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Víctimes de tracta
o prostitutes
“voluntàries”?
L’operació contra la tracta
al carrer Tortosa no detecta
que les sis dones que hi
exercien la prostitució en
fossin víctimes i els obre
expedient d’expulsió P4

L’any de les
creadores
Tant el cartell de les Festes de
Maig com el disseny del Dimoni
han estat creats per dues dones
artistes de la ciutat. Una d’elles,
alumna de la Pau Gargalló,
centre en lluita aquests dies P13
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Les badalonines
criden a la vaga el 8M
Desenes de veïnes porten mesos preparant la vaga feminista del 8 de
Març a la ciutat, el dia clau per exigir la ﬁ de totes les desigualtats,
totes les violències i totes les opressions contra les dones P2-3
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Si les badalonines es
paren, s’atura Badalona
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Desenes de veïnes fa mesos que preparen la vaga feminista del 8 de
Març a la ciutat, el dia clau per exigir la ﬁ de totes les desigualtats,
totes les violències i totes les opressions contra les dones

Silvia Rodríguez Gómez

A

només un dia d’encetar
la vaga feminista del 8 de
Març, Dia Internacional
de la Dona, moltes badalonines tenen clar que
aturar-se i parar la ciutat el divendres és de justícia. Són moltes les
raons per secundar aquesta tercera edició a Badalona de la vaga feminista laboral, estudiantil, de cures i de consum després de l’èxit
de l’any passat, quan milions de
dones de tot el món van aturar-se
per cridar prou a la mateixa vegada. Va ser un moment d’inﬂexió
per al moviment feminista, però
enguany, la importància de ser-hi
el 8 de març al carrer i visibilitzar
la lluita per la igualtat de gènere i
contra el patriarcat és primordial,
perquè encara s’ha de recórrer un
llarg camí per aconseguir la ﬁ de
totes les desigualtats, totes les violències i totes les opressions contra les dones.

Només cal posar algunes dades sobre la taula per entendre
la magnitud de les desigualtats
estructurals que pateixen les
dones, en tots els àmbits que es
vulguin analitzar. Hi ha incomptables informes i estudis que certiﬁquen cientíﬁcament que les
dones pateixen discriminació
per ser dones. Per posar alguns
exemples en relació a la desigualtat laboral i salarial, segons l’informe ‘Bretxa i desigualtats salarials de gènere a Catalunya 2019’
publicat fa pocs dies pel sindicat UGT amb dades de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), la
bretxa salarial a Catalunya es situa en el 23,4%, és a dir, les dones perceben aquest percentatge

A la vaga s’han
adherit una
quarentena
d’organitzacions
i col·lectius
de la ciutat
de menys en el salari mitjà anual respecte als homes, el que suposa aproximadament uns 6.500
euros menys l’any.
Aquesta bretxa salarial també
condicionarà a les dones en la seva
vellesa i les seves pensions. Segons
les últimes dades publicades pel
Govern d’Espanya, les pensions
dels homes són un 51,4% més altes
que les de les dones. Així mateix,
la precarietat laboral no és intrínseca a les dones, però sí que la pateixen més que els homes. El 74%
dels contractes laborals a temps
parcial corresponen a les dones,
i segons l’INE, el 40,3% de les dones cobren menys de 1.230 euros
bruts mensuals, mentre que en el
cas dels homes aquesta xifra es
queda en el 20,6%.
A les esferes del poder econòmic, la representació femenina és
minoritària. El 2018, les dones representades en els consells d’administració de les empreses de l’IBEX
35 eren el 23,7%. Tres quarts del
mateix passa als mitjans de comunicació, on els homes periodistes que ocupen llocs directius als
mitjans duplica al de les dones, segons dades recollides a l’‘Informe
anual de la Professió Periodística
2017’ publicat per l’Asociación de
la Prensa de Madrid, que també
recull que d’una mostra de 80 di-

Manifestació del 8M al 2018 a Badalona Foto: Bloc Violeta

La Federació de Dones fa una cadena humana per protestar contra la explotació sexual al Pont del Petroli Foto: FedeDones

aris, només 8 estaven dirigits per
dones (el 2017). Podríem parlar de
ciència, d’esports... I no acabaríem
mai de presentar dades ﬂagrants.
Una de cada tres
Igualment brutals són les dades
sobre la violència masclista. A escala global, l’Organització Mundial
de la Salut calcula que una de cada
tres dones patirà al llarg de la seva
vida algun tipus de violència masclista. Segons l’OMS, la violència de parella és la més comuna,
i afecta el 30% de les dones a tot

Les organitzadores
creuen que la
vaga serà més
majoritària que
l’any passat
el món. Aquesta dada genèrica es
tradueix d’una banda, en els feminicidis constants que viu la nostra
societat. 47 durant l’any 2018 a tot
l’Estat espanyol, 6 a Catalunya, 2 a
Badalona. De l’altra, en el degoteig
incessant de denúncies per maltractament, assetjament, o delictes contra la llibertat sexual, la xifra dels quals ascendeix a 1.286 a
tota Catalunya durant 2018, segons
l’Institut Català de la Dona.
A Badalona, segons el SIAD
(Servei d’Informació i Atenció a
la Dona), el 2018 van atendre a 437
dones, 399 de les quals havien patit algun tipus de violència masclista, en la majoria dels casos violència física.
Altra vessant de la desigualtat
que el moviment feminista vol posar en èmfasi és la de les cures i
el treball en l’àmbit domèstic, i
per aquest motiu, la vaga també
convoca a deixar de fer aquestes
tasques. De nou, cal recórrer a
les dades per veure quantiﬁcada
la desigualtat: Segons van calcular fa un any l’Institut Català de

les Dones i la Cambra de Comerç
de Barcelona en un informe, si es
remuneressin les tasques domèstiques, el PIB català s’incrementaria un mínim del 23,4%, i són
les dones les que fan una major
aportació a aquest PIB de l’economia domèstica i de cura: el 67%
enfront del 33% els homes. Per
dir-ho clar: les dones carreguen
el doble en el treball domèstic i
de cures de criatures o persones
grans dependents.
També podríem parlar de les
discriminacions en l’àmbit reproductiu, de la tracta i l’esclavitud sexual, de la cosiﬁcació de la dona,
de la dimonització del feminisme,
de micromasclismes...
La vaga a Badalona
Aquesta radiograﬁa no pot deixar
indiferent a ningú. Així ho creuen
algunes de les dones que estan
organitzant la vaga feminista a
Badalona, a través de la Comissió
Unitària del 8M, a la qual s’han
adherit més de quaranta entitats,
organitzacions i col·lectius de tota
Badalona.
Per a Núria Moreno, del Bloc
Violeta, un dels col·lectius impulsors de la jornada, la vaga d’enguany sumarà a més gent que
l’any passat. Segons l’activista,
les proclames que sentirem el 8M
a Badalona tocaran “més eixos
d’opressió” que l’any passat, ja que
hi ha més “consciència sobre totes
les dones que no poden fer vaga”.
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Les llavors del feminisme
creixen per tots els
barris de la ciutat

S

ón moviments diversos, amb
diferents formes d’expressar-se i distintes mirades sobre un mateix eix: canviar un sistema patriarcal que ha promogut
la desigualtat de les dones.
Els col·lectius feministes tenen molta presència a tots els
barris de la ciutat, i s’aglutinen
sota el paraigua de la Comissió
Unitària del 8 de Març per a organitzar aquesta vaga. Durant la
resta de l’any, participen en diferents accions, molts d’ells pertanyen a la Federació de Dones de
Badalona, i molts participen en
el Consell Municipal de la Dona
de Badalona.
A la ciutat hi ha 23 grups de
dones, i alguns d’ells tenen desenes d’anys de trajectòria. És
el cas dels grups de dones de
Pomar, La Morera, Sant Roc o
Congrés. Aquest últim, fa qua-

ranta anys que va començar a organitzar-se, i és dels primers de la
ciutat. Són 200 sòcies, i fan moltes
activitats i xerrades per promoure
la igualtat de les dones. La Carmen
Blaya, una de les seves dirigents,
reconeix que ajuntar-se amb altres
dones i fer coses en conjunt “les
omple molt” i per això van constituir-se com a entitat. Aquests dies
participaran en xerrades, i activitats i el dia 8 participaran activament en la vaga. “La situació de la
dona ha millorat en aquests anys,
però molt poc”, es lamenta Blaya.
En altre punt de la ciutat, va
néixer fa poc més d’un any el Grup
de Dones de Lleﬁà, però la seva joventut no fa que es quedin enrere i ja ha participat activament
en la Comissió Unitària del 8M a
Badalona. Van començar a ajuntar-se per la inquietud de fer coses per les dones del barri i recol-

Un grup de dones protesta davant el Jutjat de Badalona per la sentència de la
ManadaFoto: Federació de Dones

En aquest sentit, Moreno destaca que el moviment feminista
ha d’arribar a molts sectors de
dones que no s’estan incloent a
la lluita feminista. “S’estan fent
els esforços per arribar, però falta molta feina interseccional amb
les dones que tenen situacions
més precàries a nivell econòmic
i laboral, o amb les dones que no
poden deixar de cuidar les persones que depenen d’ella”, manifesta. “Hem d’apropar-nos més a la
realitat d’aquestes dones perquè
puguin participar i fer la lluita per
totes”.
Així mateix, Moreno apunta que
després de la irrupció de Vox, i el
seu missatge obertament contrari
als drets de les dones, s’ha d’estar
més unides que mai. “La lluita feminista ha de ser una ara mateix.
L’auge de les reaccions feixistes
més dures afectarà a tots els moviments i persones que tenen més
diﬁcultats. Considerem que feminisme i antifeixisme han de ser
una lluita ara mateix”, sosté.
Que el seguiment de la vaga
serà molt més majoritari també
ho pensa la Rocío Mateos, presidenta de la Federació de Dones

de Badalona, entitat que aglutina a 23 organitzacions de tota la
ciutat i que també impulsa el 8M.
“Esperem que les dones sentin que
no es poden quedar a casa el 8 de
març, hem d’estar al carrer, manifestant-nos, fent visible que estem
fent vaga”, diu Mateos. “Hem de recordar tot el que les nostres avantpassades han lluitat per arribar a
on estem ara”, recorda.
La jornada començarà amb piquets informatius a diferents barris de la ciutat, per intentar sumar a dones que encara dubtin
si sumar-se o fomentar no consumir durant la vaga. “És important
que les que fem vaga aquell dia no
anem a comprar, perquè si no fomentem que altres dones no puguin fer-la”, apunta Mateos.
Ja per la tarda, a les 18 hores,
s’ha convocat una manifestació
unitària davant la plaça de la Vila
per recórrer diferents carrers de
la ciutat (Francesc Layret, Martí
Pujol, Anselm Clavé, Alcalde Xifré,
Baldomer Solá, Alfons XIII, Juan
Valera, Nàpols, Provença) ﬁns a arribar a la plaça de la Dona, al barri de la Salut, i on es llegiran diferents manifests.

•

Grup de Dones de Lleﬁà, durant la manifestació del 8M de l’any passat Foto: Cedida

zar-les en moments que necessitin
ajut. Així mateix, ja han fet algunes xerrades sobre aspectes relacionats amb les dones i participen
en els diferents actes del barri. El
dia de la vaga faran un piquet informatiu al barri durant el matí

i després s’uniran totes juntes a
la manifestació. També s’han sumat amb força a la celebració del
Dia Internacional de la Dona l’Associació de Veïns de Bufalà, responsables de l’organització de les
I Jornades per la Igualtat a Bufalà.

Durant tot el mes de febrer i
març, han programat molts tallers i activitats al seu barri per
promocionar la igualtat entre
dones, fer xarxa i per què no, fer
passar molt bona estona a les veïnes que hi participen.

•
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L’operació contra la tracta al carrer Tortosa no detecta que les sis dones
que hi exercien la prostitució en fossin víctimes i els obre expendient
d’expulsió. Entitats especialitzades denuncien la desprotecció de les dones

Benjamín Recacha García

L

a Policia Nacional va donar a conèixer la setmana passada una operació
que, emmarcada en el Pla
contra la Tracta d’Éssers
Humans amb Finalitat d’Explotació Sexual, va actuar contra un
prostíbul ubicat al número 131 del
carrer Tortosa.
S’hi van trobar sis dones obligades a exercir la prostitució en
condicions deplorables. Havien
d’estar disponibles a tota hora, de
manera que vivien en una petita
cambra sense unes mínimes condicions d’habitabilitat. Dos homes
controlaven tots els seus moviments i els diners que guanyaven.
Malgrat tot això, ﬁnalment no
se les ha considerat víctimes de
tracta i, com que es troben en situació irregular al país, se’ls ha
obert expedient d’expulsió. Als
proxenetes se’ls han imputat delictes contra els drets dels treballadors i relatius a la prostitució.
En la mateixa operació es va
detenir un home de 78 anys que
abusava d’una noia de quinze mitjançant un xantatge. Se li imputen delictes d’abús sexual a menor i corrupció de menors. La
noia ha quedat sota tutela de la
Generalitat.
L’actuació va ser conseqüència
de les inspeccions periòdiques
que la policia efectua en locals on
s’exerceix la prostitució per part
de ciutadanes estrangeres (en
aquest cas, xineses) amb l’objectiu de detectar víctimes de tracta.

Missatges a la plaça de la Vila Foto: Silvia Rodríguez

El prostíbul de Badalona s’anunciava a Internet. Per què aquestes
dones que semblaven respondre
al perﬁl de víctimes de tracta ﬁnalment no se les hi considera?
Què és la tracta?
S’entén per tracta la captació, el
transport, el trasllat, l’acolliment
o la recepció de persones, recorrent a l’amenaça o a l’ús de la força
o altres formes de coacció, al rapte, al frau, a l’engany, a l’abús de
poder o d’una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció
de pagaments o beneﬁcis per obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre una
altra, amb ﬁnalitat d’explotació.
El problema és que per iniciar
el mecanisme de protecció de la
víctima, cal que aquesta denunciï.
“És molt difícil que la dona s’identiﬁqui com a víctima de tracta, per
motius molt diversos: por, coacci-

“El pitjor que
ens pot passar és
que les víctimes
pensin que no
tenen cap dret”
ons, perquè són persones que viuen en un context de vulneració
de drets constants i per la inseguretat afegida que els crea aquesta situació”, explica Rosa Cendón,
coordinadora de l’àrea d’Incidència de Sicar Cat, una de les entitats que atenen víctimes de tracta
a Catalunya, algunes d’elles localitzades a Badalona.
El pla policial contra la tracta està adscrit a la Comissaria
General d’Estrangeria, de manera que sovint aquestes operaci-

Expedient contra el prostíbul

L

’Ajuntament de Badalona ha
obert un expedient contra
l’immoble ubicat al número
131 del carrer Tortosa per no disposar dels permisos necessaris
per desenvolupar-hi una activitat econòmica. El regidor de l’Àmbit de Govern i Territori, Rubén
Guijarro, explica que “actuem un
cop detectada l’activitat”.
Fins al moment, tècnics del
servei de Disciplina municipal,
amb la col·laboració de la Guàrdia
Urbana, hi han fet dues inspeccions. Guijarro assenyala que l’activitat de caire sexual “pot legalitzar-se, de manera que hem instat
llogaters i propietari que tramitin els permisos necessaris”. El
regidor conﬁa, però, que el procediment s’acabarà amb el mateix

resultat que el prostíbul que a ﬁnal
de l’any passat es va precintar en
un pis del carrer Balmes.
Els veïns del carrer Tortosa
s’han adreçat a l’ajuntament diverses vegades per advertir que al
número 131 s’hi exercia la prostitució. El novembre de 2018 ho exposaven en una instància signada per
més d’una vintena de persones. El
gener anterior, un veí ho havia denunciat a títol individual. “Tothom
al carrer coneixia l’existència del
prostíbul i d’una altra casa que
feien servir de centre logístic, on
portaven les noies ﬁns que les reclamava algú”, assegura una veïna.
Rubén Guijarro recorda que a
ﬁnals de 2017 la Guàrdia Urbana va
rebre la denúncia d’una dona cansada que truquessin a casa seva

confonent-la amb el prostíbul. Es
va iniciar un procés de mediació,
que va concloure amb la retirada
de la denúncia i, per tant, segons
informa el regidor, amb el tancament de l’expedient municipal.
A dia d’avui, el prostíbul continua en funcionament mentre no
es resolen el procediment administratiu iniciat pel consistori i la
investigació policial. Guijarro repudia els fets destapats, especialment l’abús patit per una menor,
i no descarta que l’ajuntament
es personi com a acusació particular un cop s’obri el procediment judicial. “Ho portaríem al
Ple, perquè fos una decisió unànime. No podem permetre que
aquest tipus de delictes tinguin
lloc a Badalona”, conclou.

ons acaben amb l’obertura d’expedients d’expulsió. Si hi ha prou
elements per considerar que existeix delicte de tracta, a les víctimes se’ls ha d’oferir la possibilitat
d’acollir-se a l’article 59 bis de la
Llei d’Estrangeria, que els garanteix un període de noranta dies
per reﬂexionar, sense necessitat
de presentar denúncia, si volen
tirar endavant amb el procés. En
aquest temps reben l’assistència
i assessorament d’entitats com
Sicar. “Si no existíssim, aquestes
dones estarien absolutament desprotegides”, lamenta Cendón.
Quan hi ha una operació del
perfil de la desenvolupada a
Badalona, el marc normatiu recomana comptar amb l’assistència d’aquestes entitats. En aquest
cas concret, però, no va ser així.
“Davant d’un policia, les víctimes
poden no sentir conﬁança per denunciar”, indica Rosa Cendón.
Procés “pervers” amb la víctima
Des de Genera, organització feminista que defensa i reivindica els
drets de les dones en l’àmbit del
treball sexual, Laura Labiano lamenta que “es posi tot el focus en
la víctima. És pervers, perquè la
llei no garanteix els seus drets i
es tracta d’un procés dolorós”. En
aquest sentit, Cendón adverteix
que “el pitjor que ens pot passar és
que les persones en situació d’esclavitud pensin que no tenen cap
dret i que ningú no les ajudarà”.
Així que, per començar, “s’hauria
de garantir d’oﬁci que no s’incoï
expedient d’expulsió, i que els noranta dies de reﬂexió fossin automàtics, sense necessitat que la víctima s’aculli a l’article 59 bis”.
La tracta de persones és el segon negoci més lucratiu del món,
en aferrissada lluita amb el tràﬁc
d’armes i el de drogues. “Manquen
molts recursos”, denuncia Laura
Labiano. “Darrera d’aquestes operacions policials tan cridaneres hi
ha silenci. Sovint no sabem què
acaba passant amb aquestes dones, perquè moltes vegades falten
recursos adequats per a les víctimes de tracta”.
Ambdues critiquen la vinculació que es fa de la tracta amb estrangeria, donat que “hi ha víctimes de tracta que no es troben en
situació irregular. La vinculació
amb les lleis d’estrangeria invisibilitza les dones europees que pateixen aquesta situació”, subratlla
la portaveu de Genera.
El tràﬁc il·legal d’emigrants no
té perquè portar associat una situació de tracta, donat que, a diferència de la tracta, en el tràﬁc, malgrat
es pugui produir en condicions deplorables, la persona dóna el seu

consentiment i la relació amb qui
condueix l’operació s’acaba amb
l’arribada a destí; no hi ha, doncs,
una explotació posterior.
També se sol relacionar la que
es una de les vulneracions més
greus dels drets humans amb la
prostitució, que no és il·legal. “La
prostitució és exercida com a estratègia de supervivència, no necessàriament en el marc de l’explotació”, assenyala Rosa Cendón.

•

Directiva europea
contra la tracta
d’éssers humans

L

a prevenció i lluita contra
la tracta d’éssers humans
està recollida en la legislació internacional, a partir de la
Convenció de Palermo, celebrada l’any 2000, que va donar lloc
al Protocol contra la Tracta de
Persones. La Unió Europea va
aprovar l’abril de 2011 una directiva especíﬁca que, entre altres coses, estableix que “és necessari que les víctimes puguin
estar en condicions d’exercir
els seus drets de forma efectiva. Per tant, se les ha de prestar assistència i suport abans
que comenci el procés penal,
en el transcurs del mateix i durant un període de temps suﬁcient després de ﬁnalitzat. Els
Estats membres han de proveir
recursos per recolzar l’assistència, el suport i la protecció a la
víctima. L’assistència i el suport
prestat han d’incloure almenys
un conjunt mínim de mesures necessàries per permetre
la víctima recuperar-se i fugir
dels seus traﬁcants. La posada
en pràctica d’aquestes mesures
han de tenir en compte, sobre
la base d’una avaluació individual portada a terme de conformitat amb els procediments
nacionals, les circumstàncies,
el context cultural i les necessitats de la persona afectada. S’ha
de prestar assistència i donar
suport a una persona tan bon
punt existeixin indicis raonables per suposar que ha pogut
ser objecte de la tracta d’éssers
humans, i amb independència
de la seva voluntat d’intervenir
com a testimoni. En els casos
en què la víctima no resideixi
legalment a l’Estat membre en
qüestió, l’assistència i el suport
han de prestar-se de forma incondicional, almenys durant el
període de reﬂexió”.
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Esquerra i Guanyem,
juntes a les municipals

L’exsocialista
Conxita Botey
deixa l’acta i el
PSC recupera el
4rt regidor

L’Assemblea Local d’ERC Badalona ha ratiﬁcat el preacord
amb Guanyem Badalona en Comú per editar una
coalició d’esquerres encapçalada per Dolors Sabater

Javi Torres Jiménez

D

S. Rodríguez Gómez

D

esprés de mesos d’intenses negociacions, ahir al
vespre l’Assemblea Local
d’Esquerra Republicana
de Badalona va aprovar
l’acord per concórrer junt amb
Guanyem Badalona en Comú a les
eleccions municipals que es celebraran el proper 26 de maig. La coalició, que estarà encapçalada per
Dolors Sabater com a cap de llista,
i Oriol Lladó com a número dos,
va ser ratiﬁcada per àmplia majoria, tal com va anunciar ERC a
través d’un comunicat. Tant ERC
com Guanyem mantenen la invitació per sumar a la coalició a
les forces del Comú de Badalona
i Podem, per establir un ampli
front de les “esquerres transformadores i republicanes” contra
Xavier García Albiol.
Amb aquesta decisió, es reedita parcialment el govern sorgit de
les municipals del 2015, liderat per
Dolors Sabater i del qual formaven
part ERC i ICV-EUiA, i que va perdre el poder el passat mes de juny
després d’una moció de censura
presentada pel grup socialista i recolzada per PP i Ciutadans, i que va
donar l’alcaldia a Álex Pastor.
Després de la votació a l’Assemblea Local, el líder d’ERC-Badalona, Oriol Lladó, va anunciar a través de les xarxes socials que està
“convençut” que el resultat és el

esprés de molts anys amb càrrec de responsabilitat municipal, Conxita Botey va deixar la passada setmana l’acta de regidora, que ha ocupat
el darrer any com a representant no adscrita. Botey,
membre del Partit Socialista ﬁns a l’any passat, va
abandonar el partit després de l’aplicació del 155 arran dels fets de l’1 d’octubre. Amb aquest moviment,
l’acta torna a mans del PSC, que tornarà a disposar
de quatre regidors; així doncs, el govern conjunt amb
Units passarà a ser de
cinc membres.
Conxita Botey es va
acomiadar la setmana
passada del ple amb un
discurs cordial i amb
agraïments per a tots
els companys de ple.
Aquest mateix dimarts,
Botey era present a la
presentació del nou
candidat de Junts per
Catalunya, David Torrents, amb qui formarà equip a
partir d’ara com a número dos per portar el projecte de l’antiga Convergència a les municipals de maig.
Tots dos ja van coincidir com a companys de govern
el mandat 2007-2011, i Botey creu que la idea de Junts
és molt “engrescadora”.
La regidora argumenta que el moment de renunciar a l’acta ha coincidit amb la seva incorporació al
nou projecte, però assegura que la principal causa
han estat els pressupostos: “Jo volia deixar l’acta un
cop Badalona tingués uns pressupostos nous, era el
meu compromís”. Blas García serà la persona responsable d’agafar el relleu de Botey i ocupar l’acta de
regidora que deixa. Es tracta d’una de les persones
amb més recorregut al PSC.

Botey s’integra
ara a les llistes
de Junts per
Catalunya com
a número 2

Reunió dels membres de l’anterior Govern Ajuntament de Badalona

Oriol Lladó serà
el número dos
de la coalició
“millor per Badalona i per garantir
i ampliar les polítiques de progrés
iniciades el 2015”, i va mostrar-se
“content amb la generositat i maduresa” d’ERC Badalona, qui per
primera vegada en la seva història
renunciarà a les seves sigles.
Des de Guanyem Badalona
en Comú també es mostren satisfets amb l’acord, que aconsegueix “trencar amb la lògica partidista” per eixamplar el projecte
d’esquerres i republicà, apunten.
L’actual portaveu del grup a
l’Ajuntament, José Tellez, ha asse-

gurat a través d’un tuit “mà oberta” per “multiplicar” i superar el
“bloc PP-PSC-CS”.
En aquest sentit, les negociacions no acaben aquí, ja que ara el
focus es centrarà en aconseguir
que el Comú de Badalona, força local de Catalunya en Comú
(on s’integren les forces d’ICVEUiA), i Podem, es sumin al front.
En declaracions a aquest diari,
Aïda Llauradò, líder del Comú de
Badalona, va anunciar que primer
volen arribar a establir un acord
amb Podem per després negociar
i poder sumar-se al front, en cas
que arribi a bon port. Si ﬁnalment
no es sumen a la coalició, Llauradò
va assegurar, però, que a l’hora de
formar govern no tindran cap dubte en sumar els seus regidors a un
possible govern d’esquerres.

•

•
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Conviure
Badalona explora constituir
una Taula de l’Habitatge
6 L’Independent de Badalona
7 de març de 2019

Arran del primer debat del cicle ‘Qui Pensa Badalona’, organitzat per
l’Associació Cultural L’Independent de Badalona, les diferents entitats
que lluiten pel dret a l’habitatge volen uniﬁcar esforços i lluites

Silvia Rodríguez Gómez

Q

ue l’habitatge és un dels
drets bàsics ciutadans
que més preocupen a la
ciutadania de Badalona
va quedar de manifest el
passat 28 de febrer durant el primer del cicle de debats per promoure la reflexió crítica ‘Qui
Pensa Badalona’, que va girar entorn l’habitatge i la pobresa energètica. Organitzat per l’Associació Cultural L’Independent de
Badalona, editora d’aquest setmanari, la xerrada va reunir a
diferents entitats i experts que
defensen el dret de l’habitatge i
lluiten contra la pobresa energètica a Badalona. Els participants,
després de manifestar les seves inquietuds entorn de l’habitatge, van
establir com a prioritari organitzar-se per unir esforços i en aquest
sentit, van explorar la possibilitat
de constituir una Taula de l’Habitatge per incidir en les polítiques
de l’habitatge i millorar i garantir
l’accés a un pis digne per a milers
de veïns i veïnes que no poden fer
front als preus dels immobles.
Durant el debat, celebrat a la
reformada seu de l’escola de música MUBA, a Pep Ventura, una
cinquantena d’assistents van escoltar de mà de les persones que
lluiten pel dret a l’habitatge quines
són avui dia les problemàtiques a
les quals la ciutadania fa front en
l’accés a l’habitatge, i quins són
els motius de l’especulació abusiva. Després de l’esclat de les hipoteques fallides, ara s’ha passat a un
nou perﬁl de damniﬁcat: les famílies que no poden fer front als lloguers abusius i les condicions per
accedir-hi a determinats immo-

Les persones ponents, durant el debat Foto: S. Rodríguez

bles. Moltes d’elles es veuen abocades a marxar de la ciutat, a ocupar
habitatges, o a viure a pisos sobre
ocupats. Tal com recorda Armonia
Díaz, de la Plataforma d’Afectats
per la Crisi, organització que lluita contra els desnonaments, l’habitatge “és un dret i compleix una
funció social, perquè és una necessitat”. Així mateix, va apuntar que
un dels principals problemes és la
falta d’habitatge protegit i públic
per a les famílies que queden fora
del mercat. “Hem d’exigir polítiques d’habitatge”, va proclamar.
En aquest sentit es va manifestar Rafael Mendoza, delegat del
Col·legi d’Advocats a Badalona, qui
va posar sobre la taula una nova
pràctica “aberrant”, denunciada
des de l’organisme que representa: els desnonaments en obert, pels
quals els inquilins reben una notiﬁcació de desnonament, però no

se’ls anuncia quan seran desallotjats. “Sobretot, hem de pensar en
els menors”, va dir Mendoza.
Per altra banda, com a portaveu de la Plataforma Sant Roc Som
Badalona, reconeguda entitat que
cada setmana aconsegueix aturar
entre dos i tres casos de desnonaments, va intervenir Enric Marin,
qui va senyalar que els bancs han
venut a diferents fons voltors els
pisos que es van quedar quan les
famílies no podien fer front a les
hipoteques, durant els pitjors anys
de la crisi. Ara la plataforma fa de
mediadora entre els fons voltors i
les famílies que ocupen o que reben avisos per marxar dels pisos,
quan han canviat de mans. “Hem
aconseguit que alguns fons entrin
en la lògica de negociar i possibilitar fer lloguers socials”. Aquesta
realitat, paradoxalment, posa de
relleu un altre fet que totes les en-

titats repeteixen com un mantra:
estan fent una feina que pertoca
a les administracions. “Per què la
gent conﬁa en les plataformes com
la nostra i no en les administracions?” va preguntar-se.
La lluita contra la
pobresa energètica
A banda de l’habitatge, també es
va posar en relleu una altra problemàtica que pateixen milers de famílies: les diﬁcultats per pagar els
subministraments d’aigua, llum
i gas. Cristina García, de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica
(APE), va destacar que d’ençà
que es va aprovar la Iniciativa
Legislativa Popular 24/2015, llei
contra la pobresa energètica promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’APE, s’han
aconseguit parar els talls de subministraments a Catalunya.

García, però, va explicar que el
repte ara és solucionar els deutes que han acumulat les famílies
amb les empreses subministradores. “Serveis Socials no paguen els
rebuts i pensem que són les empreses subministradores les que
han de fer-se càrrec”.
Com a intervenció final, un
punt d’esperança, un camí cap a
la fi de l’especulació: l’habitatge
cooperatiu. L’Anna Abellán, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu
del Barcelonès Nord, va relatar
diferents experiències d’habitatge cooperatiu que ja funcionen
a Barcelona, i va explicar que a
Badalona ja existeix una iniciativa semblant: La Llodriguera, un
grup de famílies que estan assessorant-se amb l’Ateneu per poder
construir habitatge com a cooperativa. “Aquest és un nou model i
una nova manera d’organització,
decidir com volem viure i quant
volem pagar per aquest habitatge la propietat del qual és conjunta”, va apuntar Abellán, qui també va explicar que a Barcelona és
l’Ajuntament qui ha cedit l’ús dels
terrenys per construir aquests
habitatges cooperatius, i que a
Badalona el problema és que no
es dona aquesta cessió d’ús.
El debat, moderat per Liliana
Carmen Reyes, responsable de
polítiques d’habitatge de CC.OO.,
va acabar amb la intervenció
dels assistents. En el torn de preguntes, membres del Sindicat de
Llogateres de Badalona van convidar a totes les entitats presents
a unir esforços i lluites, i a incidir políticament amb les seves
propostes. Així mateix, va intervenir la Plataforma Sense Sostre
Badalona per recordar que ells
també necessiten solucions.
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Opinió convidada

Es recupera la memòria
del Camp de la Bota

8 de Març, Dia
Internacional
de la Dona
Manifest de la Comissió Unitària
del 8 de Març a Badalona

D

Mur memorial al Forum Foto: José Luis Muñoz

José Luis Muñoz, historiador

E

l General Mola ja el Juliol de 1936 en el mateix moment en què una part dels militars no van ser capaços de suportar tanta
democràcia i van decidir fer allò que millor saben fer, fer la guerra alçant-se en un
cop d’Estat contra el govern legítim de la
República va sentenciar: “Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular, debe
ser fusilado... ... Hay que sembrar el terror... dejar
sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni
vacilación a todos los que no piensen como nosotros.” Instrucció Reservada. Base 5a.
Els militars van fer la guerra perquè ni el cop
d’Estat van saber fer bé, aquest va fracassar i el van
intentar imposar per la força de les armes i un cop
imposada aquesta força va arribar el moment d’aplicar la sentència dictada pel General Mola, perquè la
sentència dels judicis sumaríssims ja estava dictada
prèviament, perquè no era justícia sinó un intent
d’extermini planiﬁcat. Crims d’estat, de la dictadura
militar franquista.
Si hi ha un indret on la repressió de la dictadura
militar franquista va ser especialment cruel va ser
el Camp de la Bota de Sant Adrià de Besòs. La meitat
de les persones afusellades a tot Catalunya ho van
ser al Camp de la Bota. Una repressió que va durar
des de 1939 a 1952 de manera interrompuda. Un indret on lluny de tot, amagat, van ser afusellades més
de 1700 persones. Així ho indicava ﬁns fa poc i des
de no fa gaire temps, un precari, ínﬁm i deteriorat
panell de manera massa indigna per tanta repressió.
Per sobre de l’antic mur del parapet davant del
qual s’enfrontaven a la barbàrie humana fa temps
que es va llençar palades d’amnèsic formigó post
modern ﬁns a canviar el nom pel de Port Fòrum. En
el seu fons les administracions van ofegar durant
temps el parapet i la possibilitat de moltes famílies
de recordar els seus morts. Els seus afusellats. Els
seus assassinats.
Avui els temps han canviat, però no gaire. Us
imagineu anar als camps d’extermini Nazi de
Mauthausen o Auschwitz i trobar-los convertits en
un hotel de luxe i centenars de metres més enllà,
lluny, massa lluny i per a no molestar als turistes,
una reproducció tipus parc temàtic en homenatge
a les víctimes? Això havia planejat l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs. Potser els 2000 metres quadrats públics on estava previst i planejat construir
un memorial a les víctimes es trobaven massa a
prop de la porta d’un hotel de luxe previst en aquell
lloc i es va decidir traslladar lluny, massa lluny el
projecte de memorial.
Ha estat necessari que Barcelona s’ho faci seu,
que en commemoració del vuitantè aniversari de
l’entrada de les tropes franquistes i l’inici de la repressió sistemàtica i les execucions sumaríssimes
s’impulsi la creació de l’Espai Memorial Parapet
de les executades i executats 1939-1952 al Camp de
la Bota. Un gran mur de 55 metres de llargada i 3,5

d’alçada, semblant al mur davant del qual tenien
lloc els assassinats, amb els noms i cognoms de més
de 1700 persones afusellades.
No és només per les víctimes, hi ha altres víctimes, les famílies, que a partir del diumenge dia 24
de febrer a les 12.00 h tenen un lloc on recuperar la
seva memòria.
Només de Badalona 123 persones van ser afusellades en aquest indret, 123 famílies que ﬁns ara no tenien un espai prou digne on recordar i retre homenatge. 123 famílies badalonines que ara ho poden fer.
Badalona va patir la repressió de manera destacada. Depuracions. Exili. Empresonaments.
Condemnes a treball esclau forçat i 123 persones
afusellades. De Badalona era la primera dona assassinada al Camp de la Bota. Carme Claramunt. “ [...]
así lo habia decretado el Generalísimo, esta mañana a las cinco me van a fusilar. Tú sabes que matan a una inocente.[...]” Carta enviada per Carme
Claramunt a Angelina Picas, el mateix dia del seu
afusellament. Escrita en castellà perquè en català
no estava permès. Fer la guerra i la riquesa cultural
sempre han estat enfrontades. Igual que la justícia
militar amb la justícia. Perquè Carme, com ella deia,
era innocent.
Alguns dels primers homes morts per “hemorràgia interna” al Camp de la Bota segons el cínic “parte”, també eren de Badalona. Tots ells van ser cridats
de nit pels funcionaris de la Presó Model i conduïts
a la capella, com si afusellar innocents fos de bons
cristians. Eren carregats en un camió, a vegades
amuntegats, ja que hi havia nits que més de 20 persones eren assassinades de cop. El règim volia “lugares retirados donde el ruido de las ráfagas no turbase la ‘tranquilidad’ de la població” E. J. Hughes. Els
mal anomenats trets de gràcia però, permetien contar les víctimes als que habitaven les precàries barraques properes o tenien igualment precàries vides
no gaire més lluny. El seu crim? El pitjor de tots. En
la majoria dels casos simplement havia estat defensat la democràcia.
Coincidint amb la recuperació de la memòria
del Camp de la Bota aquests mateixos dies es compleix el 80 aniversari del 26 de febrer de 1939 on van
ser afusellats els badalonins Santiago Alonso Elias,
José Botey Garriga, Juan Caballeria Palau, Andrés
Fonts Jordà, Ramón Pròsper Querol, Gustavo
Roses Casanovas o el 27 de febrer de 1939 ara fa
80 anys també ho van ser els badalonins Ramón
Murtra Ramón, Joaquin Alzamora Casanovas, José
Guardiola Busquet, Antonio Martínez Aguilar... i així
ﬁns a 123 persones només de Badalona, com ho va
ser ﬁns i tot el seu alcalde Frederic Xifré Masferrer,
que també ho va ser un més de febrer però de 1940,
justs el dia que es complia el primer aniversari del
primer afusellament al Camp de la Bota. Fins ara
les famílies de Carme, de Santiago, de José, de Juan,
d’Andrés, de Ramón, de Gustavo, de Joaquin, d’Antonio ...i de més de 1700 persones més no tenien un
lloc prou digne on anar a recordar els seus morts.
Durant massa temps hi havia hagut poca memòria
per a tanta mort. Ara ja és possible.

•

esprés de l’èxit de la vaga del 8 de març de l’any
passat, enguany les dones ens tornem a mobilitzar
amb una nova vaga total feminista a Catalunya i
a nivell internacional. Es tracta d’una vaga laboral per
denunciar les desigualtats a l’àmbit laboral, econòmic
i social de les dones respecte dels homes, però també
serà una vaga de cures, estudiantil i de consum.
Perquè la divisió sexual del treball ens condemna a la
precarietat i a la pobresa i ens imposa el sostre de vidre.
Perquè les dones seguim realitzant el treball domèstic i de cures per cobrir les necessitats bàsiques de la
vida. Un treball imprescindible, que s’invisibilitza, no
es reconeix i es realitza en situació de precarietat.
Perquè ens falten totes les dones que han estat assassinades pel sol fet de ser-ho. Perquè no ens creuen
quan denunciem que hem estat agredides.
Perquè volem tenir dret a decidir sobre els nostres
cossos, la nostra vida, i la nostra salut reproductiva.
Perquè es visibilitzi, no es discrimini i reconeguin
els drets de lesbianes, bisexuals i trans.
Perquè volem un consum responsable i que respecti
els nostres drets i les nostres vides. Si deixem de consumir les botigues i mercats s’aturen.
Perquè som diverses estem contra la violència racista, els CIEs i les lleis d’estrangeria que criminalitzen i
neguen els drets a les dones migrades, deixant-les en
situació de més vulnerabilitat.
Perquè som paciﬁstes no volem guerres on les dones
i nenes són sotmeses a explotació, violència sexual, trata i agressions de tota mena.
Perquè una nova ona reaccionària i feixista ens vol
fer tornar a la llar i a la família heteropatriarcal i volen
eliminar les conquestes que la lluita feminista ha aconseguit, com ara la Llei contra la violència de gènere.
Perquè volem una educació no sexista, laica i lliure
de violència masclista.
Volem aturar-ho tot i que el món, els governs i la societat se n’adonin que les dones som imprescindibles.
Si nosaltres parem, s’atura tot.
Sense les dones no hi ha revolució.

•
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Agenda

Si
voleu publicar
els vostres actes en
aquesta agenda, envieu un correu electrònic a
redaccio
@independentbdn.cat

Exposicions
Fins el 12 de maig
‘La gran il·lusió, el cinema a Badalona
(1898-1975)’. A causa de l’èxit de públic,
el Museu de Badalona ha decidit prorrogar aquesta mostra sobre el cinema
a Badalona, així com programar noves
activitats relacionades amb el setè art.
Museu de Badalona (Pl. de la Assemblea
de Catalunya, 1)

Recital ‘De vins i mots’. Dins el cicle ‘Va
de novel·la històrica’, aquesta xerrada i recital a càrrec de David Vila i Ros presentarà contes intercalats amb curiositats i
explicacions sobre l’origen de les paraules
i les expressions del món vinícola. Espai
Betúlia (C/ Enric Borràs, 47) 19h
Audició comentada de l’òpera de Richard
Wagner. Ferran Compte parlarà del prolíﬁc compositor alemany Richard Wagner,
tot fent un repàs de les seves obres més
cèlebres. Organitzat per l’Orfeó Badaloni
Espai Marina (Marina, 48) 19,30
Divendres 8 de març
Manifestació del 8M des de la plaça de la
Vila ﬁns la plaça de la Dona, al barri de la
Salut 18.00h

Fins el 22 de març
Exposició itinerant Som Mobilitat.
El grup local de Som Mobilitat de
Badalona, amb la col·laboració de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord, ha
creat una exposició per donar a conèixer les problemàtiques i els reptes de la
mobilitat actual al territori. Actualment,
Som Mobilitat treballa per una mobilitat +sostenible amb el projecte del servei
d’un carsharing de lloguer 100% elèctric
i cooperatiu. Biblioteca de Sant Roc (Av.
del Congrés Eucarístic s/n)

Activitats
Dijous 7 de març
Xerrada ‘Micromasclismes. Què és i com
combatre’l’, a càrrec de Sara Canals, del
Bloc Violeta. Ateneu Carme Claramunt
(Passeig de la Salut, 98), 19h
De pel·lícula. Versos sobre cinema. El poeta Marcel Riera –guardonat el 2011 amb
el premi Carles Riba- farà una lectura de
poemes dedicats a diverses pel·lícules. La
lectura s’alternarà amb la projecció de
fragments de les cintes escollides.
Museu de Badalona (Pl. de la Assemblea
de Catalunya, 1) 19h
Performance ‘Xarxa de dones empoderades’. A càrrec de la Federació de Dones de
Badalona (Pl. de la Vila) 18,30h

de Badalona
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Recomanem

Teatre ‘La importància de ser Frank’.
David Selvas dirigeix una de les adaptacions més esbojarrades i amb més ritme de
les que mai s’han fet d’aquest clàssic d’Oscar Wilde. ‘La importància de ser Frank’
és un dels retrats més àcids i divertits sobre la hipocresia social.
Teatre Zorrilla (c. Canonge Baranera, 17)
21h

Visita teatralitzada a Can Miravitges
Visita teatralitzada a la masia de can Miravitges, una joia del
patrimoni badaloní que ens permet conèixer les transformacions que ha anat patint el camp català. Organitzada pel Museu
de Badalona, serà la masovera de la casa la que descobrirà els
secrets de la masia. La visita inclou les dependències agrícoles
i es coneixerà com era la vida al camp a l’entorn de Badalona
des del segle XVIII ﬁns al XX. També es visiten les estances nobles de la masia, on es recrea com era la vida dels senyors en
un entorn natural únic com és la Serralada deMarina.
Diumenge 10 de març a Can Miravitges (Carretera de Can Ruti
s/n) a les 11h

Concert tribut a Heroes del Silencio amb
Derivas. Sala Sarau 08911, (c. Ramon Martí
i Alsina) 23.30h
Dissabte 9 de març
Classe de ioga per ajudar en la recuperació del càncer de mama en el marc de les I
Jornades per la Igualtat organitzades per
l’Associació de Veïns de Bufalà. Al gimnàs
Badalona Fitness (c. Girona 35) 17h
Cinefòrum ‘Sufragistes’ en el marc de la
Setmana de la Dona a Lloreda organitzada
per l’Associació de Veïns de Lloreda. (Av.
Lloreda 78) 17h

Círcol per portar-nos una obra policíaca
de l’autor francès Robert Thomas. (C. Sant
Anastasi 2), 21,30h. Repetició de sessió diumenge 10 a les 18,30

Dilluns 11 de març
Concert Conjuntivitis&Empty Mind,
dintre del cicle ‘Per ﬁ és dilluns’. A
l’EMMB (c. Germà Bernabè 1-7), 20h

Concert Los 80 Principales, banda que rescata èxits dels 80, tant nacionals com internacionals. Sala Sarau 08911, (c. Ramon
Martí i Alsina) 23:59h

Dimarts 12 de març
Xerrada al Círcol ‘Relació àrbitre-entrenador i noves regles’ a càrrec de José
Antonio Martín Bertrán. La secció de
bàsquet del Círcol organitza per als entrenadors i entrenadores de la casa la
aquesta xerrada amb l’àrbitre català de
l’ACB i internacional. (C. Sant Anastasi 2),
19,30h

Diumenge 10 de març
Partit de futbol femení, entre el C.E.
Seagull i la Comissió Unitària del 8M a
Badalona. Estadi Municipal de Badalona
(Av. dels Vents 7) 9,30h
Badalona a través de les imatges del NODO. A càrrec de Magí Crusells, director del
Centre d’Investigacions Film-Història, de
la Universitat de Barcelona.
Museu de Badalona (Pl. de la Assemblea
de Catalunya, 1) 19h

Teatre al Círcol ‘Parany per a un home
sol’. La Companyia Betúlia Teatre, el grup
de teatre amateur format per famílies
de l’escola Betúlia de Badalona, torna al
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Cultures
Les imatges icòniques de les
Festes de Maig, obra de dones
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El cartell de les festes el signa Alba Cortegano, estudiant de la Pau
Gargallo; ‘El dimoni del mar’ és una creació d’Anastasia Druzhininskaya

Benjamín Recacha García

D

os dels elements més icònics de les Festes de Maig
2019, el cartell i el dimoni,
són obra de dones artistes. La noia dels cabells de
foc que ha estat seleccionada com a
imatge de la celebració és una creació d’Alba Cortegano Monje, tècnica superior en Disseny i Edició de
Publicacions Impreses i Multimèdia
i alumna de l’Escola Superior d’Art i
Disseny Pau Gargallo.
Com cada any des del 2007, el
cartell de les festes surt del concurs
en què participa l’alumnat de la Pau
Gargallo. La guanyadora d’enguany
ha explicat que la seva il·lustració
“pretén centralitzar la reivindicació de la ﬁgura de la dona com a eix
vertebrador de la festivitat”. Els cabells dwe foc fan referència a la ﬁgura femenina, “inﬂuïda pels corrents d’adequació i promoció, on
les dones han de tenir més visibilitat i força”, i a la relació de la ciutat
amb el foc, “ànima trencadora de
vells costums, i renovadora del que
hauria de ser l’esperit de superació
i d’evolució de Badalona”.
Pel que fa a ‘El Dimoni del mar’,
obra guanyadora d’entre la seixantena participants a la 21a edició del concurs ‘Crema’l tu’, és
una creació de la il·lustradora rus-

sa Anastasia Druzhininskaya, resident a Badalona des de l’any passat. “Es tracta d’un dimoni que
representa tothom i que no exclou ningú. Perquè tenir cura del
mar, que avui dia es troba en gran
perill per l’acumulació de plàstics i microplàstics, és responsabilitat de tothom i és el tresor que
hem de preservar els qui vivim a
Badalona”, assenyala l’autora.
La idea del disseny la va treure
d’“un dia de pluja en què les platges i el mar es van omplir de plàstic
i residus”.

•

Alba Cortegano amb el seu disseny Foto: Ajuntament de Badalona

A. Druzhininskaya / @druzhininskaya

L’ESAD Pau Gargallo es mobilitza contra la decisió de
la Generalitat de traslladar quatre dels sis batxillerats

L

’ESAD Pau Gargallo és un referent a Catalunya en l’oferta
d’estudis artístics. El batxillerat artístic s’hi imparteix des del
1987, cosa que el fa pioner.
Ara, però, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat
vol traslladar a un altre institut
de Badalona quatre dels sis batxillerats artístics, adduint manca d’espai. “No hi ha inversió”,
denuncia el coordinador de batxillerat, Josep Folch. “Cal una pe-

tita inversió per adequar espais,
però no la volen fer”, lamenta, recordant que els problemes pel deteriorament de les instal·lacions
s’arrosseguen des de fa molts anys.
El trasllat de les línies perjudicaria greument la qualitat perquè
“trencaria la unitat d’estudis i la
retroalimentació” entre les diferents especialitats. Els de batxillerat artístic són els que millor funcionen. Cada any les sol·licituds
de plaça superen l’oferta, i un dels

motius és, segons indica Folch, la
demanda que arriba d’estudiants
del Maresme i de Santa Coloma.
La comunitat educativa de la
Pau Gargallo no es resigna a assumir la pèrdua de línies i anuncia mobilitzacions. L’ajuntament
fa costat a les reivindicacions del
centre. L’alcalde, Álex Pastor, ha
anunciat una propera trobada
amb el conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, per mostrar-li el
desacord amb la decisió “presa

de forma unilateral i sense tenir
en compte la comunitat educativa del centre”, segons denuncia
l’escola en un comunicat.
En la seva darrera visita a
Badalona, l’únic que va dir el conseller al respecte va ser que “estem treballant en l’oferta de tots
i cadascun dels centres de secundària de Badalona des d’una
concepció molt diversa, que és la
qualitat de l’oferta i la lluita contra la segregació”.

Cultures
“La progressió de les
dones
és
imparable”
Parlem amb la badalonina d’adopció Helena Bayo, una de les primeres
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dones en dirigir grans orquestres i òperes a nivell internacional. Fa unes
setmanes va ser la primera dona en dirigir una gran producció a Turquia

I d’estudiar piano al Conservatori
del Liceu a dirigir l’English
National Ballet, la progressió és
gran... Molt gran.
Va ser aproximadament el 1998. Jo
estava fent repertoris per sarsuela amb el piano, i amb una de les
produccions que feia es va donar la
necessitat de què algú havia d’agafar la batuta. En aquell moment, el
suport familiar va ser important
per decidir-me. Posteriorment,
vaig estudiar direcció. Però si no
hagués fet aquesta tasca prèvia de
fer repertoris, en la qual muntes
una sarsuela o una òpera amb el
piano, però com si fossis tota l’orquestra, hagués estat difícil. Era
un pas molt habitual dels directors d’orquestra, perquè acabes
dominant tota l’obra. Ara ha canviat una mica perquè hi ha poques
sales de concerts, i la gent arriba a
la direcció des dels conservatoris,
normalment.

Silvia Rodríguez Gómez

L

’avalen unes produccions
artístiques d’alt renom internacional, però no només
això. En molts casos, ha estat la primera dona en agafar la batuta i dirigir emblemes
artístics com el Ballet Nacional de
Cuba, o el l’English National Ballet.
Fa poques setmanes, va ser la primera dona en dirigir una gran producció a Turquia. Helena Bayo,
que viu a Canyet des de fa gairebé
quinze anys, creu que el seu paper
com a pionera en la seva professió
és normalitzar el paper de les dones en la direcció musical, i obrir
portes. Moltes portes.
Recentment has tornat a ser la
primera dona en dirigir on mai
ho havia fet cap altra, aquest cop,
el passat 23 de gener a l’Òpera
Sureyya d’Istanbul, dirigint Don
Quixot de Massenet. Com és ser
una pionera del teu àmbit?
Aquest cop ha estat tot un país, cap
dona havia dirigit mai cap producció a Turquia. Estic molt contenta perquè hem de normalitzar les
coses, i com a dona, haver realitzat una tasca que habitualment és
d’homes, no només a Turquia, sinó
en general a tot el món, et dona la
satisfacció de pensar que ara la
porta ja està oberta i que s’anirà
normalitzant perquè ja ho faran
altres dones.
Deia que has tornat perquè no és
el primer cop que tu obres aquestes portes com a primera dona dirigint orquestres o òperes a diferents parts del món. És un mèrit
innegable per a tu, però per les
dones, és trist que al s. XXI encara ens trobem assumint aquestes
ﬁtes?

Jo no ho veig trist, perquè si ho
valorem en la proporció d’anys
que portem obrint portes i assolint noves posicions directives, al
contrari, és per estar contentes
que estem obrint-les. En els últims anys la progressió és imparable, no només en el cas de la
direcció d’orquestra, sinó a moltes altres professions. A poc a
poc estem normalitzant que tenim les mateixes capacitats i que
podem assolir els mateixos rols
i funcions.
Sents una pressió addicional. Et
sents més observada?
No. No hi penso en aquest factor.
Seria posar-me una pressió extra.
Jo el que penso és en realitzar el
meu treball de la millor manera
possible, amb les màximes potencialitats que soc capaç de donar. Com

En aquest sentit, caldria més cultura musical perquè hi hagi més
sales de concerts? O cal més inversió de les administracions?

Helena Bayo, a la platja dels Pescadors de Badalona Foto: S. Rodríguez Gómez

que soc una professional, haig de
fer-ho el millor que puc.
I mai has sentit rebuig o sorpresa
dels músics d’una orquestra quan
s’han trobat que la batuta la porta
una dona?
Sorpresa sí, aquí i a molts altres
països, però no és una sorpresa en
negatiu. No he experimentat mai
rebuig, en aquest sentit. En un primer moment sí que els sobta perquè per molts és la primera vegada
que els dirigeix una dona. Però quan
comences el primer assaig, els músics són molt professionals i veuen
que portes una línia clara, que tens
un nivell. Passats aquests primers
segons s’obliden de si ets alt, baix,
home o dona. El feedback sempre
ha estat d’emoció, tant per part dels
homes com de les dones.
He llegit que quan estaves embarassada, vas quedar impressionada en veure unes imatges teves dirigint amb la panxa. Per què et va
sobtar?
Són imatges per les quals no tenim
la retina acostumada, no les tenim
codiﬁcades. Vaig fer una assistència de direcció en un assaig per una
òpera al Liceu i ens van fer una foto,
i quan vaig veure-la, em va sorprendre a mi mateixa. Era una imatge
poderosa, perquè si ja costa veure
la imatge d’una dona dirigint, embarassada encara més. Em va impactar. En aquest sentit, me’n recordo de l’impacte mediàtic que va
suposar la Carme Chacón passant
revista a les tropes embarassada.

En mirar programacions musicals, sigui del Liceu o l’Auditori,
o de festivals de qualsevol mena
i estil, les dones són una minoria
total. Per què costa tant que les
dones estiguin representades en
el món musical?
No és en totes les facetes musicals.
Pel que fa a intèrprets vocals, per
exemple, n’està ple, i ho ha estat
sempre. També en l’àmbit instrumental està molt igualat, i tenim
grans intèrprets dones. En la direcció musical, o la direcció escènica o artística, la raó de ser poques és que hem començat fa poc,
ens hem incorporat tard i vas assolint les direccions quan vas adquirint les capacitats per fer-ho.
En pocs anys veurem un tomb en
aquest sentit.
Quines són aquestes capacitats
necessàries?
Són capacitats de lideratge, organització i gestió del temps, i també
és importantíssim tenir capacitat
tècnica i artística d’un coneixement molt especialitzat. Has d’organitzar els assajos; has de saber
liderar un equip que de vegades
arriba a les 300 persones; prendre
decisions; donar eines perquè tothom se senti millor amb el seu paper... Capacitats per dirigir equips
humans, amb totes les complexitats que això implica.
En la teva dilatada trajectòria has
dirigit òpera, simfònica, ballet,
sarsuela, grans produccions, petites produccions... Quins moments

“He experimentat
la sorpresa
d’alguns músics
al veure que és
una dona qui
porta la batuta,
però mai rebuig”
han marcat els punts d’inﬂexió en
la teva carrera?
En el meu cas, el fonamental és
que soc versàtil, m’han agradat des
de petits concerts a piano, ja que
jo d’origen soc pianista, com també acompanyar a cantants. He tingut un ventall de possibilitats de
treballar i això m’ha enriquit molt
per assolir la direcció. Jo crec que
el que més puc destacar és que he
treballat molt en les trinxeres, en
la praxi de trobar-me en diferents
situacions i llocs de l’orquestra.
Com a produccions destacades, va
ser molt important per mi dirigir
el Ballet Nacional de Cuba, convidada per la mestra Alicia Alonso,
i en aquest cas vaig ser la primera persona espanyola en dirigir el
Ballet Nacional de Cuba. També fa
un parell de temporades vaig dirigir al Royal Albert Hall de Londres
l’English National Ballet amb el
Llac dels Cignes de Txaikovski. I
aquesta direcció a Istanbul també
és important. Però a darrere t’ha
de sustentar un treball.

Tenim molt bon nivell musical
en l’àmbit professional. La tasca
educativa està força ben sustentada, però el que no tenim són teatres de nivell baix i mitjà com sí
existeixen a altres països. Tenim
grans espais, però quan surts del
conservatori és obvi que no aniràs al Liceu directament, és necessari agafar tables a altres espais. Com que aquests passos
intermedis són gairebé inexistents, és com si tinguessis una
escala sense esglaons. Això provoca que molta gent hagi de marxar fora per fer aquest itinerari,
i assolir la praxi professional. La
cultura en els últims anys recau
molt en l’Administració, perquè
sustenta els teatres, que solen
ser deﬁcitaris, però també s’ha
de crear un públic, i aquesta ha
de ser una tasca educativa que es
pot fer a casa, penso.
Ets de Barcelona però vius des del
2005 al barri de Canyet. Et sents
reconeguda a la teva ciutat adoptiva?

Sí, estic molt feliç i agraïda en
aquest sentit. Aquest pròxim 6
d’abril em donaran la Guineueta
del Teatre Zorrilla, i m’emociona molt aquest premi. Penso
que Badalona és una ciutat amb
moltes potencialitats i amb molta gent molt interessant a tots nivells, des de la part artística a les
parts tècniques. Com a badalonina d’adopció que soc, puc dir-ho:
a Badalona tenim molt potencial
i podem fer moltes coses molt interessants.

•

Esports
La Mina es posa els guants
contra el masclisme
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L’entitat badalonina Kali Zor ha impulsat des de principis
d’any classes de defensa personal gratuïtes per a dones a La
Mina de la mà d’un exboxejador del barri adrianenc

Javier Torres Jiménez

E

l Casal Cívic de La Mina
s’ha convertit en un punt
de reunió per a les dones
del barri i de l’entorn, que
s’apleguen per posar-se
guants de boxa i entrenar els seus
cops de puny. El divendres és el
dia més concorregut dels tres que
ofereixen des de principis d’any les
noves classes de defensa personal
que s’hi imparteixen de forma gratuïta i que atrauen dones del barri,
però també d’altres punts de Sant
Adrià, Barcelona i Badalona.
“La primera setmana ens vam
quedar sorpresos: el primer dia
van venir 15 dones, i poc després
hi havia dies que arribàvem a 20
dones o més”, explica en Pepe,
també conegut com a ‘Petit Tyson’
a La Mina, en referència al campió nord-americà de boxa. Fa anys
que va deixar la boxa perquè l’es-

“Potser mai no
hauràs d’aplicar el
que aprens aquí,
però saber-ho
t’aporta seguretat
en el dia a dia”
port li començava a passar factura a nivell cerebral i de salut, però
mai ha perdut el contacte amb els
esports de defensa.
Feia temps que en Pepe pensava a dur a terme al barri la iniciativa, però mai s’havia atrevit per por
a fracassar. “Però aquest Nadal,
quan vaig veure un matí la notícia
de la primera dona apunyalada de
2019, vaig decidir que ho faria”,
recorda amb pena. Es va posar en
marxa i va proposar la idea a l’oﬁcina d’atenció a dones maltracta-

La Susana, una de les participants, i en Toni Foto: J. Torres

Foto de grup de les participants amb els monitors Foto: Cedida pels instructors de la classe

des, des d’on el van derivar cap al
Casal Cívic de La Mina. Allà, coses
del destí, es va posar en contacte
amb l’Alfonso Amaya, de Kali Zor.
L’entitat badalonina també volia
dur a terme alguna activitat a La
Mina amb les dones del barri; de
fet, havia arribat a posar sobre la
taula l’opció del zumba. “Ens vam
conèixer, ens vam posar d’acord
i en 10 dies estàvem fent classe”, destaquen tots dos.
Diversió per sobre de necessitat
“Hem generat un espai al qual
elles poden acudir per a interactuar i empoderar-se, perquè desgraciadament vivim en un país
masclista”, apunta el badaloní Alfonso Amaya, qui, com a part
de la idea, també ha tingut el seu
propi “dilema moral”. “Em sentia
estrany per pensar que algunes de
les dones podrien venir per por,
per disposar d’una eina per defensar-se...cosa que seria totalment
bona”, es debat. Afortunadament,
assegura, la majoria asseguren ve-

nir per diversió. Només en algun
cas puntual, relaten els monitors,
han vist alguna pregunta estranya
per part d’alguna de les integrants
de les classes.
“’Si m’agafen així...si m’agafen per darrere...què he de fet?’
Preguntes d’aquest estil que potser
no s’acostumen a fer, et fan sospitar. Tot i que totes sostenen que no
tenen problemes a casa”, manifesta en Toni, la mà dreta de Pepe els
divendres. Company de gimnàs i
també aﬁcionat a diverses disciplines de la lluita, ve a fer un cop
de mà el seu únic dia lliure de la
setmana. “Això aporta molta conﬁança a les noies. Si es pot evitar
la violència, millor, però si no, una
guàrdia, un cop ràpid i a córrer”,
afegeix l’instructor, veí de Pomar.
Quan pot, els hi acompanya la tercera instructora: la Teresa, especialista en Aikido que aporta una
visió diferent a la classe.
La Susana, una de les dones
que s’ha sumat a les classes des
del principi, coincideix en la se-

guretat que aquestes nocions de
defensa aporten al seu dia a dia.
“T’aporta tranquil·litat. Potser no
arribaràs a aplicar-les, però saber
que ho pots fer ja és molt”, argumenta amb els seus propis guants
posats. És una de les participants
d’un ampli ventall, tant d’edats
com de procedència: des de nenes
fins a dones de més de 60 anys;
de Sant Adrià, Barcelona i també
Badalona. “Ens encanta des que
vam començar. No sé si quan tinguem un problema sabrem aplicar-ho, però alguna cosa quedarà,
segur. Ho fan molt bé”, riu la Lucía,
veïna del Poblenou.
Les classes segueixen al Casal
Cívic de La Mina, on qualsevol nena,
noia i dona pot acudir per apuntar-se, tres dies a la setmana. Les
participants disposen de material
per treballar gràcies a les donacions dels gimnasos dels instructors i
instructores, tot i que Kali Zor continua a la recerca d’entitats o empreses col·laboradores per aconseguir més recursos.

•

16 L’Independent
Independent de Badalona
7 de març de 2019

de Badalona

#carnavalindependentBDN

@ateneusantr
oc

@ateneusantroc

t c
ntro
@ateneusan

@fa
f be
b rense

ampasBadalona
Faam
@F

@IIn
nd
deep
p
peen
en
nd
deen
nttB
BD
DN
N

N
tBDN
dentBD
penden
@Indepen
@Inde
@

@ateneusantroc

@JJiisegura778
@
8

eTellezBDN
@JosseT

@Indepeend
dentBDN

@bdnpor

today

nporrtoday
dnpo
@bd

@espe.s
e ssh
e.
h

N
DN
B
BD
lezzB
le
@JoseTelle

@bdnportoday

@bdnportoday

@aPelRoig

@oriolllado

