana vinent 
ERC decidirà en 
assemblea si va 
a les municipals 
amb Guanyem 
Les negociacions avancen 
però demanen “prudència” P2

La màgia 
de Li-Chang 
s’estén per 
Badalona
El 19è Festival 
Internacional 
omple la ciutat 
d’espectacles, 
tallers infantils 
i formatius, 
humor, 
actes 
literaris i 
solidaritat 
P14

La Reina Carnestoltes, durant la Rua a Llefi à en la passada edició  Foto:Toni Aguilar 

El Carnaval ja es 
respira a la ciutat

La setmana vinent comencen les diferents propostes del 
Carnaval de Badalona, entre elles la més multitudinària, la 37a 
Rua de Carnestoltes a Llefi à, on ja estan inscrites més de 600 

persones Dossier especial a les pàgines centrals P7-P10

al 
al 
tat 
s, 
tils
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Sabater, cap de llista sens dubte
Sigui un pacte entre ERC i Gua-
nyem o afegint a Comuns i Podem 
el que no està en dubte és que 
Dolors Sabater serà la cap de llis-
ta de la possible coalició. Segons 
totes les formacions consulta-
des, aquest és un dels aspectes 
que mai s’han qüestionat i que 
“menys preocupen”, diuen fi ns i 
tot els comuns. 

Per altra banda, la campanya, 
segons avancen ambdues forma-
cions, estarà allunyada de l’àmbit 
nacional i es centrarà en defensar 
un projecte de ciutat que recupe-
ri les polítiques engegades durant 
els tres anys de govern compartit 
i que posaria en el centre l’atenció 
a les persones, aprofundint “en te-
mes de participació ciutadana, la 
tarifació social o fer un disseny de 
ciutat més sostenible. És un pro-
jecte acotat a la ciutat”, sostenen 
des d’ERC.

Crida per la unitat 
Aquesta mateixa setmana, acti-
vistes i polítics vinculats a l’es-
pai dels comuns feien una crida 
a una candidatura unitària pel 
canvi social a Badalona a través 
d’un manifest, en el que demanen  
a les forces polítiques d’esquer-
res –ERC, Guanyem, Comuns de 
Badalona i Podem, segons recull 
l’escrit– “unir-se per frenar les po-
lítiques xenòfobes i de confronta-
ció de García Albiol (PP)” i per fer 
avançar els drets socials de la ciu-
tadania en àmbits com l’habitatge, 
la ocupació, o serveis per als bar-
ris, “revertint les desigualtats”. Al 
manifest, al qual ja s’han adhe-
rit nombroses persones, hi fi gura 
Màrius Diaz, que va ser el primer 
alcalde democràtic de Badalona en 
representació del PSUC.•

front de les formacions d’esquer-
res, amb la suma dels Comuns de 
Badalona i Podem. 

Primer però, segons al·leguen, 
volen arribar a un acord entre ells 
per desprès sumar-s’hi, ara que 
ja han fet les primàries internes, 
guanyades per Aïda Llauradó 
en el primer cas i  per Andreu 
Escobar, en el segon. “El que te-
nim clar és que volem un govern 
d’esquerres i aconseguir una ma-
joria absoluta de les esquerres a 
Badalona. Aniríem junts segur 
a l’hora de fer govern, però anar 
amb una candidatura única ho 
estem valorant, per veure quina 
és la millor fórmula”, expliquen 
fonts dels Comuns, que asseguren 
que a fi nals de mes volen prendre 
una decisió. 

Silvia Rodríguez Gomez

T ot sembla indicar que 
la setmana vinent el 
preacord entre ERC i 
Guanyem Badalona en 
Comú serà una realitat 

després de dos mesos de negocia-
cions. Fonts d’Esquerra han avan-
çat a l’Independent de Badalona 
que “al llarg de la setmana vi-
nent” es celebrarà l’assemblea 
que ha de validar la proposta 
concreta de la coalició d’esquer-
res, i encara que demanen “mol-
ta prudència”, també reconeixen 
que han “avançat” i que s’han 
“sortejat diferents aspectes”, fa-
cilitant el possible acord. “Durant 
la negociació s’han generat unes 
confi ances que ens han anat en-
fortint. Són els dies últims d’un 
acord de gran complexitat, per-
què som formacions diferents i 
que venim de cultures polítiques 
molt diferents”, expliquen.  

De donar el sí a l’acord, se-
ria la primera vegada que una 
suma de projectes polítics d’es-
querra es presenten en conjunt. 
I també seria el primer cop en 
la història de l’Ajuntament de 
Badalona que ERC es presenta-
ria en coalició. “Hem decidit ser 
valents per explorar noves vies i 
ho hem fet per responsabilitat. 
No és una decisió fàcil ni còmo-
de quan representes unes sigles 
com les nostres que tenen un 
ampli suport popular, i un pro-
jecte polític sòlid, però creiem 
que ens juguem massa per fre-
nar-lo per la mirada partidista”, 
senyalen els republicans. 

Des de Guanyem Badalona en 
Comú esperen la celebració de 
l’assemblea d’ERC. Ells ja han do-
nat el vist i plau a l’acord. “Ho te-
nim molt clar, veiem que és el mo-
ment d’anar tots junts”, diuen. 
Segons estudis de la formació, si 
es fa el front d’esquerres es podri-
en guanyar les eleccions de “mane-
ra tranquil·la, inclús com per tenir 
majoria”, diuen. 

A l’espera dels Comuns i Podem
El preacord entre Guanyem i 
ERC, però, ambiciona a ampliar-
se per convertir-se en un autèntic Presa de possessió de Dolors Sabater i el seu govern Foto:Ajunt. Bdn

Activistes de l’espai 
dels comuns han 
difós un manifest 
demanant la 
unitat de les 
forces d’esquerra

L’acord d’ERC i Guanyem 
Badalona per concórrer 
junts a les municipals es 
decidirà la setmana vinent 
Segons ha avançat ERC a L’Independent de Badalona, al llarg de 
la setmana vinent es celebrarà l’assemblea on es validarà, o no, el 
preacord amb Guanyem Badalona en Comú. Els Comuns de Badalona 
i Podem negocien primer entre ells per decidir si volen afegir-se 

Dirigents de Guanyem, Esquerra i ICV-EUiA, celebran l’equador del mandat durant el seu govern  Foto: J. Torres 

Guanyem Badalona 
ja ha donat el vist 
i plau a l’acord 
i ara espera la 
decisió d’Esquerra
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La comunitat educativa valora positivament 
els tres instituts escola del curs vinent
Les escoles Baldomer Solà de Sant Roc, Rafael Alberti de Llefi à i Sant Jordi 
de Pomar començaran a fer 1r d’ESO el curs 2019-2020

Silvia Rodríguez Gómez

L a comunitat educativa de 
les tres escoles de Badalona 
que el curs vinent passa-
ran a ser institut escola, 
la Baldomer Solà de Sant 

Roc, la Rafael Alberti de Llefià i 
l’escola Sant Jordi de Pomar han 
rebut amb satisfacció la notícia, 
anunciada ahir mateix pel conse-
ller d’Educació, Josep Bargallò. A 
partir del curs vinent (2019-2020), 
aquests tres centres podran ofe-
rir a l’alumnat seguir a l’escola per 
cursar 1r d’ESO, i realitzar tota la 
Secundària al mateix centre. 

L’Independent de Badalona ha 
consultat a les escoles que seran 
també institut i totes tres assegu-

havia un clam de la seva comunitat 
educativa per convertir-se en insti-
tut-escola, des de FAMPAS opinen 
que l’anunci “no és fruit d’una fei-
na conjunta” entre la Conselleria, 
l’Ajuntament i la comunitat edu-
cativa. A més a més, pensen que 
l’anunci encara deixa “molts in-
terrogants sense resposta”, com la 
quantitat de línies que s’oferiran, 
com es condicionaran els centres 
tenint en compte les noves neces-
sitats de Secundària, amb quin 
professorat es comptarà, o com 
es treballarà per reduir la segre-
gació escolar. “Temem que tot això 
ho sabrem al setembre”, lamenten. 

En aquest sentit, les escoles 
apunten que encara no han planifi -
cat com s’organitzaran per encabir 
Secundària. De moment, com que 
el creixement es farà poc a poc, els 
tres centres pensen que rendibilit-
zant espais i fent petites reformes 
poden assumir les noves classes. 
Amb el pas del cursos, sí que neces-
sitaran fer ampliacions d’espais per 
tal que es pugui complir amb el cur-
rículum escolar de Secundària, que 
implica aules de tecnologia, infor-
màtica, entre d’altres. •

Escola Sant Jordi, a Pomar  Foto: Escola Sant Jordi

del centre. Fins ara, els infants 
de Pomar havien de desplaçar-
se als instituts de Bufalà, perquè 
no hi havia cap centre al barri. 
“L’escola ho necessitava, perquè 
teníem poca matrícula i això serà 
un ressorgiment”, diu Padilla, en-
cara sorpresa amb la notícia. “Fa 
un mes, la tècnica de zona ens va 
avançar aquesta possibilitat a una 
reunió, però no hem rebut confi r-
mació. Ens hem assabentat per la 
premsa”, agrega. 

Des de la Federació d’Associ-
acions de Mares i Pares d’Alum-
nes i d’Associacions de Famílies 
de Centres Públics de Badalona 
(FAMPAS) també celebren l’anun-
ci del conseller, perquè d’aquesta 
manera s’aconsegueixen més pla-
ces de Secundària, tal com l’asso-
ciació demanava de manera ur-
gent. No obstant això, i a excepció 
de l’escola Sant Jordi, on sí que hi 

La Plataforma Sant 
Roc Som Badalona, 
desnonats al carrer 
L’organització va atendre dilluns als seus usuaris 
a la porta del Consorci Badalona Sud davant la 
negativa de l’Ajuntament d’utilitzar un despatx

Silvia Rodríguez Gómez

L a Plataforma Sant Roc Som 
Badalona s’ha vist defi nitiva-
ment desnonada del despatx  
en el qual es reunien ininter-
rompudament des de fa set 

anys. Dilluns a la tarda, com cada 
setmana, els integrants de l’organit-
zació volien celebrar una reunió de 
la seva junta, i després atendre a les 
famílies usuàries que fan cua per 
entrevistar-se amb la Plataforma, 
qui els ajuda a intentar aturar des-
nonaments. Però la conserge del 
Consorci Badalona Sud, lloc on 
es reunien, els va explicar que no 
els podia deixar passar. Ordres de 
l’Ajuntament. 

Ja estaven avisats de que se’ls 
negaria l’accés, segons reconeixen 
des de la Plataforma, però la injus-
tícia que senten davant la situació 
els va impulsar a intentar entrar al 
local i atendre les necessitats dels 
usuaris. Va ser impossible, però no 
van marxar a casa. Van portar tau-
la i cadires i van començar a par-
lar amb les famílies afectades a la 
porta del recinte. 

Aquesta situació s’arrossega des 
de fa deu dies aproximadament, 
quan, després d’enviar a l’Ajunta-
ment una sol·licitud rutinària per 
renovar l’ús dels espais utilitzats, 
els responsables de la Plataforma 
van rebre una carta del cap del 

Departament de Participació 
Ciutadana, Albert Barenys, negant-
los la possibilitat de reunir-se al lo-
cal al·legant que la cessió dels es-
pais dels centres cívics municipals 
són per “reunions puntuals” i no 
per “reunions periòdiques d’una 
entitat” i també perquè  “la neces-
sitat d’emmagatzemar documen-
tació amb dades de caràcter perso-

nal d’especial protecció en espais 
compartits amb d’altres entitats i 
usuaris/es confronta directament 
amb la normativa sobre protecció 
de dades de caràcter personal”. La 
Plataforma explica però, que mol-
tes altres entitats fan ús habitual i 
periòdic de les sales del centre i al-
leguen que és mentida que les da-
des personals dels seus usuaris es-
tiguin a l’abast de tothom perquè 
es guarden a un armari amb pany.

Preguntats per aquest diari, 
l’Ajuntament primer va respon-

dre que “no era veritat” que la 
Plataforma no pogués seguir fent 
ús de la sala, assegurant que podri-
en “fer servir el Centre Cívic tal i 
com ho han fet fi ns ara. El que s’ha 
denegat és una petició concreta”, 
van dir amb un correu electrònic. 
Quan aquest diari va demanar més 
concreció per saber què es dene-
gava i què no, ja que a la carta en-
viada la Plataforma mai s’esmen-
tava que poguessin seguir fent ús 
“com fi ns ara”, l’Ajuntament va op-
tar pel silenci.  La Plataforma tam-
poc va rebre cap trucada per acla-
rir la situació, i fi nalment des del 
Consorci els van dir que omplissin 
un formulari per poder utilitzar la 
sala el dilluns següent. Semblava 
que tot quedaria en un “malen-
tès”. Però fi nalment van rebre un 
altre carta negant-los de nou l’ús 
de la sala. Fa poques hores, des del 
compte de les xarxes socials dels 
Socialistes de Badalona es posicio-
naven dient que la Plataforma “ha 
d’utilitzar les instal·lacions com la 
resta d’entitats”. 

Al juliol van reunir-se amb el re-
gidor de districte Rubén Guijarro 
per demanar un local que s’havia 
negociat durant l’anterior govern 
però des de llavors no han rebut 
cap resposta. Ara es veuen desno-
nats del lloc on, només des de co-
mençaments d’any, han atès a 80 
persones que estan a punt de per-
dre el sostre on viuen.•

L’Ajuntament diu 
que les sales del 
centre són per 
reunions puntuals, 
però altres entitats 
en fan ús periòdic

FAMPAS celebra 
la notícia 
però demana 
resoldre “molts 
interrogants”

ren que el canvi és “molt positiu” 
per vàries raons. Per Francisca 
Guzmán, directora del centre 
Baldomer Solà, el fet d’oferir la 
possibilitat de fer l’ESO al mateix 
centre és un pas important per 
“no trencar amb l’escola” i evi-
tar l’abandonament escolar. En 
aquest sentit opina també Neus 
Casablanca, directora de l’escola 
Rafael Alberti. “Crec que és un bon 
recurs per assegurar l’èxit escolar 
i oferir la continuïtat del nostre 
projecte”, diu. “És una etapa molt 
difícil, i creiem que surten molt jo-
ves de l’escola”. 

Per la seva banda, l’escola Sant 
Jordi, situada al barri de Pomar, 
també ha rebut amb satisfacció 
la notícia. “La comunitat educati-
va està encantada, perquè aques-

ta era una de les reivindicacions 
més importants del barri”, expli-
ca Maria Pilar Padilla, directora 
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Silvia Rodríguez Gómez 

C onnectar-se amb l’institut 
a través de les imatges i 
expressar la realitat i els 
sentiments amb un sol 
clic, el clic d’una foto gra-

vant-se per sempre al moment que 
s’està vivint i a l’emoció que s’es-
tà sentint. Aquest és l’objectiu del 
taller que van realitzar la setma-
na passada una trentena d’alum-
nes de 1r i 2n d’ESO de l’Institut 
Eugeni d’Ors, al barri de Sant Roc, 
organitzat per la Fundació Privada 
Pere Closa en el marc del projecte 
‘Xarxa per la prevenció de l’eman-
cipació precoç’. Aquesta iniciati-
va d’aquesta fundació gitana de 
Badalona busca evitar l’abando-
nament escolar de l’alumnat gi-
tano, encara que s’adreça també a 
alumnes no romanies, i s’està du-
ent a terme a la mateixa vegada a 
dos altres instituts, un a La Mina i 
l’altre al Gornal (Hospitalet).

El taller, impartit pel fotògraf 
Jordi Oliver i l’artista visual i tre-
balladora social Tati Finchi, busca 
reunir les emocions de l’alumnat 
al voltant de paraules i sentiments, 
per després plasmar-los amb la fo-
tografi a. Paraules que tenen a veu-
re amb el fet de construir-se un 
futur, estudiant i aconseguint els 
seus somnis: emancipació, lliber-
tat, autonomia, etc. I sentiments, 
com es senten amb el seu barri? 
Els emprenya si està brut? Per 
això, després de expressar a l’au-
la les seves opinions i fer un parell 
de dinàmiques per trencar el gel, 
l’alumnat va sortir a passejar per 
Sant Roc càmera en mà, fotografi -
ant diferents aspectes del barri, i 
plasmant-se ells mateixos davant 
la càmera amb les emocions que 
els despertava. 

Per al fotògraf Jordi Oliver, 
aquests tallers serveixen “per 
crear en la joventut una espurna 
dins”. L’artista, especialitzat en fo-
tografi a social i reconegut per la 
seva obra entorn la comunitat gi-
tana, creu que la imatge és una 
“eina brutal amb els nois i noies, 
perquè poden expressar-se” i tam-
bé perquè “és ràpida i veuen el re-
sultat a l’instant”. 

Per l’Antonia Cortés Cortés, 
una de les alumnes de l’Eugeni 
d’Ors que va participar en el ta-
ller, aquestes iniciatives li servei-
xen per veure i pensar millor en 
la realitat que els envolta. “Els gi-
tanos ara hem d’acabar els estu-
dis, per viure millor. És necessari 
que ho fem, no és si t’agrada o no, 
hem de fer-ho”, diu convençuda. 
“No tinc clar encara que vull fer, 
però vull estudiar i així ho vol la 
meva família”, tot afegint que les 

seves companyes de classe, moltes 
d’elles també d’ètnia romaní, tam-
bé volen acabar l’institut i forjar-se 
un futur millor. 

La Nayara Manzano Flores, una 
altra alumna, ho té també clar. A 
més, ella té dos referents que l’aju-
den: les seves germanes grans, una 
cursant Batxillerat i l’altre a punt 
d’acabar l’ESO. “Elles volen anar a 
la universitat, perquè és important 
tenir estudis”. I ella? “M’agraden 
els animals”, diu tímidament. 

Referents a l’institut 
També a prop seu, en el seu dia a 
dia, tenen una gran referent de la 
seva pròpia comunitat que recol-
za a tot l’alumnat perquè continuï 
perseverant, encara que les “difi cul-
tats són moltes més que per a altres 
col·lectius”. Qui parla és la Montse 
García, promotora escolar de la 
Fundació Privada Pere Closa, que 
treballa des de fa deu anys a dife-
rents centres del barri i amb les fa-
mílies gitanes. “Els estereotips són 
un gran problema que tenim per-
què no s’ajusten a la realitat. Els 
gitanos volem treballar en igualtat 
de condicions, i no podem vendre el 
discurs de que necessitem els estu-

Retrats des de Sant Roc per 
connectar-se amb els estudis  
Un grup de l’alumnat de l’Institut Eugeni d’Ors plasmen a través de la 
fotografi a les emocions que viuen al barri en un taller organitzat per 
la Fundació Privada Pere Closa per prevenir l’abandonament escolar  

Un alumne fa una foto als seus companys mentre expressen el sentiment de vergonya  Foto: Silvia Rodríguez

i Batxillerat”, afi rma. “És una re-
alitat al barri, no és un somni”. 
Segons la Montse, aquest canvi ve 
donat per les ajudes i reforços es-
colars per aquests infants, i recor-
da que la realitat del barri “és molt 
difícil” i moltes d’aquestes famílies 
pateixen risc d’exclusió social. “Les 
famílies volen que els seus fi lls tin-
guin dret a un futur millor i que la 
comunitat gitana anem cada cop 
més endavant”, subratlla.

El fet que hi hagi mediadors i 
promotors escolars gitanos dins 
les escoles i instituts també aju-
da molt a aconseguir l’èxit escolar 
perquè es converteixen en refe-
rents positius pels infants i per-
què les famílies es senten més fa-
miliaritzades amb l’escola. “Veure 
que una dona gitana ha estudiat i 
té accés al món laboral potencia 
molt el valor de l’empoderament 
de la dona gitana, que és el motor 
de canvi dins la nostra comunitat”, 
assegura la Montse. “Només fa fal-
ta que els infants s’ho creguin, que 
ells poden ser el que vulguin a la 
vida” puntualitza.•Les paraules entorn la  llibertat  van estar presents a la sessió / Foto: S. R.

Premi als vestits espacials 
dissenyats a l’Eugeni d’Ors 

Un grup de set alumnes de 3r 
d’ESO de l’Institut Eugeni 
d’Ors han guanyat un pre-

mi pel seu projecte de vestimen-
ta espacial dins de la First Lego 
League, un esdeveniment que té 
com objectiu promoure la cièn-
cia i la tecnologia entre la joven-
tut. Segons la direcció del centre, 
és el primer cop que un institut 
públic de Badalona participava 
en aquesta trobada, que es va ce-
lebrar a Barcelona el passat cap 
de setmana. El grup s’ha fet amb 
el guardó ‘Caixa d’Enginyers als 
valors’, per ser el que millor 
transmetia els valors que fomen-
ta la First Lego League, com el 
treball cooperatiu, l’acceptació 
de l’altre o el respecte. “Va ser 

El grup, amb el seu guardó Foto: IES Eugeni d’Ors

dis per tenir una vida millor i que 
després quan aquesta joventut vagi 
a buscar feina, per tenir un cognom 
gitano o un color de pell fosc no els 
contractin. Tenim menys oportuni-
tats que la resta”, admet. 

No obstant això, la Montse és 
positiva i valora molt el fet que les 
famílies gitanes estiguin apostant 
pels estudis. “Tenim un percen-
tatge encara alt d’abandonament 
escolar prematur, però cada dia 
els números estan baixant perquè 
hi ha hagut un canvi molt impor-
tant: ara la comunitat gitana con-
fi a en l’escola i hi ha un alt nom-
bre d’alumnat gitano a Secundària 

“La comunitat 
gitana té menys 
oportunitats que 
la resta”, diu una 
promotora escolar

molt emocionant perquè compe-
tíem amb escoles molt potents”, 
explica la Cristina Steegmann, di-
rectora del centre. “Fins i tot vam 

plorar de l´alegria, perquè es va 
reconèixer tot l’esforç que tant 
els alumnes com el professorat 
hem fet”. 

l’apunt
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Del Betúlia i 
La Llauna a 
les estrelles 
El badaloní Martí Perpinyà, cursant 
un màster a Dinamarca, ha estat els 
darrers mesos el responsable d’una 
troballa històrica per a la comunitat 
astrofísica i ha estat reconegut per 
la Royal Astronomical Society

Javier Torres Jiménez

S ovint sembla que el destí 
de les grans troballes es-
pacials i fi tes astronòmi-
ques estigui en mans de 
científics o grans perso-

nalitats amb noms que ens resul-
ten estranys. Potser Hollywood 
ens ha maleducat en aquest sen-
tit i ens fa obviar casos tan pro-
pers com el de Martí Perpinyà, un 
estudiant d’Enginyeria Física gra-
duat per la Universitat Politècnica 
de Catalunya el passat curs, i que 
uns mesos enrere probablement 
no tenia entre els seus plans tren-
car aquest mal vici nostre de no 
valorar prou el que tenim a casa. 
Però l’univers és capritxos.

Badaloní i veí del Centre, en 
Martí ha entrat els darrers mesos 
al ‘hall’ de primeres troballes del 
món de l’astrofísica, reservat per 
un grapat de científi cs que, en ge-
neral, acostumen a tenir algun any 
més que ell. “Va ser una sorpresa, 
estava envoltat de doctorats, pro-
fessors i fi gures reconegudes, i va 
el nen petit que encara no té ni la 
carrera i ho troba”, ens explica per 
telèfon des de Dinamarca, on es 
troba fent un màster.

El jove Perpinyà (22 anys) ha es-
tat el principal responsable de des-
cobrir el primer sistema triple de 
nanes blanques conegut fi ns ara. 
Pam a pam. Una nana blanca és el 
que queda després que una estre-
lla de certa dimensió esgoti la seva 
energia, en forma d’hidrogen, i no-
més romangui un nucli molt més 
petit però molt dens, que es va re-
fredant amb el temps. Es tracta 
del fenomen que es produeix al fi -

nal de la vida de la majoria d’estre-
lles, inclòs el nostre Sol.

Fins ara, trobar conjunts de 
dues d’aquestes nanes ja era molt 
estrany. De fet, en Martí dedicava 
el seu projecte de fi nal de grau a 
investigar nous sistemes binaris. 
“No vaig restringir la recerca a 
dos. El programa que vaig disse-
nyar i la metodologia estaven ober-
tes a dues o més nanes”. I vet aquí 
que l’esforç i la fortuna van acom-
panyar al badaloní, que va trobar 
indicis d’un sistema triple. “Sabia 
que era estrany però tampoc era 
totalment conscient de la magni-
tud de la troballa, així que vaig in-
formar per mail als meus super-
visors.  L’endemà, es va produir 
un intercanvi de correus amb di-
ferents científi cs i vam confi rmar 
que es tractava del primer candi-
dat a sistema triple”, rememora en 
Martí.

Després del descobriment dels 
indicis, a través de l’ajuda d’un 
company dels Estats Units, Martí 
i l’equip que l’envoltava van dis-
posar d’un temps d’observació 
amb un potent telescopi de Sud-
amèrica que els va permetre con-
fi rmar el que ja es pensaven. “La 
teoria preveia que havien d’exis-
tir, i segur que n’hi ha més, però 

això suposa un pas important i ens 
donarà informació sobre l’evolu-
ció i expansió de l’univers”, mati-
sa Perpinyà.

Sense desmerèixer les aptituds 
i el metòdic treball del badaloní, 
aquesta troballa no arriba ara per 
casualitat. El jove estudiant va de-
senvolupar la feina de camp del 
seu projecte a la Universitat de 
Warwick, a Anglaterra, on s’ha-
vien dut a terme iniciatives es-
pecialitzades en nanes blanques. 
Allà va poder analitzar dia a dia 
les dades del projecte Gaia, una 
de les missions d’astronomia més 
importants de l’Agència Espacial 
Europea (ESA), que es van fer pú-
bliques el passat mes d’abril. “Gaia 
està explorant terreny completa-
ment nou”, subratlla en Martí, que 
va trobar les tres nanes blanques 
entre una gran massa d’informa-
ció en la qual hi ha 1.000 milions 
d’objectes.

Arran del descobriment, que 
es va produir a fi nals del curs pas-
sat, en Martí va rebre el reconeixe-
ment dels col·legues amb els quals 
va treballar a Anglaterra, així com 
el suport i orgull de la UPC, que ho 
va anunciar fa unes setmanes. “Fa 
uns mesos no m’ho hauria cregut. 
No imaginava tanta repercussió. 
La UPC ha destacat molt que ha es-
tat un alumne seu, per exemple. És 
un orgull”. Aquest mes de febrer, 
per arrodonir-ho, la revista ‘Mon
thly Notices of the Royal Astrono
mical Society’, de Londres, una de 
les publicacions internacionals de 
referència en l’àmbit de l’astrofí-
sica, publicarà un article sobre el 
sistema triple, fi rmat pel badaloní, 
entre d’altres.

Des de setembre, en Martí és a 
Dinamarca, amb la seva parella, 
Laura, estudiant un màster i treba-
llant. “No tenia molt clar què fer. 
De fet, m’havia plantejat treballar 
un any a Barcelona mentre em 
decidia. Però la meva parella volia 
marxar fora a fer el màster, i vam 
mirar els Països Nòrdics, on estu-
diar a bones universitats és barat, 
en comparació amb altres z0nes”. 
Earth and Space Physics and Engi
neering és el ‘senzill’ nom del títol 
que cursa a Copenhagen, mentre 
també treballa per a una agència 
científi ca del govern danès.

No sap si el descobriment d’en-
guany li ha servit per poder obrir-
se portes, com és el cas de la feina, 
però sospita que mostrar aquesta 
fi ta al CV deu sumar algun punt. 
“Fa mesos que vaig aplicar per par-
ticipar en un workshop de l’Agèn-
cia Espacial Europea i m’ho van 

En Martí, a Copenhaguen Foto: Cedida | Martí Perpinyà

Ha descobert el 
primer sistema 
triple de nanes 
blanques en el 
seu projecte 
de fi  de grau

denegar. Després del descobri-
ment, quan ja ho havia afegit al CV, 
vaig provar un segon workshop i sí 
que em van acceptar, tot i que pot-
ser només és perquè aquest segon 
s’ajusta més al meu perfi l...”.

Estudiant de l’Escola Betúlia, 
primer, i de l’institut La Llauna, 

En Martí i la seva parella Laura Foto: Cedida | Martí Perpinyà

després, el badaloní avança que 
probablement romandrà fora un 
any més per feina o estudis, però 
admet que, a la llarga, li agrada-
ria tornar a casa. “Tornaré a casa 
a la llarga. M’encantaria que fos a 
Badalona -riu-, però com a mínim 
a Barcelona segur”.•
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3 d’abril, el president del govern, 
el comte de Romanones, va decre-
tar ofi cialment les 8 hores de tre-
ball tant per Catalunya com per tot 
l’Estat. 

La situació va contrariar als re-
presentants de la línia dura de la 
patronal i si bé certifi cava un tri-
omf obrer, uns dies després va fi -
nalitzar la vaga general sense que 
s’assolissin els objectius que l’ha-
vien motivat.

Les repercussions polítiques i 
socials negatives van passar fac-
tura als representants institucio-
nals, dimitint el cap de govern es-
tatal i també el governador civil i el 
cap de policia. Els propers mesos 
la confl ictivitat va continuar amb 
noves aturades obreres, represà-
lies i tancaments patronals d’em-
preses.

Al mes de novembre va haver-
hi un gran tancament patronal, 
un lockout fi ns a fi nals de gener 
de 1920. A Badalona per exemple, 
la situació de l’ordre públic i la 
repressió del moviment obrer va 
portar a incrementar exponenci-
alment els efectius de la Guàrdia 
Civil fi ns arribar a un nombre de 
80 (44 d’infanteria, 32 de cavalle-
ria, un capità i tres tinents), una 
situació insòlita en una ciutat en-
cara molt afectada per l’assassi-
nat de 4 obrers per dispars de la 
Guàrdia Civil en el marc de la vaga 
a l’empresa Cros el 26 d’agost de 
l’any anterior.

La força sindical de la CNT es 
trobava en un moment de pui-
xança quan el mes de desembre 
al Congrés realitzat a Madrid, 
la Federació Local de Societats 
Obreres de Badalona va repre-
sentar a 9,140 obrers afiliats 
a la ciutat i com representant 
de la Federación Española de 
Cristaleros y Vidrieros hi va parti-
cipar el badaloní Joan Peiró.

Per altre part, l’octubre de 1919 
va tenir lloc la creació del Sindicat 
Lliure que protagonitzaria en en-
davant gran nombre d’atemptats 
als líders dels sindicats únics, so-
bretot als més moderats per tal 
de provocar un reflux radical. 
L’espiral repressiu i de violència 
va esdevenir terreny adobat per 
empantanegar la situació social, 
preparant el camí reaccionari per 
a una solució dictatorial conserva-
dora per via militar.•

Conviure
“Mentre els lleons no tinguin els 
seus propis historiadors”
La vaga de La Canadenca, de la qual es compleixen cent anys aquest mes, va ser una de les 
mobilitzacions obreres més importants del S. XX a Catalunya i va aconseguir, entre d’altres 
èxits, la jornada laboral de vuit hores. Repassem com es va viure la vaga a Badalona

les autoritats van empresonar 
unes tres mil persones, va pro-
clamar-se l’ “estat de guerra”, 
es van militaritzar els serveis, 
hi ha haver-hi diferents episo-
dis violents, apagades de llum i 
talls de fl uid elèctric que impe-
diren funcionar els motors a les 
fàbriques.... 

A Badalona, la suspensió de 
garanties constitucionals va im-
pedir reunir-se als sindicats lo-
cals si bé el dimarts 4 de març 
van declarar-se en vaga els tre-
balladors de La Propagadora del 
Gas en solidaritat amb els va-
guistes de La Canadenca i de La 
Catalana de Gas i Electricitat.

Triomf sindical sense precedents
El pols cenetista enfront de la re-
pressió i de la intransigència pa-
tronal, es va cloure tanmateix 
amb un triomf sindical sense pre-
cedents. El govern estatal després 
d’un procés de negociació amb el 
comitè de vaga -on va prendre 
rellevància Simó Piera (badalo-
ní d’adopció durant uns anys, 
coincidint amb el sindicalista 
Joan Peiró als fets de la Setmana 
Tràgica a la ciutat i ambdós re-
presentants badalonins al darrer 
congrés de Solidaritat Obrera el 
1910, organització precedent de la 
CNT), mà dreta del líder Salvador 
Seguí ‘el Noi del Sucre’- va accep-
tar la capacitat de negociació i 
representativa dels sindicats, va 
anunciar que decretaria la jorna-
da de 8 hores -i 4 els dissabtes-, 
es va comprometre a l’elimina-
ció del treball infantil, va adme-
tre la readmissió dels acomia-
dats, una àmplia amnistia, a més 

de la millora de sous i condicions 
laborals. Tanmateix, el general 
Milans del Bosch, Capità General 
de Catalunya, en aliança amb els 
sectors de la patronal disconfor-
mes amb la possibilitat de cedir, 
coincidents en la voluntat d’aixa-
far el moviment obrer organitzat, 
van provocar amb la seva negativa 
d’alliberar un grup de vaguistes 
empresonats sota jurisdicció mi-
litar i a reconèixer els acords, una 
nova vaga general impulsada pels 
sectors més extremistes del sindi-
calisme el dia 24 de març. 

El triomf sindical de feia uns 
pocs dies, va veure’s arrossegat a 
un nou confl icte de desgast i re-
sultat incert. La repressió va ser 
duríssima i tot un precedent de 

Jordi Albadalejo Blanco

“...les històries de cacera segui-
ran glorifi cant els caçadors”, ens 
interpel·la el proverbi africà. Hem 
de tenir present com un fet pot 
ser interpretat de molt diverses 
maneres. Així, en els marges de la 
història ofi cial, sovint hi ha esde-
veniments protagonitzats per les 
classes populars que han quedat 
silenciats o bé amb un coneixe-
ment descafeïnat, tot i esdevenir 
formidables lluites col·lectives per 
la millora de les condicions labo-
rals i de vida de gran part de la po-
blació. Uns episodis que, com deia 
el sindicalista Joan Manent, “foren 
regats amb sang. Amb sang prole-
tària, que ha estat sempre -i és en-
cara- la més barata del món”.

Aquest és el cas de la vaga co-
neguda amb el nom propi de La 
Canadenca. Es tracta de la denomi-
nació popular de l’empresa hidro-
elèctrica Barcelona Traction Light 
and Power Company, de capital ca-
nadenc. El que va començar com 
un conflicte laboral parcial (a 
l’àrea de facturació de l’Empresa 

Riegos y Fuerza del Ebro, fi lial de 
la Barcelona Traction), va trans-
formar-se per l’ímpetu del sindi-
calisme modern de la CNT en una 
gran vaga solidària a moltes pobla-
cions catalanes ara fa cent anys. 
Les bases de la força sindical cene-
tista s’havien assentat al Congrés 
de Sants l’estiu de 1918 amb una 
reestructuració organitzativa per 
part d’una nova generació de sin-
dicalistes revolucionaris: dels sin-
dicats d’ofi ci es passà a sindicats 
únics per sectors productius. 

La mobilització vaguista la va 
emprendre el Sindicat Únic d’Ai-
gua, Gas i Electricitat i el de la 
Construcció de la CNT, conver-
tint-se en una vaga que va posar 
a prova la cohesió de la classe tre-
balladora esperonada des del sin-
dicalisme llibertari. 

Perquè ens fem una idea rà-
pida i clara: els mesos de febrer 
i març del 1919 es va paralitzar 
un 70% de la indústria catalana i 
gran part de l’activitat econòmi-
ca. Van ser quaranta-quatre dies 
-del 5 de febrer al 19 de març- de 
confl icte laboral i social en què 

El dipòsit de les instal•lacions del Gas (Catalana de Gas y Electricidad), situada entre els carrers de Progrés, de Sagunt i de 
la Indústria. Foto: Museu de Badalona-AI-Fons i fotògraf Josep Cortinas 

La vaga va posar a 
prova la cohesió 
de la classe 
treballadora 
esperonada des 
del sindicalisme 
llibertari de la CNT

l’agreujament de les lluites soci-
als dels propers anys. Des de capi-
tania general es va permetre sortir 
als carrers als somatents armats 
(membres de la Lliga, carlins, mo-
nàrquics) per tal de fer front als 
vaguistes, la policia va aplicar per-
versament la “llei de fugues”, de 
nou va haver-hi gran nombre de 
detencions... 

A Badalona, el dilluns 31 de 
març, la Guàrdia Civil va clausu-
rar la seu de la Federació Local 
de Societats Obreres, i l’òrgan 
de la Federació de Sindicats, La 
Colmena Obrera, no va poder apa-
rèixer fi ns el mes d’octubre; tota 
la premsa va passar a ser revisa-
da per la censura prèvia. Enmig 
d’un quadre de crisi social, el dia 

Boicot a un tramvia durant la vaga  

Els mesos de 
febrer i març 
de 1919 es va 
paralitzar un 70% 
de la indústria 
catalana i gran 
part de l’activitat 
econòmica 
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Silvia Rodríguez Gómez

Queden pocs dies per aca-
bar d’enllestir l’orga-
nització d’un dels es-
deveniments que més 
arrelament té a la ciutat i 

que més participació desperta: el 
Carnaval de Badalona. Hi ha dife-
rents propostes que es repartiran 
durant diferents dies per tota la 
ciutat, però sens dubte, la cita que 
ningú que vulgui viure la festa en 
el seu punt àlgid ha de perdre’s és 
la Rua de Carnestoltes a Llefi à, que 
enguany arriba a la 37 edició, i on 
es reuniran els colors de disfresses 
de tot tipus sota el mateix objectiu, 
la diversió col·lectiva. De moment, 
ja s’han inscrit per participar a la 
rua 630 persones i 20 comparses, 
encara que molta gent es suma de 
forma espontània sense inscripció 
prèvia. 

La rua es celebrarà el proper 
dissabte 2 de març i començarà 
a les cinc de la tarda amb l’arri-
bada de la Reina Carnestoltes i la 
seva comitiva al Centre Cívic Torre 
Mena, punt des d’on començarà el 
recorregut que passarà per l’Avin-
guda del Marquès de Sant Mori, 
i els carrers Pérez Galdós, Sant 
Antoni de Llefi à, Doctor Bassols, 
per tornar a Marquès de Sant Mori 
i fi nalitzar a la plaça de Trafalgar. 
Serà allà on tindrà lloc el Ball de 
Disfresses fi ns les primeres hores 
de la nit. Durant el ball es farà en-
trega de deu premis en diferents 
categories a les comparses, pare-
lles o persones individuals. Així 
mateix, s’atorgarà el premi de la 
Màscara de Carnestoltes per a la 
millor comparsa, un guardó cre-
at pel Cercle Artístic que s’entrega 
des de l’any 1993.

La Rua de Carnestoltes a 
Llefi à està organitzada princi pal-

Rua de Carnestoltes de l’any passat  Foto: Felicià Sabater, Penya Fotogràfi ca de Bdn

La ciutat es prepara per 
rebre el Carnaval
La setmana vinent comencen les diferents propostes del Carnaval 
de Badalona, entre elles la més multitudinària, la 37a Rua de 
Carnestoltes a Llefi à, on ja estan inscrites més de 600 persones  

d’altres entitats culturals del barri. 
A banda de la Rua de Carnes-

toltes, la comissió també orga-
nitza diferents esdeveniments 
culturals al llarg de l’any, amb la 
promoció de la cultura i la parti-
cipació ciutadana com a eix verte-
brador. Creada al 1991 com a co-
missió cultural al barri de Sant 
Antoni de Llefi à, va ampliar-se al 
l’any 2000, al integrar-se diferents 
entitats culturals que pertanyien a 
altres barris de Llefi à. •

La rua es celebrarà 
el 2 de març i 
començarà a les 
17h amb l’arribada 
de la Reina 
Carnestoltes

ment per la Comissió de Cultura 
de Llefià, en conjunt amb el 
Departament de Cultura de l’Ajun-
tament de Badalona i la Comissió 
de Festes de Badalona. La Comissió 

de Cultura és una organització for-
mada per una vintena d’entitats 
del barri de Llefi à, entre elles dife-
rents AMPAs d’escoles i instituts, 
associacions de veïns i veïnes, i 
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na i van aparèixer les Nimfes del 
Vi i del Mar. 

Toni Flores destaca la bona sa-
lut de què gaudeix el Carnestoltes, 
gràcies a la implicació de les enti-
tats i del veïnat. “La participació 
sempre és molt més alta que el que 
indiquen les inscripcions, perquè 
hi ha molta gent que s’afegeix di-
rectament a la rua. El que fa més 
il·lusió és veure la gent que hi ha 
participat tota la vida; de petits ve-
nien amb els seus pares i ara ho 
fan amb els fi lls”.•

Especial Carnaval 
Una celebració sorgida des del 
barri, amb vocació de ciutat
La implicació de les entitats i el veïnat de Llefi à han consolidat una festa que fa 38 anys amb molt bona salut

a l’altra de la ciutat era força com-
plicat, i com que el 80% dels parti-
cipants a la rua de Badalona érem 
els que havíem participat a Llefi à, 
vam demanar a l’Ajuntament tras-
lladar-la al barri”.

En un principi no hi va haver 
acord, de manera que les entitats 
de Llefi à van decidir participar no-
més a la seva rua. Això va fer que 
la participació a la rua central se’n 
ressentís i, segons explica Flores, 
l’any següent es va produir la fusió. 
“La rua començava pels carrers del 
barri i quan arribàvem al parc del 
Gran Sol se’ns afegien les compar-
ses de la resta de la ciutat”.

Els anys noranta, però, l’Ajun-
tament va deixar de subvencio-
nar les comparses, i la comissió 
de Carnestoltes va pensar en altres 
formes de mantenir l’al·licient per 
participar-hi. Va ser així com va 
néixer la màscara que distingia la 
comparsa guanyadora. Dissenyada 
pel Cercle Artístic de Llefi à, porta 

Benjamín Recacha 

L ’any 1981 la vocalia de joves 
de l’AVV Sant Mori i l’AVV 
Sant Antoni van plantar 
la llavor del que avui és 
la Rua de Carnestoltes de 

Badalona. “Es fa a Llefi à, però no 
és la rua de Llefià, sinó de tota 
la ciutat”, subratlla Toni Flores, 
membre de l’Arxiu Històric de 
Llefi à i un dels impulsors d’aque-
lla primera edició. De seguida s’hi 
van afegir bona part de les enti-
tats del barri i les escoles, treba-
llant en comissió, de manera que 
la festa se la va fer seva tothom i 
va arrelar.

Toni Flores recorda que en la 
dècada dels vuitanta hi havia la 
rua a Llefi à i la que es feia al cen-
tre de Badalona, de manera que 
quan acabava la primera, les com-
parses es traslladaven a la segona. 
“Moure les carrosses d’una punta 

Rua de Carnestoltes de l’any 1984 pels carrers del Llefi à  Foto: Arxiu Històric de Llefi à 

“La rua es fa a 
Llefi à, però és 
la rua de tota la 
ciutat” recorden 
els seus impulsors

Rua pels mateixos carrers del barri, però molts anys després (2018) Joan Sánchez

La Reina Carnestoltes, la 
dona reivindicativa que dicta 
les lleis de Carnaval

Des del 2017, els organitzadors 
de la rua de Carnestoltes a 
Llefi à van decidir que la fes-

ta tindria una líder única i espe-
cial: la Reina Carnestoltes, se-
guida per una comitiva plena de 
símbols: la Nimfa de l’Aigua i la 
Nimfa del Vi, les quals rememo-
ren els orígens del que era Llefi à 
en època romana i la seva histò-
ria vinícola. 

Que sigui una grup de dones 
les encarregades d’obrir la rua, i 
dictar les lleis des del balcó de la 
Torre Mena és tot un al·legat fe-
minista des d’un barri reivindi-
catiu. Així opinen des del Grup 
de Dones de Llefi à, les quals va-
loren “molt positivament” que 
la fi gura més representativa del 
Carnestoltes sigui una dona i que 
a més estigui representada, ella i 
la seva comitiva, per entitats de 
teatre amateur de la ciutat.

La Reina, durant el seu discurs  Foto: Juan José Martínez; Penya Fotogràfi ca

La Reina dicta una lleis que 
regiran durant els dies que duri 
Carnaval i llegeix un pregó reivin-

dicatiu, amb demandes cap als 
polítics, i exigències de millores 
pel barri i per tota la ciutat. 

gravat el nom de les entitats, i va 
passant de comparsa en comparsa, 
com si fos una mena de trofeu de 
la Champions League.

A finals dels noranta, el con-
sistori va tornar a donar suport a 
la celebració, i coincidint amb el 
trentè aniversari el Ple va aprovar 
una moció en què es tornava a de-
signar com a festa de ciutat.

Fa dos anys, la comissió de 
Carnestoltes i l’Ajuntament van 
començar a treballar en la cre-
ació d’una “litúrgia pròpia, que 

ens distingís com passa a altres 
poblacions”. Així, van remuntar-
se a la Nafi à de la Baetulo roma-

l’apunt
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Les comparses, 
protagonistes 
de la Rua de 
Carnestoltes 
a Llefi à  
Poden ser més o menys nombroses, 
d’adults o infants, amb música o 
sense... Les comparses, que poden 
arribar a la cinquantena, són les 
protagonistes del Carnaval

Silvia Rodríguez Gómez

Encara que molts particu-
lars es sumen a recórrer 
els carrers de Llefià dis-
fressats, les comparses 
que participen a la rua són 

l’ànima de la festa. Poden ser in-
fantils, d’adults, individuals o en 
parella, i fi ns el moment, són unes 
20 les que estan inscrites a la rua, 
però normalment, segon indiquen 
des de la Comissió de Carnestoltes, 
solen participar fi ns a 50, i algunes 
d’elles poden estar formades per 
gairebé mig centenar de persones. 

Algunes porten petites carros-
ses o carros amb música, d’altres 
porten animades batucades, i nor-
malment, les més nombroses, són 
les d’escoles i instituts, amb els in-
fants com a protagonistes. 

Des de l’AMPA de l’Institut Julià 
Minguell, per exemple porten des 
d’abans de Nadal organitzant ja les 
disfresses que portaran, i infants 
i famílies ho viuen amb molta ex-

pectació. Apuntats són una tren-
tena, encara que segons admeten, 
a última hora es suma molta gent 
que no s’havia decidit o que havia 
oblidat inscriure’s. 

D’una manera semblant es viu 
el Carnaval a l’AMPA de l’escola 
Rafael Casanova, on tenen deci-
dida la temàtica de les seves dis-
fresses des de l’any passat, i van 
començar a elaborar disfresses al 
desembre. “Tothom diu la seva, al 
Carnestoltes participa tothom”, di-
uen des de l’AMPA, assegurant que 
aproximadament la seva compar-
sa pujarà a la seixantena. 

Els agrada la festa, i porten un 
carro amb música, i fi ns i tot pre-
paren una coreografi a per “lluir 
millor les disfresses”, expliquen 
des de la comparsa, guanyadora 
del primer premi en alguna ocasió 
i que l’any passat van fer-se amb 
el guardó a la comparsa més ani-
mada. Enguany els veurem desfi -
lar disfressats de papallones i ca-
çadors de papallones, i ja auguren 
que seran una comparsa “molt 

acolorida i divertida”. Els infants 
de l’Esplai Mijac de Llefi à també 
participen a la rua “des dels seus 
orígens”. També comencen a pre-
parar les disfresses quan acaba 
Nadal, i són els infants els pro-
tagonistes en tota l’organització 
de la desfi lada: cada grup de l’es-

Comparsa que va participar l’any passat a la rua Foto: Joan Sánchez Penya; Fotogràfi ca de Badalona

pai escull una idea, i després, en 
assemblea, es vota i es decideix 
conjuntament quina temàtica es-
cullen. 

Aquest any, seran sers mito-
lògics com unicorns, centaures 
i homes tortuga. Ells mateixos 
pensen en quins materials faran 

servir, dissenyen les disfresses i 
preparen tot durant els dissab-
tes al matí, quan funciona l’esplai. 
Aproximadament aquest any se-
ran un vintena de participants, i a 
la rua participa tothom. Els que no 
es volen disfressar, s’encarreguen 
de la carrossa.•

La Rua Infantil omplirà 
de color Bufalà

A l barri de Bufalà agafa cada any més embranzida la Rua Infantil, 
una idea que es realitza des de fa sis anys i que va germinar per 
la voluntat de les AMPAS de tres centres públics del barri, les 

escoles Les Ciències, Bufalà i Planas i Casals, ja que volien, junt amb 
l’Associació de Veïns de Bufalà, sumar esforços. La rua, que enguany 
es celebrarà el 3 de març a les 11 del matí i té com a temàtica l’espai, 
recorre el barri des del parc de Can Barriga, i cada any s’acaba amb 
un ball de disfresses a una de les escoles, aquest cop, a Les Ciències.

Conjuntament amb tècnics de l’Ajuntament i la Comissió de 
Carnestoltes, els organitzadors de la Rua Infantil de Bufalà estan 
treballant per ampliar la iniciativa a d’altres barris de la ciutat que 
puguin estar interessats per poder fer aquesta rua a nivell de ciu-
tat. Ells reivindiquen que el Carnaval “surti al carrer” i que parti-
cipi tot el barri.

Especial Carnaval 
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PAH Badalona

Des de PAH Badalona ens entristeix sen-
tir que el nostre ajuntament ha acordat, 
seguint els passos del candidat xenòfob 
del PP, anar de la mà amb les companyi-
es elèctriques per a veure quins veïns es-

tan punxant la llum i així denunciar-los, multar-
los i tallar-los els subministraments. Ser pobre a 
Badalona és un delicte.

Creiem que això mereix una refl exió. Abans 
de prendre aquest tipus de decisions haurien de 
saber per què moltes veïnes i veïns de Badalona 
es veuen obligats a punxar els subministraments 
i, així, descobrir qui són els veritables culpables. 
La nostra companya Marta després de ser enga-
nyada pel banc va acabar signant una dació en 
pagament. Li van dir que la deixarien en el seu 
propi habitatge pagant un lloguer social. No obs-
tant això, de nou la van estafar ja que mai van 
arribar a formalitzar el contracte.

El dia que va signar la dació la van desnonar 
i es va quedar al carrer amb dos nens menors 
d’edat, un amb minusvalidessa. Aquella matei-
xa nit, Marta va tornar a entrar al seu habitat-
ge -ara com a ocupa- però el banc ja havia tallat 
els subministraments que ella mai havia deixat 
de pagar.

Endesa no li va permetre recuperar el seu 
comptador, la companyia es va negar a reposar-
l’hi perquè ella no era la titular de l’habitatge ni 
tenia contracte de lloguer. I des de llavors té la 
llum punxada. És la nostra companya una delin-
qüent?

L’amiga Toñi es va quedar sense treball i amb 
dos menors al seu càrrec. No podia pagar el llo-
guer a un particular i, per això, passava vergo-
nya ja que era conscient que estava perjudicant 
altres persones.

Des de Serveis Socials no li van donar cap so-
lució, fi ns i tot li van arribar a dir que si no tenia 
habitatge li prendrien els seus fi lls.

Es va assabentar que hi havia un pis buit a la 
comunitat propietat d’un banc i els propis veïns 
la van ajudar a entrar. Una vegada dins va poder 
empadronar-se, però malgrat les moltes tru-
cades a Endesa mai va aconseguir que li instal-
lessin el comptador. Va haver de punxar la llum 
per a poder il·luminar-se, perquè els seus fi lls po-
guessin estudiar, per a escalfar-se si feia fred... 
En la seva comunitat de veïns li tenen moltís-
sima estima, paga els rebuts de la comunitat 
-aquests que el banc no pagava-, neteja l’escala 
quan toca i ajuda en tot el que li demanen. És la 
nostra companya una delinqüent?

El nostre company Manuel va trobar un pis de 
lloguer i va pagar una fi ança de 4.000€. La supo-
sada propietària li va dir que passaria cada mes 
a cobrar i li donaria un rebut. Quan va arribar 
al pis va descobrir que la llum estava punxada. 
Va intentar canviar el comptador, però la com-
panyia li va dir que no li ho canviarien i que li 
posarien una multa per tenir la llum punxada. 
Segons el van informar no li posarien compta-
dor perquè ell no era el titular del pis i el con-
tracte de lloguer no era vàlid. A més, uns dies 
després, es va assabentar que tenia desnona-
ment previst, que era un ocupa i que havia estat 
víctima d’una màfi a. És el nostre company un 
delinqüent?

En moltíssimes comunitats de veïns hi ha pi-
sos tancats propietat dels bancs. Tancats des-
prés d’expulsar als seus propietaris perquè no 
podien continuar pagant la hipoteca. Veïns i veï-

nes nostres que es van veure  afectats per la crisi 
-nosaltres li diem estafa- i es van quedar sense 
treball i sense cap mena d’ingrés. 

Els seus deutes amb els bancs van anar aug-
mentant fi ns que aquests van aconseguir llan-
çar-los de les seves cases per impagament dels 
seus deutes. No importava que haguessin estat 
bons clients i bona família. Els nostres veïns pel 
simple fet de ser treballadors sense ocupació, de 
ser pobres, de passar per una mala ratxa, són els 
que sofreixen les conseqüències d’aquesta enor-
me estafa que els treballadors estem sofrint.

Els bancs cada dia tenen més diners i no obs-
tant això no paguen la comunitat -creant un 
greuge als veïns-, no paguen les derrames per 
millores de la comunitat, no lloguen els pisos 
-no oblidem que molts d’ells són de desnona-
ments-. Mentrestant l’habitatge s’ha convertit 
en una granja de bestioles, d’escarabats i el pro-
pietari -el banc- no es fa responsable de res, no-
més espera poder continuar especulant amb un 
bé de primera necessitat. Són els nostres veïns 
delinqüents? 

Quan passa una desgràcia alguns polítics cul-
pen als nostres companys, als nostres veïns, 
als més desfavorits... Però, qui és aquí el delin-
qüent? Qui abandona una propietat i crea greu-
ges als seus veïns, no és el culpable? Qui es nega 
a regularitzar subministraments malgrat crear 
inseguretat, no és el culpable?

Sabem que una petita part de persones que 
punxa els subministraments i ocupen propietats 
ho fan per a lucrar-se. Els mateixos veïns hem 

denunciat el cultiu de droga, la venda... Mà dura 
també en aquests casos. Aquestes persones si 
són culpables.

Ara bé, no culpem a persones pobres, que no-
més volen tenir un habitatge digne i en les mi-
llors condicions de seguretat, de ser delinqüents 
per haver-se vist obligades a entrar en un habi-
tatge desocupat propietat d’un banc o d’un fons 
voltor. La funció principal d’un habitatge ha de 
ser la social, no l’especulativa. Així es recull en 
les lleis.

Per això, els demanem als responsables polí-
tics que vagin realment a l’arrel del problema. 
Multin als bancs -o millor expropien els seus pi-
sos deshabitats- si abandonen les seves propie-
tats. Obliguin les companyies subministradores 
a complir la llei i al fet que tinguin les seves xar-
xes en condicions segures i que ajudin les perso-
nes més vulnerables.

PAH Badalona els demanem que refl exionin, 
que no es moguin per a guanyar vots, que no en-
frontin als veïns, sinó que els ajudin, que els es-
coltin i que s’enfrontin als veritables responsa-
bles del problema.

PAH Badalona manifesta la seva voluntat de 
participar, juntament amb les administracions, 
en la solució dels problemes i s’ofereix per a ac-
tuar preventivament i evitar tragèdies com la de 
la vigília de reis i, també, per a aconseguir que 
situacions com les exposades no tornin a succeir 
a la nostra ciutat. És difícil poder viure amb dig-
nitat si no es tenen cobertes les necessitats més 
bàsiques.•

Qui són els delinqüents? 

“Els bancs cada dia tenen més diners i no obstant això no 
paguen la comunitat, no paguen les derrames per fer millores, 
no lloguen els pisos -no oblidem que molts d’ells són de 
desnonaments-. Mentrestant l’habitatge s’ha convertit en una 
granja de bestioles, d’escarabats i el propietari -el banc- no es 
fa responsable res,  només espera poder continuar especulant”

La PAH Badalona actua davant un desnonament  Foto:PAH Badalona

Opinió convidada
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de Badalona

Exposicions
Fins el 17 de març
Exposició ‘Enric Ortuño. Obra pictòri-
ca’. Recull d’obres d’Enric Ortuño (1938-
2010), pintor i escenògraf molt infl uït per 
Picasso, de qui va rebre ajuda quan era 
un jove principiant. Posteriorment es va 
traslladar a Itàlia, on va desenvolupar 
bona part de la seva carrera artística, fi ns 
que va tornar a Badalona on, el 2003, va 
presentar al Museu l’exposició ‘Ortuño 
per la pau’. Inauguració de la mostra el 
27 de febrer a les 19h. Museu de Badalona 
(Pl. de la Assamblea de Catalunya, 1) 

Fins el 14 d’abril
Exposició ‘Enric Sió, el dibuixant que 
va trencar motlles’. Mostra sobre la 
polièdrica obra d’aquest badaloní re-
conegut autor del món del còmic, la il-
lustració i la publicitat. Enric Sió, nascut 
a Badalona 1942 i mort a Barcelona l’any 
1998, va destacar pel seu vessant artístic i 
també per la seva pionera lluita pel reco-
neixement del còmic, no només com un 
entreteniment per a la canalla, sinó tam-
bé com una disciplina narrativa dirigida 
als adults. Centre Cultural El Carme (C/ 
Francesc Layret 78) 

Activitats
Divendres 22 de febrer
Presentació dels llibres ‘Los miérco-
les salvajes’ i ‘Memòria mortal’, amb 
les autores Susana Hernández i Montse 
Sanjuan, respectivament. A la llibreria 
Saltamartí (C/ Canonge Baranera 78) 19h

Inauguració de l’exposició fotogràfi -
ca ‘6 Miradas’. Mostra organitzada per 
la Penya Fotogràfi ca de Badalona que 
recull imatges de sis fotògrafs de la ciu-
tat. Gal·leria del Parking del Viver (C/ 
President Companys s/n) 20h

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

Cicle de debats ‘Qui pensa Badalona?’
L’Associació Cultural L’Independent de Badalona, editora 
d’aquest setmanari, ha organitzat el cicle de debats ‘Qui pensa 
Badalona?’ amb l’objectiu de promoure la refl exió col·lectiva 
per pensar i repensar la ciutat entorn a diferents temes que 
afecten a la ciutadania com l’habitatge, la mobilitat o el con-
sum responsable. En el primer debat ‘L’habitage, un dret o un 
luxe? Fem front a l’emergència habitacional i la pobresa ener-
gètica a Badalona’ participaran diferents entitats que lluiten 
contra l’especulació, els desnonaments o la pobresa energèti-
ca com la Plataforma Sant Roc Som Badalona, la Plataforma 
d’Afectats per la Crisi o l’Aliança contra la Pobresa Energètica, 
entre d’altres experts en el tema. 
Dijous 28 de febrer  sala d’actes de l’Escola de Música MUBA 
(c. Guifré 191) a les 19h

Gala Internacional de Màgia 
Festival Internacional de Màgia XIX 
Memorial Li-Chang
Els mags d’arreu del món tenen una cita 
a Badalona per participar a la Gala del 
Festival Internacional de Màgia. La gala 
serà conduïda pel mag Isaac Jurado, i en 
ella participaran alguns dels millors mags 
del moment, com Dani Polo, Reynold 
Alexander, Los Taps, Néstor Harto o la 
maga Huang Zheng. Teatre Zorrilla (C/ 
Canonge Baranera 17) 21h (Sessions tam-
bé dissabte a les 21h i diumenge a les 12 i a 
les 19h)

Teatre ‘Elles’ de la companyia La 
Melancòmica. Obra de teatre còmica fe-
menina de La Melancòmica, la primera 
companyia resident al Círcol després que 
l’entitat obrís les seves portes perquè com-
panyies d’arts escèniques emergents tin-
guessin un espai per crear les seves obres 
i formats. ‘Elles’ és una comèdia que es riu 
dels clixés sobre la masculinitat i la femini-
tat. (C. Sant Anastasi 2), 21h (Sessions tam-
bé dissabte a les 21h i diumenge a les 18h)

Concert Tribut a Fito y Fitipaldis, amb la 
banda Fito y Fitipaldis. Sala Sarau 08911, 
(c. Ramon Martí i Alsina) 23.30h

Dissabte 23 de febrer 
Espectacle de màgia amb la Maga Gisell, 
en el marc del Festival Internacional de 
Màgia XIX Memorial Li Chang. A la llibre-
ria Saltamartí (C/ Canonge Baranera 78) 
12h

Concert Mala Vida. Banda de versions de 
pop-rock espanyol dels 80 fi ns l’actualitat. 
Sala Sarau 08911, (c. Ramon Martí i Alsina) 
23.59h

Diumenge 24 de febrer
Concert Abril&Sambola, dins del Cicle 
Concert Vermut de l’Orfeó Badaloní. El 
duet Francesc Abril i Marc Sambola pre-
senten un recull de cançons pròpies que 
barregen pop, indie o soul. Espai Tolrà. (C. 
Enric Borràs 19-21) 12h

Dilluns 25 de febrer 
Col·loqui de teatre ‘El vestuari’. 
L’associació Amics del Teatre Zorrilla or-
ganitza diversos col·loquis al voltant del 
món del teatre. En aquesta ocasió el debat 
es centrarà en vestuari. Espai Betúlia (C/ 
Enric Borràs, 43-47), 19:30h

Jam session de RnB i Hip Hop ‘Jam hits 
the Town’, dintre del cicle ‘Per fi  és dilluns’. 
Un grup de músics badalonins format per 
l’ocasió obrirà i tancarà la nit, juntament 
ammb convidats especials com la cantant 
Clàudia Masagué i l’MC Joshu.
EMMB (C/ Germà Bernabè 1-7), 20h

Dimarts 26 de febrer
Taller de màgia per a infants de 6 a 
12 anys. A càrrec de Cristina Ferrer. 
Biblioteca de Lloreda (Av. Catalunya, bloc 
56-62) 17:30 h.

Presentació dels poemari ‘Quaderns del 
port’, obra guanyadora dels Jocs Florals 
2018 amb el seu autor, Hilari de Cara. 
A la llibreria Saltamartí (C/ Canonge 
Baranera 78) 19h

Dimecres 27 de febrer
Dia d’Andalusia. Acte institucional per 
celebrar el Dia d’Andalusia, amb l’actua-
ció d’Alba Carmona. Teatre Blas Infante 
(C/ Andrés Segovia 45), a les 20h

Dijous 28 de febrer
Presentació del llibre ‘100 trucs per sor-
prendre amb el mòbil’, del Mag Gerard. 
El llibre és un recull d’un centenar de 
trucs, bromes i gags amb el telèfon mò-
bil. En el marc del XIXè Memorial Li-
Chang. Espai Betúlia, (C/ Enric Borràs, 
43-47), 19h

Recomanem
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La màgia de Li-Chang 
s’estén per tota Badalona
El 19è Festival Internacional omple la ciutat d’espectacles, tallers 
infantils i formatius, humor, actes literaris i solidaritat

tivals”, destaca el director artístic, 
el mag badaloní Enric Magoo.

Perquè el Li-Chang és molt més 
que aquesta gala central. Amb l’ex-
cusa de mantenir viu el llegat d’en 
Joan Forns i Jordana, la màgia es 
reparteix des de principi de febrer 
fi ns a la segona setmana de març 
per tota la ciutat, amb la compli-
citat d’un bon grapat d’agents cul-
turals i educatius. “Estem molt sa-
tisfets, perquè hem aconseguit que 
el festival tingui de tot; els espec-
tacles de màgia són un element 
més”, subratlla el seu director.

Teatre, humor, solidaritat —
la Gala Solidària, el 3 de març al 
Teatre Blas Infante, recaptarà fons 
per fer tallers de màgia a les zo-
nes més deprimides del Senegal—, 
tallers educatius, formació per a 
mestres, presentacions literàries... 
Són els ingredients que conformen 
un menú màgic ben complet.•

Els tallers infantils es fan a les biblioteques de Lloreda i Pomar Foto: organització

Benjamín Recacha García 

L a Gala Internacional de Mà-
gia és, com cada any, el punt 
central del Memorial Li-
Chang, que durant tot el fe-
brer converteix Badalona 

en capital de l’art de les il•lusions. 
Mags de renom mundial, com el 
portorriqueny Reynold Alexander, 
el francès Néstor Haro i la xine-
sa Huang Zheng, comparteixen 
aquest cap de setmana l’escenari 
del Teatre Zorrilla amb el talent 
gallec Dani Polo, el duet madrileny 
Los Taps i el mestre de cerimònies 
Isaac Jurado, per demostrar que, 
en la dinovena edició, el Memorial 
Li-Chang continua creixent.

“Estem creant cultura màgica, 
i ho fem amb el suport de l’admi-
nistració pública, cosa molt impor-
tant que ens diferencia d’altres fes-

Un club de lectura secret... i molt màgic

Un dels grans números de 
màgia del 19è Memorial 
Li-Chang es va viure di-

vendres 15 de febrer a l’Es-
pai Betúlia. L’actuació del Mag 
Selvin, enginyosa i molt diverti-
da, va captivar l’audiència, majo-
ritàriament infantil; però no és 
aquesta la màgia a què em re-
feria, sinó la que va generar el 
col•loqui en torn a la novel•la ‘El 
bolígraf de Higgs’, del badaloní 
Rubèn Montañá. Un autor jove, 
que en la seva curta carrera acu-
mula premis tan destacats en el 
món de la literatura infantil i ju-
venil com el Barcanova i el Josep 
M. Folch i Torres.

El veritablement màgic va ser 
veure plena la sala de nens i ne-
nes que havien participat en el 
‘Club Secret de Lectura’ que or-
ganitzen les biblioteques de Can 
Casacuberta, Lloreda, Llefià i 
Canyadó, i que no es limitaven a 
ocupar una cadira, sinó que van 
bombardejar a preguntes l’es-
criptor, demostrant que havien 
llegit el llibre amb interès.

Abans de l’interrogatori, el 
mag de les paraules va explicar 
que per a la seva història busca-
va “un objecte capaç d’aconse-

nista?”, “Per què vas triar un boli 
i no un altre objecte?”, “Creus 
en la màgia?”, “Creus que exis-
tim de veritat?”, “Hi ha algun es-
criptor que t’hagi servit d’inspi-
ració?”, “Si algú et digués: ‘ets 
un invent meu’, com reacciona-
ries?”.

Les bones històries despre-
nen la màgia capaç de captivar 
lectors de totes les edats.

guir qualsevol cosa, inspirat en 
les llànties màgiques de ‘Les mil i 
una nits’. Pensant en el motiu pel 
qual el boli era màgic, vaig arribar 
a la física quàntica”, i d’aquí la re-
lació amb el famós físic britànic 
Peter Higgs.

Tot seguit, van arribar les pre-
guntes: “Al començament, sa-
bies com acabaria la història?”, 
“T’identifi ques amb el protago-

Actuació del Mag Selvin a l’Espai Betúlia Foto: Enric Magoo

Toni Cachadiña Salamanca Foto: Tole

S is dècades de dedicació al 
“primer hobby del món” li 
han valgut al barceloní  Toni 

Cachadiña Salamanca la men-
ció honorífica del 19è Festival 
Internacional de Màgia. “És un 
hobby que ho té tot”, assegu-
ra, entregat amb passió, enca-
ra avui, amb 76 anys, a una afi -
ció que l’ha ocupat bona part de 
la vida. “Continuo viatjant molt i 
gaudint com sempre”. Sense anar 
més lluny, després de rebre el re-
coneixement badaloní, marxa a 
Portugal.

A la dècada dels setanta, el 
seu talent —perquè té claríssim 
que es tracta d’un ingredient im-
prescindible per fer màgia, que 
cal potenciar amb l’aprenentat-
ge— i les moltes hores de dedica-
ció li van servir per guanyar dos 
premis mundials de cartomàgia, 
a París i a Viena, en competència 
amb els millors mags del món. 
“El que més em satisfà no són 
els premis, sinó l’adonar-me de 

com a mag, però sobretot per-
què era una persona molt atenta 
i amable”. Cachadiña considera 
aquestes qualitats molt necessà-
ries per actuar davant del públic. 
“El millor és sentir el caliu de la 
gent. Cal respectar-la molt, per-
què no hi ha res tan satisfacto-
ri com sentir que gaudeixen de 
l’espectacle”.

Per arribar a aquest punt de 
complicitat, cal dedicar-hi mol-
tes hores. “Ser mag és tan di-
fícil com ser enginyer o qual-
sevol altra professió”, afirma. 
L’explicació a per què ell ha po-
gut compaginar durant tants 
anys, i amb tant èxit, la vida pro-
fessional com a químic i empre-
sari amb la seva passió, potser la 
trobem en el fet que ha integrat 
moltes de les qualitats de la mà-
gia en tots els àmbits de la seva 
vida. “Les virtuts de la màgia ens 
ajuden a viure millor”, conclou, 
desprenent un convenciment 
que s’encomana.

amb qui he competit per assolir-
los”, destaca.

La menció honorífi ca el satis-
fà especialment perquè “vaig co-
nèixer en Li-Chang, a qui tenia un 
gran respecte per la seva qualitat 

Toni Cachadiña: sis dècades d’il·lusió 

‘El Dimoni del mar’ / A. Druzhininskaya

‘El Dimoni del mar’ 
cremarà per Sant Anastasi

Redacció

La Nit de Sant Anastasi cremarà 
a la platja un dimoni ecologis-
ta. El disseny guanyador del 21è 

concurs ‘Crema’l tu!’ ha estat ‘El 
Dimoni del mar’, de la il·lustradora 
russa Anastasia Druzhininskaya. 
Es tracta d’una al·legoria contra el 
llançament de residus al mar i les 
platges, i en favor del reciclatge. 
L’obra ha estat seleccionada entre 
més de seixanta propostes per un 
jurat format per persones i enti-
tats relacionades amb la cultura.

Druzhininskaya va nèixer el 
1990 a Belgorod i viu a Badalona 
des de l’any passat. És il·lustradora 
de literatura i llibres de text in-
fantils per a editorials com Clever 
Publishing Moscow, SM Editorial 
Madrid o Cruïlla Barcelona.

‘El Dimoni del mar’ el formen 
residus de plàstic de la nostra vida 
diària i navega sobre una petxina.

L’encarregat de construir el 
disseny serà Ramon de los Heros, 
membre del Jurat, artista plàstic i 
especialista en escenografi es. •



L’Independent de Badalona
22 de febrer de 2019

15Cultures 
Reivindicar la llengua materna 
apostant per la d’acollida   
El 21 de febrer s’ha celebrat el Dia Internacional de la Llengua Materna, un bon moment per conèixer 
alguns dels veïns i veïnes de la ciutat a través de les seves llengües d’origen mentre aprenen català 

troben a faltar sentir la seva llen-
gua materna més enllà de l’àmbit 
familiar, però estan contentes de 
seguir aprenent idiomes.

Fa només onze mesos que el 
jove Zaman Zulfi gar va arribar a 
Badalona des del Punjab pakista-
nès. La seva llengua materna és 
l’urdú i el panjabi. Ambdós, parlats 
per més de 100 milions de persones 
entre Pakistan i Índia. Ha decidit 
fer els cursos intensius que ofereix 
el Consorci per a la Normalització 
Lingüística per aprendre més ràpi-
dament el català, encara que també 

i la parla a casa i entre molts dels 
seus coneguts, però ara ha deci-
dit aprendre millor el català per 
parlar sense “vergonya”. També 
té l’àrab com a llengua materna 
el Badr Eloudihi, un noi marro-
quí que assegura que “és necessa-
ri” aprendre la llengua del lloc on 
vius, per “treballar i integrar-te”.

El Nico Lorente fa pocs mesos 
que també està aprenent cata-
là. “No m’està costant gaire”, diu 
aquest jove francès que treballa 
a Can Ruti. “De moment no trobo 
a faltar la meva llengua materna, 

Silvia Rodríguez Gómez

Al món es parlen entre sis i 
set mil llengües. Algunes 
d’elles són parlades per 
milions i milions de per-
sones, com el xinès man-

darí, el castellà o l’anglès, que 
encapçalen el rànquing de les ma-
joritàries. D’altres, es parlen entre 
pocs milions, algunes entre milers 
i d’altres entre només poques de-
senes de persones, de fet, segons 
un estudi de la Universitat d’Ox-
ford publicat el 2011, hi ha 160 llen-
gües parlades per només 10 per-
sones.

A Badalona és difícil quantifi -
car quantes llengües diferents es 
parlen, ja que aquesta dada no es 
refl ecteix als informes estadístics 
que es fan a través del padró, però 
sí que hem pogut aproximar-nos 
a la diversitat lingüística de la ciu-
tat gràcies al centre badaloní del 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL), encarregats 
d’impartir cursos de català gra-
tuïts a nivell inicial o a cost reduït 
a altres nivells i en el que ara ma-
teix estudien unes 700 persones. 
Al primer trimestre d’aquest curs, 
i segons un recompte que el ma-
teix centre va fer, entre els alum-
nes inscrits es parlaven 40 llen-
gües maternes diferents. 

“Al principi em va costar el ca-
talà, però la qüestió és practicar”, 
diu l’Amrane, un algerí que fa més 
de 25 anys que viu a Badalona. 
L’àrab és la seva llengua materna, 

Alumnat dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística  Foto: S. Rodríguez 

cada vegada penso més en català”, 
riu. Primer va aprendre el castellà 
però va veure necessari estudiar 
català per la feina.

L’Ani Mnatsyan i Lusine Si-
monyan són d’Armènia, i viuen al 
barri de Pep Ventura des de fa un 
any i mig. Parlen també rus, an-
glès i estan aprenent el castellà i el 
català a la vegada. Ens expliquen 
que l’armeni, parlat per entre sis i 
set milions de persones al món, és 
una llengua única per la seva gra-
fi a, i que comparteix cinquanta pa-
raules amb l’euskera. Elles sí que 

l’estudia a l’institut Enric Borràs, 
on també s’expressa molt en l’ur-
dú, ja que hi ha setanta companys 
pakistanesos.

Segons la Teresa Fernàndez 
Ribó, coordinadora del CPNL de 
Badalona i Sant Adrià, és molt 
important destacar “la voluntat 
d’aquest alumnat” que s’implica 
amb el seu idioma d’acollida. En 
aquest sentit, l’Eduard Estella, 
mestre del CPNL, destaca la rapi-
desa del aprenentatge de l’alum-
nat. “En pocs mesos fan molts 
avanços”, opina. •
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