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Acord a mitges 
de les esquerres 
de Badalona 
El pacte entre Guanyem 
i ERC s’entela per les 
desavinences entre la 
direcció de Podem i el 
seu grup local P4

Una fi ra per 
apropar-nos 
a la mar

Des d’avui fi ns el dia 9, el Port 
de Badalona mostra tota les 
possibilitats d’oci i laborals que 
ens dona la Mediterrània P8

Una de les imatges de l’exposició ‘Viuen al carrer perquè volen?’, a Can Cabanyes fi ns al 8 d’abril Foto: Juan Lemus/Arrels Fundació 

Les persones sense 
sostre prenen 

la iniciativa
Gent que vivia als carrers de Badalona han ocupat un local al centre de 
la ciutat com a reacció davant la manca de voluntat institucional per 

resoldre un problema que s’agreuja, mentre que les entitats del tercer 
sector reclamen mesures urgents per atendre les necessitats d’un 

col·lectiu el perfi l del qual ha canviat molt al llarg dels últims anys P2-3
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També és membre de la Pla ta-
for ma Sense Sostre, l’ànima de 
la qual és Jordi Romeo, activista 
pels drets de les persones que vi-
uen al carrer, qui fa un any i mig 
va decidir arremangar-se després 
de comprovar que la maquinària 
de l’administració mai no acaba 
d’arrancar. L’Óscar explica que 
quan el va conèixer no va dubtar 
a oferir-se a col·laborar. “Les per-
sones sense sostre necessiten veu, 
i, si no és el poble, no se la donarà 
ningú, perquè els polítics ignoren 
la seva situació”.

“Volem ajudar i posar cara i 
nom a les persones que viuen al 
carrer, perquè l’ajuntament no 
crea cap servei per atendre-les”, 
denuncia Jordi Romeo. Ell ma-
teix va trobar-se en aquesta situ-
ació durant nou mesos. “Al princi-
pi, dormia on fos, però vaig tenir 
la sort que un vigilant de l’Hospi-
tal de Badalona em va ajudar, i du-
rant cinc mesos vaig dormir a la 
sala d’espera. S’interessava per mi, 
parlàvem i m’animava”.

cionar els nostres problemes i no 
causar-ne a ningú”, conclou.

No sempre aquest esforç soli-
dari és ben rebut. Tant l’Andrés 
com el Ricardo coneixen bé la du-
resa de viure al carrer, com afec-
ta la salut física i emocional, i sa-
ben que cada persona és un món. 
“Hi ha gent que acumula molta rà-
bia per com s’ha sentit tractada, i 
li costa molt acceptar que la vul-
guin ajudar”.

Posar cara i nom a qui viu al carrer
“Tancar-te en tu mateix és el més 
normal. Et suggestiones i estàs 

Benjamín Recacha García

“Acabo de fregar el ter-
ra”. Andrés Peláez, ba-
daloní que les ha vist 
de tots colors, mostra 
satisfet l’àmplia sala 

que, després de mesos de treball, 
ha esdevingut la llar per a una dot-
zena de persones que vivien al car-
rer. M’explica que aquest vespre 
la família creix amb un nou inte-
grant, un home gran que, després 
de superar un infart a Can Ruti, no 
haurà de tornar a dormir al ras. 
S’emociona, perquè probablement 
el dia que va decidir ocupar l’antic 
saló de jocs recreatius del carreró 
Can Llagosta, el novembre passat, 
no s’imaginava que li canviaria la 
vida a tanta gent.

Perquè disposar d’un sostre i 
quatre parets, d’un llit propi, d’un 
lloc on sopar acompanyat conser-
vant l’autonomia, i sentir-se part 
d’un grup que construeix un pro-
jecte autogestionat des de la so-
lidaritat, fa una diferència molt 
gran per a aquestes persones que 
s’han sentit invisibles per a la soci-
etat, expulsades del sistema.

Ricardo Patrón, gadità de naixe-
ment però badaloní des dels cinc 
anys, il·lumina amb la llanterna del 
mòbil la sala principal, on hi ha la 
majoria de llits i efectes personals. 
“El repte immediat és aconseguir 
aigua i electricitat”. M’explica que 
han adequat un bany per dutxar-
s’hi, però sense llum i havent-se 
d’abastir d’aigua de la font, no és 
gaire còmode.

L’Andrés té molts plans per om-
plir de vida l’immoble on hi ha-
via els antics recreatius Miquel I, 
abandonat fa anys després que un 
incendi ho cremés tot. Hi ha dedi-
cat moltes hores a netejar, habili-
tar espais i contactar amb entitats, 
comerços i veïns per explicar-los el 
projecte. “És una casa d’acollida. 
Un refugi per a gent sense recur-
sos, perquè surti del carrer. Tenir 
un sostre és bàsic”.

La seva il·lusió és no només ser 
autosufi cients, sinó fi ns i tot obte-
nir beneficis amb la restauració 
de mobles, la fabricació d’artesa-
nia i posant en marxa l’antic bar, 
que ara fan servir de magatzem 
per als aliments i de cuina amb 
un fogó de càmping. “Volem obrir 
més llocs com aquest en altres in-
drets, donar aixopluc a joves amb 
difi cultats, disposar de sales amb 
ordinadors... I els diners que n’ob-
tinguem els donarem a causes soli-
dàries”, afi rma amb convenciment.

El Ricardo assenteix. “El res-
pectem molt. És el ‘jefe’ i ens l’es-
timem per tot el que fa”. “Jo estic 
molt agraït de poder ajudar. Totes 
les persones mereixem respecte. 
No ens poden ningunejar pel sol 
fet d’haver de viure al carrer”, res-
pon l’Andrés. “Només volem solu-

La importància del sostre
Gent que vivia al carrer pren la iniciativa per proporcionar una llar a part 
de les més de dues-centes persones sense sostre que hi ha a Badalona. Les 
entitats lamenten la manca de serveis públics per atendre el col·lectiu

Jordi Romeo i Óscar del Barco, de la Plataforma Sense Sostre Foto: B. Recacha 

Alguns dels residents al local del carreró Can Llagosta Foto: Andrés Peláez 

Preparats per passar una nova nit a cobert Foto: Andrés Peláez 

convençut que ningú no t’ajudarà”. 
Óscar del Barco ha viscut al carrer 
en diverses etapes de la seva vida. 
De jove va caure en mans de la dro-
ga. “La recaiguda de qui ha viscut 
al carrer és dramàtica. Aquestes 
persones estan tan tocades, que 
això les enfonsa. Perden la confi -
ança en la societat i en sí matei-
xes”. Afortunadament, ell va rebre 
l’ajuda i l’assessorament professio-
nal de Projecte Home, i va tirar en-
davant. Avui és pare i té una feina 
estable que, donat els preus dels 
lloguers, li permet pagar-se una 
habitació.

Viure al carrer deteriora molt, 
així que “s’agraeix quan algú se 
t’apropa i t’ofereix ajuda”, afi rma 
el Jordi. “Per què quan veiem una 
persona sense llar canviem de vo-
rera. Per què no provem a parlar 
amb ella? No passa res”. Això pre-
cisament és el que fa ell, junta-
ment amb els dos companys més 
actius de la plataforma. “Portem 
35 casos, i a prop de la meitat ja els 
hem donat resposta. La solució ha 
de començar per oferir un sostre”.

L’impulsor de la Plataforma 
Sense Sostre explica que cada 
cop hi ha més gent que acut a ells, 
pel boca orella, i per mitjà de les 
xarxes socials i de la Plataforma 
d’Afectats per la Crisi (PAC), de la 
qual forma part. De fet, mentre 
parlem rep la trucada d’una noia 
a qui han ofert una solució habita-
cional fora de Badalona per a ella, 
la seva parella i la seva fi lla, que es 
veuen al carrer d’un dia per l’altre, 
sense recursos per llogar un habi-
tatge. “L’accepten”, confirma el 
Jordi amb un somriure. “No tenim 

El Consorci del Besòs ha presen-
tat el projecte Re con nectant al 
Besòs a la convocatòria de les 

Urban Innovative Actions (UIA), 
que subvenciona amb fons euro-
peus aquelles iniciatives de trans-
formació urbana que es poden in-
corporar al “saber europeu” per 
tal de ser aplicades en altres ciu-
tats. Els projectes reben fi ns a un 
80% del pressupost necessari per 
al seu desenvolupament.

Reconnectant al Besòs pre-
veu l’acompanyament a perso-
nes en situació d’alta vulnerabili-
tat residencial de Badalona, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Adrià 
del Besòs, Montcada i Reixac i 
els districtes barcelonins de Sant 
Martí, Sant Andreu i Nou Barris, 
amb una inversió prevista de 5,5 
milions d’euros en tres anys per 

atendre 300 persones que viuen al 
carrer, que passen la nit en algun 
lloc però la major part del dia són 
al carrer, o que viuen en habitatges 
molt precaris.

La gestora de projectes de l’àm-
bit social del Consorci del Besòs, 
Marta Giralt, explica que es tracta 
d’un projecte amb vocació de ser-
vei, donat que la intenció és po-
sar-lo en marxa idependentment 
que sigui triat per les UIA, i que es 
mantingui en el futur. “Crearem un 
model propi d’acompanyament a 
aquestes persones, que incidirà en 
diferents aspectes, començant per 
la solució habitacional”, assenyala. 
El servei preveu dotar a 150 perso-
nes d’una llar, mitjançant lloguers 
socials o privats, i atendre altres ne-
cessitats, com la recerca de feina, 
les habilitats socials, les de l’àmbit 

jurídic, i la salut. Per tal que la ini-
ciativa tiri endavant, el Consorci del 
Besòs hi ha implicat les organitza-
cions que coneixen de primera mà 
la situació de les persones sense 
sostre, com són l’Obra Hospitalària 
de Sant Joan de Déu, Càrites i la 
Fundació Formació i Treball.

En cas que no rebi la subvenció 
europea, Reconnectant al Besòs es 
redimensionarà per tal de ser sos-
tenible amb menys recursos, però, 
segons afi rma la Marta Giralt, es 
posarà en marxa igualment per 
acompanyar un centenar de per-
sones, amb la solució residencial 
com a objectiu primer i necessa-
ri. “No podem enganyar aquestes 
persones, l’habitatge ha d’estar ga-
rantit”. Confi a que els resultats de 
la intervenció comencin a ser visi-
bles a principi de l’any que ve, i que 

la confi guració dels ajuntaments 
després de les eleccions munici-
pals del maig no suposi cap obs-
tacle. De fet, el Ple de Badalona va 
aprovar per unanimitat al gener 
una moció de suport al projecte.

Mentre no s’executa, però, les 
necessitats de les persones que vi-
uen al carrer continuen ben vives. 
La Marta Giralt apunta que el 60% 
d’aquestes persones fa menys de 
dos anys que suporten la situació, 
cosa que signifi ca un canvi evident 
en el perfi l del col·lectiu.

Independentment de l’aplica-
ció del Reconnectant al Besòs, 
“l’administració hauria de garan-
tir uns serveis de primera acolli-
da i baixa exigència, com menja-
dors, taquilla, dutxes, acolliment 
temporal, etc.” que ara mateix són 
clarament insufi cients.•

Reconnectant vides a l’àmbit dels municipis del Besòs
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res més que voluntat i treball, però 
a vegades amb això n’hi ha prou 
per ajudar a qui més ho necessita”.

Tant ell com l’Óscar són molt 
crítics amb la manca de voluntat 
que, segons denuncien, té l’ajunta-
ment per aportar solucions vàlides 
per a les persones que viuen al car-
rer, i alerta que el perfi l dels “sen-
se sostre” ha canviat molt en els 
darrers anys. “Qualsevol pot aca-
bar dormint al carrer”. “Quan vas 
a Serveis Socials, el primer que et 
pregunten és quins ingressos tens, 
i si en tens algun, et diuen que llo-
guis una habitació. Com? Què he 
de fer, triar entre dormir a cobert 
o menjar? No hi ha empatia”, la-
menta Óscar del Barco.

Jordi Romeo denuncia la des-
protecció que pateixen les persones 
que dormen al carrer, exposades a 
la violència producte de l’aporofò-
bia, i mancades dels drets més fona-
mentals. “Calen solucions urgents. 
Hi ha més de dues-centes dormint 

al carrer a Badalona sense que l’ad-
ministració se’n faci càrrec”. 

La Plataforma Sense Sostre re-
clama entre les mesures urgents 
que hauria d’engegar l’ajuntament 
l’empadronament automàtic, ne-
cessari per disposar de la targeta 
sanitària; un refugi, obert les 24 
hores, que atengui de forma inte-
gral les necessitats bàsiques de les 
persones; psicòlegs que donin una 
atenció individualitzada; un men-
jador social dimensionat per a la 
necessitat real d’aquest servei, que 
actualment atén cinquanta perso-
nes diàries, només al migdia. “Hi 
ha més gent esperant fora que di-
nant”, critica Óscar del Barco.

229 persones sense llar
La Taula Sense Llar de Badalona 
va néixer fa dos anys arran del 
primer recompte de persones que 
dormien al carrer. “Les entitats 
ens vam adonar que les dades eren 
prou signifi catives com per fer-hi 
alguna cosa, i vam constatar la ne-
cessitat de tenir un punt de troba-
da per començar”, recorda Xavier 
Oncins, vicepresident de Folre, el 
centre diürn de Càritas que atén 
les persones sense sostre al car-
rer Arnús.

La taula la integren la regido-
ria de Serveis Socials, Càritas, la 
Fundació Roca i Pi, la Fundació 
Mambré, la Fundació Acollida 

i Esperança i la Creu Roja del 
Barcelonès Nord. “L’ajuntament va 
a remolc”, lamenta Oncins, qui as-
senyala que l’equip d’atenció muni-
cipal a les persones sense llar cons-
ta d’una sola persona. “La taula és 
un element de pressió a l’adminis-
tració. L’ajuntament hi forma part i, 
per tant, no s’hi pot excusar”.

El maig de l’any passat es va fer 
el segon recompte, amb l’aporta-
ció de prop de dos-cents volunta-
ris. S’hi van detectar 57 persones 
que dormien al carrer i altres 172 
persones sense llar (27 en centres 
d’acollida, 31 en pisos d’acollida, 
83 en habitatges inadequats, com 
assentaments en naus industrials, 
15 en barraques i 16 en pensions o 
habitacions pagades per entitats).

“És un problema creixent. Els 
sense llar són cada cop més joves i 
hi ha més dones”, adverteix Xavier 
Oncins. Els recursos municipals 
són molt escassos, i han de ser les 
entitats les que assumeixin aques-
ta mancança. Per exemple, segons 
explica Josep Anton Caubet, repre-
sentant de la comissió social de la 
Fundació Roca i Pi, l’operació hi-
vern per donar aixopluc a les per-
sones que dormen al carrer l’ha 
assumit l’entitat, que la va mante-
nir activada durant quaranta dies, 
acollint vint persones per nit. “No 
donàvem més a l’abast”.

“Hi ha molta gent en el llindar 
de la pobresa extrema”, que pot-
ser ara no apareix en les estadísti-
ques de sense llar, però podria cau-
re-hi en qualsevol moment, alerta 
Caubet. “Falta acompanyament, 
professionals que acompanyin, 
assessorin i proposin”, assenyala, 
i reivindica que s’obrin els ulls a la 
realitat d’un col•lectiu “estigmatit-
zat”, a qui l’administració no para 
atenció ni hi aporta recursos.

Els dos integrants de la Taula 
Sense Llar reclamen “més sensi-
bilitat” per part de l’administra-
ció local, i que demostri “voluntat 
política” per aportar-hi soluci-
ons, per exemple, amb la cessió 
d’espais i facilitant l’empadrona-
ment. També reclamen una apos-
ta per l’acompanyament, dotant 
els equips de carrer dels professi-
onals necessaris, i alerten que “la 
reorganització dels Serveis Socials 
és una emergència”. “Cal dignifi car 
aquestes persones, però hi ha ve-
gades que els polítics no només no 
lideren sinó que posen pals a les 
rodes”, lamenten.

Malgrat la manca de lideratge 
i de recursos per part de l’ajun-
tament, les entitats no s’estan de 
braços creuats, i anuncien, per 
exemple, que pròximament el 
menjador funcionarà dotze hores 
cada dia i que estan treballant per-
què Badalona disposi de prou llars 
d’emergència perquè no hi hagi 
gent dormint al carrer.•

Art que visibilitza 
les persones 
sense sostre
El Teatre Principal acull diu-
menge (19h) la representació 
de ‘Homeless, el musical social’, 
que s’emmarca en la campanya 
‘Ningú dormint al carrer’, d’Ar-
rels Fundació i Homeless Entre-
preneur, amb l’objectiu de sensibi-
litzar la població sobre la situació 
d’aquestes persones. L’exposició 
‘Viuen al carrer perquè volen?’, a 
Can Cabanyes fi ns al 8 d’abril, in-
cideix en el mateix objectiu.

“Qualsevol pot 
acabar dormint 
al carrer”, diu 
la Plataforma 
Sense Sostre
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Silvia Rodríguez Gómez

L ’escenifi cació de l’acord per 
anar junts a les municipals 
de maig entre Guanyem 
Bada lona En Comú i Es-
quer ra Republicana va que-

dar dimecres al vespre entelat per 
les informacions contradictòries 
entre les altres dues possibles 
formacions convidades a unir-se 
al front d’esquerres per intentar 
guanyar l’alcaldia de la ciutat. 

D’una banda Dolors Sabater i 
Oriol Lladó, líders de Guanyem 
i ERC i caps de llista de la coali-
ció, van reunir al Centre Cívic La 
Salut als seus seguidors i als mit-
jans de comunicació per forma-
litzar l’acord “històric” entre les 
dues formacions. Segons van des-
tacar, la decisió d’anar junts a les 
eleccions, i que ha ocupat mesos 
d’intenses negociacions, és fruit 
d’un “acord ampli de ciutat” que 
vol tornar a “agafar el fi l” del go-
vern que va destituir la moció de 
censura pactada entre el PSC i el 
PP al juny. L’acord, ratifi cat per les 
bases de les dues formacions en 
assemblees, vol “blindar el canvi” 
impulsat al 2015 per construir una 
Badalona amb un projecte “d’es-
querres i de polítiques de trans-
formació social”, segons van des-
tacar ambdós líders. 

En aquest sentit van apel·lar a 
la superació del partidisme, “tren-
cant les costures dels partits”, va 
incidir Sabater, “i ser generosos 

Acord a mitges de les 
esquerres a Badalona 
El pacte entre Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana 
s’entela per la crisi de Podem, la secció local de la qual vol sumar-
se a la coalició encapçalada per Dolors Sabater contra el mandat 
de la direcció nacional, que ha pactat amb Catalunya en Comú 

Dolors Sabater i Oriol Lladó, durant la presentació de la coalició Foto: S. R. 

després de que les direccions de 
Podem Catalunya i Catalunya en 
Comú van pactar concórrer jun-
tes a Badalona mentre que des 
de l’agrupació local de Podem es 
mostren en desacord, ratifi cant 
dimecres al vespre amb una as-
semblea que volen sumar-se a la 
coalició Sabater-Lladó.

Des de Badalona en Comú al-
leguen que el pacte és un “acord 

nacional” que s’ha de respectar 
a les municipals. A l’altra banda, 
Podem Badalona diu que seran 
“fermes davant qui només aspi-
ra a la comoditat d’una cadira” i 
que sortiran a “revalidar un go-
vern del canvi amb Sabater com 
alcaldessa”. Resta per veure qui-
nes són les reaccions del partit i 
com es confi gurarà fi nalment el 
bloc d’esquerres. 

Des de la coalició Guanyem-
Esquerra, però, repeteixen que 
tindran les portes obertes fi ns l’úl-
tim moment ja que no volen ser un 
front, sinó “frontissa”, i al·leguen 
que la situació a Badalona, amb 
una possible victòria de García-
Albiol, fa que les circumstàncies 
polítiques siguin “especials”, raó 
per la qual han impulsat la creació 
d’un “acord guanyador”. El proper 
diumenge 7 d’abril pel matí, la co-
alició ha organitzat unes jornades 
programàtiques obertes a la ciu-
tadania a l’Escola Llorens Artigas 
de Nova Lloreda amb la intenció 
de nodrir el programa electoral i 
marcar les prioritats del seu hipo-
tètic govern conjunt.•

Jose Téllez, absolt dels fets de 
desobediència greu per impedir 
requisar cartells del 1 d’Octubre 
L’Audiència Provincial de Barcelona ha revocat la condemna al regidor de Guanyem 
Badalona en Comú, qui havia de pagar una multa de 4.380 euros 

Redacció

L’Audiència Provincial de Bar ce-
lona ha revocat la condemna 
per desobediència greu contra 

el regidor de Guanyem Badalona 
en Comú, Jose Téllez. L’edil ha re-
sultat absolt dels fets pels quals el 
jutjat d’instrucció 7 de Barcelona 
l’havia condemnat al gener a pagar 

una multa de 4.380 euros per ha-
ver-se apropiat d’uns cartells a fa-
vor del referèndum del 1 d’octubre 
després de que la Guàrdia Urbana 
els hagués requisat a un grup de 
ciutadans que estaven enganxant-
los al carrer Francesc Layret. 

Segons va argumentar la ma-
gistrada a la sentència de gener, 
els fets, que es remunten a la nit 
del 25 de setembre del 2017, van 

en Comú va recórrer la sentèn-
cia, manifestant des del comen-
çament que el judici era “polític 
i contra la llibertat d’expressió”. 
Ahir a la tarda, davant la concen-
tració que cada dilluns es celebra 
a la plaça de la Vila en suport dels 
presos polítics, Téllez va agrair les 
nombroses mostres de suport que 
ha rebut per part de la ciutadania 
des de la seva imputació.•

La coalició 
Guanyem-ERC 
deixa les portes 
obertes per seguir 
sumant forces

ser “greus”. La Fiscalia demana-
va sis mesos de presó i la inhabi-
litació del regidor. Ara però, l’Au-
diència Provincial  considera que 
el material era propaganda políti-
ca ordinària, protegida per la lli-
bertat d’expressió, i no materials 
que fomentessin la participació al 
referèndum, els quals la Fiscalia 
havia ordenat perseguir. A més a 
més, la sentència senyala que el 

regidor va actuar com a media-
dor per tractar de tancar un con-
flicte, tal com havia assegurat 
Téllez durant el judici, al·legant 
que la seva intervenció davant 
la Guàrdia Urbana va aconseguir 
apaivagar els ànims. De fet, Téllez 
va manifestar davant la magistra-
da que actuaria de la mateixa ma-
nera, en les mateixes circumstàn-
cies. L’edil de Guanyem Badalona 

per anar més enllà d’una coalició”. 
Una clara al·lusió a les altres dues 
forces de les esquerres transfor-
madores convidades a sumar-se 
al pacte i que han protagonitzat 
aquesta setmana desavinences 
entre elles. 

Tornem uns dies enrere: La 
agrupació local de Podem Ba da-
lona, encapçalada per Andreu 
Es cobar, va mostrar-se propera a 

concórrer junt a la coalició Gua-
nyem-ERC, mentre que el seu ali-
at natural, Badalona en Comú (de 
Catalunya en Comú, i liderat per 
Aïda Llauradó), van decidir no su-
mar-se al pacte per entendre que 
el compromís de les dues forma-
cions amb el sobiranisme no els 
inclou.

Però les desavinences s’han 
intensificat aquesta setmana, 
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Adif instal·larà una 
tanca especial per evitar 
abocaments a les vies 
Ajuntament i la companyia estatal segellen l’acord 
amb un conveni que garanteix una inversió 
de quasi 400.000 euros per part d’Adif

Redacció

El tram de vies entre el Port 
de Badalona i el límit amb 
Sant Adrià de Besòs serà 
reforçat aquest 2019 amb 
un nou i més resistent tan-

cament, després que Adif i l’Ajun-
tament hagin arribar a una ente-
sa per netejar la zona i protegir-la 
contra els abocaments il·legals 
que afecten el marge de les vies 
i el carrer Eduard Maristany des 
de fa molt de temps.

El conveni signat per ambdues 
parts contempla l’execució d’un 
conjunt d’actuacions amb la fi na-
litat de garantir l’òptim estat i in-
tegritat dels tancaments per pre-
venir actes vandàlics i trànsits 
indeguts de vianants per punts no 
autoritzats coneguts com passos 
viciosos. Gràcies a la implantació 
d’un tancament d’alta seguretat i 
major resistència, l’acord preveu 
l’adopció d’una solució més efec-
tiva i amb caràcter general.

L’acord preveu la neteja i el sa-
nejament de l’espai comprès en-
tre el tancament actual i les vies 
de la línia d’ample convencional 
Barcelona-Mataró-Maçanet, per 
la que habitualment circulen els 
serveis de les línies R1 i RG1 de 
Rodalies, entre el pont de Sant 
Lluc, al costat muntanya. També 

contempla la col·locació de nous 
tancaments, tant al cantó mar 
com muntanya. El conveni estipu-
la que Adif durà a terme la neteja, 
sanejament i gestió dels residus a 
retirar, el fi nançament i execució 
del nou tancament en un termini 
màxim de 12 mesos, així com el 
seu manteniment i conservació, a 
més de la retirada del tancament 
existent.

Per la seva banda, l’Ajuntament 
de Badalona, davant la detecció 
d’un defecte en el tancament, ho 
comunicarà a Adif per a la seva 
reposició. El consistori també vet-
llarà pel compliment de les nor-

mes de civisme com impedir i/o 
sancionar els actes vandàlics.

Segons recull el conveni, Adif 
invertirà 383.000 euros per a l’exe-
cució de les actuacions, dels que 
305.000 corresponen a les obres 
dels nous tancaments i els 78.000 
euros restants a les tasques de ne-
teja i sanejament. Així mateix, Adif 
destinarà anualment una partida 
de 7.000 euros per al manteniment 
i conservació del tancament. 

Per  la seva banda, l’Ajunta-
ment realitzarà una aportació de 
38.000 euros, atès que la tanca 
que s’instal·li tindrà característi-
ques superiors a les habituals.•

Abocaments a les vies del tren al seu pas per Badalona Javi Torres

Desenes de veïns i veïnes de Sant Crist de Can 
Cabanyes es van tornar a concentrar dime-
cres a la tarda a la confl uència del carrer Àngel 

Guimerà amb Cuba per tal de protestar per la manca 
de funcionament de les rampes mecàniques que s’hi 
van instal·lar per, en teoria, facilitar la mobilitat en 
un barri amb forts pendents als carrers. 

L’Associació de Veïns denuncia que fa més de vuit 
mesos que les rampes estan aturades, i es queixen 
que després de moltes explicacions insufi cients, per 
fi  l’ajuntament va reconèixer que no hi havia con-
tracte de manteniment. La setmana passada, en una 
trobada amb tècnics municipals, els van assegurar 
que la situació s’havia corregit i que aviat les rampes 
tornarien a funcionar.

Des de l’ajuntament confi rmen que s’ha fi rmat 
aquest contracte amb una empresa per fer el mante-
niment de les rampes de Sant Crist i de l’ascensor de 
Dalt de la Vila. El cas és que, una setmana després, 
tot continua igual.

L’AVV Sant Crist de Can Cabanyes ha enviat un es-
crit de queixa a tots els regidors, en què lamenta l’es-
tat d’abandonament que pateix el barri, no només 
pel que fa a les rampes, sinó també respecte a petites 
actuacions d’arranjament que no es duen a terme 
mai o a la manca de voluntat per implementar mesu-
res de seguretat vial, que limitin la velocitat, sovint 
temerària, a què circulen alguns vehicles a l’entrada i 
sortida del barri. •

Sant Crist torna 
a reclamar el 
funcionament de les 
rampes mecàniques

El veïnat protesta per les rampes Foto: AVV Sant Crist C. Cabanyes
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de ser, una força i una empenta... 
Som les dones gitanes les que ar-
ribem a la universitat, les que sor-
tim fora a treballar i les que tenim 
més clar que els fi lls han d’estudi-
ar... Sí, en 40 anys, qui ha evoluci-
onat més, qui mira endavant amb 
més perspectiva, és la dona gitana.

Arrossegueu històricament una 
motxilla de prejudicis i estereo-
tips. Com feu front al racisme?
És una qüestió molt dura, però 
el que no podem fer els gitanos 
és posar com excusa que durant 
la història, pel fet de ser gitanos, 
ens han perseguit, ens han matat 
i ens han prohibit parlar el nos-
tre idioma, que és veritat, però 
no podem tancar-nos pensant 
en això. El que hem de fer és do-
nar-nos a conèixer i de manera 
positiva, tot el que estem fent en 
l’àmbit de la salut, de l’educació, 
de la cultura... Formem part de 
la societat majoritària i hem de 
donar exemple. Com? Amb nor-
malitat, complint les normes i 
les lleis de convivència, sent gi-
tanos, però vivint com tothom 
sense perdre la nostra cultura. 
Conviure i viure amb la resta. 
Treballar, estudiar fa que la teva 
identitat es consolidi.

Des d’aquesta casa també tre-
balleu per difondre la cultura 
gitana, molt diversa i rica i de la 
qual molta gent només reconeix 
el vostre paper dins el fl amenc...
Hi ha molt més, és clar. Pel ca-
ràcter de la nostra entitat, el que 
fem és vincular la nostra cultura 
al món de l’educació, amb dife-
rents projectes. A primària fem 
el ‘Conte rromanè’, on expliquem 
contes populars gitanos introdu-
int conceptes de la nostra cultu-
ra com la història, llengua, tradi-
cions. A secundària fem xerrades 
a escoles on hi ha població gita-
na, però també on no hi ha, per-
què ens coneguin. I un projecte 
que ens agrada molt és el ‘Teatre 
rromanò’. Cada any s’escull un 
centre de Badalona i durant un 
trimestre es prepara, en horari 
lectiu, una representació  de con-
tes gitanos amb els nanos de sisè 
de primària. La funció fi nal es fa 
al Teatre Principal, que s’omple 
sempre, i els personatges són gi-
tanos, però qualsevol infant, si-
gui quina sigui la seva cultura, 
s’està fi cant en la pell d’una per-
sona gitana. És el súmmum de la 
interculturalitat. Els gitanos sols 
no anirem enlloc, volem anar-hi 
de la mà de la resta de persones. 
Altres entitats no ho veuen tant 
clar, però nosaltres sí.•

ha confi ança per experiències prò-
pies, 0 perquè veuen l’escola com 
un lloc molt aliè aliè. Establim re-
lacions de confiança de veritat i 
mostrem referents positius, per-
què és important.

I l’escola, ha fet l’esforç d’apropar-
se més a la comunitat gitana?
Depèn dels docents. Hi ha qui són 
molt bons professionals i fan tot 
el possible, perquè creuen en la 
potencialitat de l’alumnat gitano, 
i s’apropen amb la mirada neta a 
les famílies, sense prejudicis, i hi 
ha qui no. I això és fonamental, 
que l’escola tingui una altra visió 
del que som nosaltres. No obstant 
això, conec la feina que fan, i re-
conec que en determinats centres 
el treball amb comunitat gitana és 
molt difícil.

És veritat que la majoria de les 
persones gitanes que arriben a la 
universitat són dones?
És cert. Jo penso que és un refl ex 
de la societat majoritària, on tam-
bé hi ha més dones a la universitat. 
En general, per les famílies gitanes 
és un orgull quan un noi o noia fa 
una bona trajectòria acadèmica. El 
problema és que els nanos, a de-
terminades edats, tenen la capa-
citat de decidir si continuen o no, 
i a vegades decideixen que no vo-
len continuar. I això per moltes fa-
mílies gitanes és un desastre. Però 
és cert que quan passen la fase de 
l’adolescència molts volen tornar, 
perquè s’adonen que necessiten 
estudiar. I en aquest sentit hi ha 
un parell d’iniciatives molt bo-
nes des del Pla Integral del Poble 
Gitano com són un curs perquè es 
treguin el graduat de l’ESO i un al-
tre curs d’accés a la universitat per 
majors de 25 anys. Són gratuïts, i 
tenen molt bons resultats.

Moltes de les persones que avui 
dia lideren el moviment gitano 
són dones. Sou el motor de la co-
munitat?
Majoritàriament, la mare és la que 
transmet la cultura als fi lls i no-
més fent aquesta transmissió, és 
un motor de la cultura. I com a do-
nes en general, tenim una manera 

rança de vida és 10 anys inferior a 
la mitjana...
Són dades molt bèsties, com és pos-
sible que això passi a Europa al S. 
XXI? Crec que tothom té una part 
de responsabilitat en el que passa. 
Generalitzo, però nosaltres de vega-
des tenim poques expectatives so-
bre nosaltres mateixos. Cal saber 
que podem promocionar a la vida, 
estudiar i arribar lluny sense dei-
xar de ser gitanos. Però, pel fet de 
ser gitanos, anem amb una motxi-
lla al darrera plena d’experiències 
molt properes que no han estat bo-
nes. Igualment, crec que això no és 
motiu per deixar de lluitar, hem de 
continuar perquè la nostra cultura 
està en risc. Per la part que em toca 
com a representant d’una entitat 
educativa, el primera és donar im-
portància a l’educació i la formació. 
No conec a cap gitano o gitana que 
hagi estudiat i s’hagi format que no 
tingui treball. Les oportunitats apa-
reixen si estàs qualifi cat.

En aquest sentit, aquesta funda-
ció neix l’any 1998 amb l’objectiu 
de facilitar l’accés a l’educació i la 
formació a la joventut gitana. Des 
de llavors, segueix sent difícil per 
al jovent gitano formar-se?
M’agradaria dir que hi ha hagut 
canvis. Sí que és veritat que co-
neixem a molts infants i joves que 
sense tenir cap entitat al darrere i 
només amb el suport de la seva fa-
mília i l’equip docent, estan estu-
diant. Però no són molts més que 
abans, i encara tenim problemes 
com l’absentisme, l’abandonament 

Silvia Rodríguez Gómez

El 8 d’abril de 1971 es va re-
alitzar a Londres un con-
grés internacional molt re-
llevant per a la comunitat 
gitana. Allà es van acordar 

alguns elements d’identifi cació tan 
importants per qualsevol poble 
com la seva bandera, el seu himne i 
la normalització de la seva llengua. 
Han passat dècades des de llavors, 
però la comunitat gitana celebra 
cada 8 d’abril el seu dia, una jor-
nada intensa on es tiren pètals als 
rius per recordar els avantpassats 
i on es posen sobre la taula les de-
sigualtats estructurals que encara 
pateix la minoria ètnica més nom-
brosa d’Europa, formada per deu 
milions de persones. La Mercedes 
Porras Soto, presidenta de l’enti-
tat gitana badalonina Fundació 
Privada Pere Closa, ens apropa a 
la  seva comunitat. 

El 8 d’abril, Dia Internacional del 
Poble Gitano, és un dia per cele-
brar i també per posar moltes 
qüestions sobre la taula. Quines 
són avui dia les vostres reivindi-
cacions?
Les coses no han canviat gaire, així 
que les nostres reivindicacions són 
les mateixes des de fa anys. El més 
important és que es pugui conèi-
xer realment com és la nostra co-
munitat, deixar fora prejudicis i 
estereotips, que ens vegin com a 
veïns i veïnes, com qualsevol al-
tre, amb normalitat. Aconseguint 
això, moltes de les altres reivin-
dicacions podrien canviar i anar 
a millor. Sembla mentida, però 
anem a pitjor en aquest sentit. No 
a Badalona, però en general està 
creixent molt l’antigitanisme.

En l’àmbit europeu, estatal i regi-
onal s’estan aplicant moltes po-
lítiques públiques per assolir la 
inclusió social de la comunitat gi-
tana. Són efectives, però?
Jo penso que no són del tot efec-
tives, o no totes són efectives. Hi 
ha algunes mesures i idees, en el 
marc del Pla Integral del Poble 
Gitano, o del Consell Municipal 
del Poble Gitano de Barcelona, 
que també estem intentant fer a 
Badalona, que són bones, però no 
acaben d’arribar a la comunitat.

Hi ha molts estudis que analitzen 
la desigualtat estructural que pa-
teix la població gitana, i les dades 
són alarmants: 50% de gitanos as-
segura que ha patit discriminació 
a l’hora de buscar feina; 8 de cada 
10 està en risc de pobresa; l’espe-

Mercedes Porras, al seu despatx  Foto: S. Rodríguez Gómez

escolar... D’altra banda, els infants 
que estan en els nostres projectes 
educatius tenen un alt percentat-
ge d’èxit escolar, que és el nostre 
objectiu.

Com aconseguiu aquest èxit es-
colar?
Tenim diversos projectes. Un 
d’ells és el programa ‘Siklavipen 
Savorença’. Està implantat a cinc 
barris de Catalunya, entre ells a 
la zona Badalona Sud, i treballem 
amb infants no absentistes, sota el 
paraigua de la prevenció de l’aban-
donament escolar. Es treballa amb 
les famílies i amb els centres edu-
catius. Amb aquest projecte acon-
seguim que el 100% dels infants 
passin amb molta normalitat de 
Primària a Secundària. Després 
treballem perquè també es gra-
duïn d’ESO, i un alt índex, entorn 
del 90%, ho fan. I molts continu-
en amb estudis postobligatoris. 
Després també tenim el projecte 
‘Promoció Escolar’, més enfocat a 
pal·liar l’absentisme. És un projec-
te complicat perquè et trobes amb 
difi cultats, amb famílies on l’ab-
sentisme està molt arrelat, però 
estem aconseguint fi tes.

Amb les famílies que puguin ser 
reticents amb l’escola, com tre-
balleu?
És un treball de picar pedra, de 
molts anys, de fer molt seguiment 
dels seus fi lls i sobretot de fer creu-
re que si estudies no deixes de ser 
gitano i tindràs moltes més opor-
tunitats a la vida. De vegades no hi 

“Podem estudiar i arribar lluny 
sense deixar de ser gitanos”
Parlem sobre la comunitat gitana amb Mercedes Porras Soto, 
presidenta de la Fundació Privada Pere Closa, una entitat badalonina 
que treballa per l’èxit educatiu dels infants gitanos, ara que se 
celebrarà el Dia Internacional del Poble Gitano, el proper 8 d’abril

“En 40 anys, qui 
ha evolucionat 
més i qui mira 
endavant amb 
més perspectiva 
és la dona gitana”
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Badalona commemora repensant les 
noves realitats obreres els cent anys de la 
sagnant vaga de la Cros per les vuit hores 
Una protesta de treballadors de l’empresa química fa un segle va acabar amb quatre morts 
a trets de la Guàrdia Civil i cinquanta ferits per cops de sabre al centre de la ciutat

Tomeu Ferrer 

Badalona va ser, l’any 1918, 
escenari d’una vaga que 
molts consideren com un 
precedent de la que un 
any més tard esdevindria 

a Barcelona a la productora elèc-
trica coneguda com La Canadenca. 
La protesta a Badalona també re-
clamava la jornada de vuit hores i 
va costar molta sang obrera.
La vaga va afectar la indústria qu-
ímica Cros. El resultat va ser una 
dura intervenció de la Guàrdia 
Civil, que es va saldar amb qua-
tre morts fruit d’una càrrega a to-
car de la Casa de la Vila. També es 
van registrar uns cinquanta ferits 
després que el cos armat ataqu-
és la massa, sabre en mà, al car-
rer Del Mar fent passades amunt 
i avall. L’única conseqüència va 
ser la dimissió del llavors alcal-
de de Badalona, Jaume Martí i 
Cabot.  Tot això s’explica al llibre 
‘La càrrega’ escrit per  l’historia-
dor badaloní, Jordi Albaladejo, i  
l’il·lustrador, Toni Benages, i que 
es va tornar a presentar a la ciutat 
el passat 22 de març, en un acte 
fruit d’una àmplia col·laboració 
d’entitats i persones. Entre elles, 
Òmnium Cultural de Badalona, 
l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Centre, CCOO i els alumnes de 
l’INS Pau Gargallo.
L’acte va ser multimèdia, i va comp-
tar amb la coral La Badalonense, 
un centre cultural vinculat direc-
tament a l’entitat fundada fa 165 
anys a la ciutat, com a mecanisme 
per evitar la repressió que afectava 
les associacions obreres. “Llavors 
-explicà Albadalejo-, els obrers i les 
classes populars, davant el perill 
d’il·legalització de les seves orga-
nitzacions, creaven entitats cultu-
rals, com les corals, cosa que els 

permetia seguir reunint-se”. Així 
doncs, la coral  que va interpre-
tar cançons de l’obra ‘El cant dels 
obrers’ que evoca les lluites i espe-
rances de la classe treballadora de 
fi nals del segle XIX i principis del 
XX, té les seves arrels en l’obreris-
me del segle XIX.

Escola Moderna
Les organitzacions obreres de 
Badalona es preocupaven, i molt, 
per la cultura. Un exemple és que 
a la ciutat hi havia una sucursal 
de l’Escola Moderna, de Francesc 
Ferrer i Guàrdia, el pedagog cata-
là afusellat després de la Setmana 
Tràgica. Aquest centre educatiu va 
ser tancat per pressions dels sec-
tors conservadors locals, va dir 
Albaladejo.

En l’acte es va recordar que Joan 
Peiró, dirigent històric de la CNT, 
havia estat durant molts anys or-
ganitzador de la Federació de so-
cietats d’ofi cis, a Badalona. Amb 
l’arribada del tren, l’any 1860, a la 
ciutat es van crear empreses quí-
miques, com la Cros, a més de les 
tradicionals del tèxtil. La localitat 
ben just tenia 29.000 habitants.
L’any 1915 la federació de socie-
tats d’ofi cis va començar a mou-
re’s per assolir entre altres punts, 
les vuit hores. Va començar tam-
bé la immigració, que no ha pa-
rat fi ns ara. La reivindicació de 
les vuit hores va cristal·litzar l’es-
tiu de 1918 en la vaga de la Cros, 
que tenia llavors 1.900 obrers. 
Per dissoldre una concentració 
davant de la Casa de la Vila, la 

La coral La Badalonense i Jordi Albaledejo i Carme Martínez (a la taula), durant l’acte  Foto: Òmnium Cultural Badalona

Guàrdia Civil va carregar a cavall 
i amb trets de màuser. El resul-
tat van ser quatre morts i més de 
cinquanta ferits, fruit dels cops 
de sabre que el cos armat va fer 
als manifestants. A l’obra s’es-
menta Joan Manent, un escrip-
tor de l’època, que afi rma que el 
26 d’agost de 1918 el cos militar va 
galopar sabrejant els ciutadans de 
Badalona, vessant “sang proletà-
ria, que és la més barata del món”.
L’excusa del llibre va servir per 
vincular el relat històric amb una 
aproximació a la situació actual 
de la classe treballadora. Aquesta 
part la va desenvolupar la dirigent 
de CCOO, Carme Martínez.

Sopar tard
La sindicalista va lligar la lluita per 

les 8 hores amb el costum que te-
nim aquí de sopar tard. “Això no és 
una mania local, és el resultat del 
fet que moltes persones havien de 
tenir dues feines per poder sobre-
viure, i arribaven a casa tard, molt 
tard”, explicà.
Martínez va parlar del canvi que 
els anys 90 va suposar, per a les re-
lacions laborals, la globalització. 
Això va comportar deslocalitzaci-
ons i canvi en el model productiu. 
Aquest canvi va haver de ser afron-
tat pels sindicats organitzant-se de 
manera diferent, va dir.

De Lheman Brothers a la LAU
Es va referir també, Carme 
Martínez, a la crisi de Lheman 
Brothers i els seus efectes en les 
borses mundials. Això va fer que el 
2008, “un 23 d’agost”, es decidís per 
sorpresa reformar la Constitució. 
El canvi, fet per acord gairebé se-
cret entre PSOE i PP, va implicar 
que es consagrava l’equilibri pres-
supostari i es feia que pagar els 
deutes privats fos més important 
que invertir en millores socials o 
l’Estat de benestar. En aquesta lí-
nia es van aprovar dues reformes 
laborals, per facilitar una impor-
tant baixada de salaris.
Una altra fi ta en la contrareforma 
va ser l’aprovació de la Llei d’Ar-
rendaments Urbans (LAU), que 
reduïa de cinc a tres els anys dels 
contractes de lloguer. “Això ha fet 
que a Badalona el preu de l’habi-
tatge hagi arribat a la xifra psico-
lògica de 1.000 euros de mitjana”, 
va dir, i que un de cada set ciuta-
dans visqui a Catalunya per sota 
del llindar de la pobresa. A aques-
tes realitats dures va contraposar 
la restitució dels cinc anys en els 
contractes de lloguer i la lluita per 
aconseguir, en sectors importants, 
com el tèxtil, el salari mínim de 
1.000 euros en 14 pagues.•
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Cap a on va la mobilitat a Badalona?  
Al cicle de debats ‘Qui pensa Badalona’ s’ha abordat quin és l’estat de la mobilitat a 
la ciutat i el seus reptes de futur amb diversos experts sobre la matèria 

Silvia Rodríguez Gómez

L ’Institut Des de l’Associació 
Cultural L’Independent de 
Badalona es va organitzar el 
dia 21 un nou debat del cicle 
‘Qui pensa Badalona’, aquest 

cop centrat en quin és l’estat de la 
mobilitat a la ciutat i els seus reptes 
de futur. Per fer-ho es va comptar 
amb la intervenció de persones ex-
pertes en la matèria. Totes coinci-
deixen que cal apostar com a socie-
tat i ciutat cap a un canvi de model,  
on la mobilitat ha de ser més soste-
nible, i on el cotxe particular perdi 
terreny i el guanyin els vianants, el 
transport públic i la bicicleta.

Un debat sobre mobilitat té 
molt sentit a una ciutat com 
Badalona, i es manifesta amb una 
dada que Roger Melcior, membre 
de Promoció pel Transport Públic 
del Barcelonès Nord i encarregat 
de moderar la trobada, va com-
partir al començament. Del Pla 
de Mobilitat Urbana que es va sig-
nar fa cinc anys al Ple de l’Ajunta-
ment de Badalona per unanimitat 
només s’han complert aproxima-
dament un 10% dels objectius. 
“Badalona continua a la cua en po-
lítiques de mobilitat sostenible”, va 
introduir Melcior. No obstant això, 
l’activista per la mobilitat sosteni-
ble es va mostrar encoratjat per-
què és la societat civil la que està 
mobilitzant-se per aconseguir pas-
sos cap a una mobilitat verda: ve-
ïnat, ciclistes, ampes, i ciutadania 
en general estan “motivades i acti-
ves”, sosté Melcior. 

I com es canalitza tot aquesta 
embranzida ciutadana per aconse-
guir fi nalment objectius de soste-
nibilitat? En aquest sentit, el debat 
va comptar amb la intervenció de 
Juli Mauri, expert en planifi cació 
urbana, qui va indicar que cal més 
vies de participació en el desenvo-
lupament dels  plans de mobilitat 

urbana a l’hora de detectar pro-
blemes, encara que va reconèixer 
que “per resoldre’ls estan els tèc-
nics”. Els plans de mobilitat urba-
na, va explicar,  són “sostenibles i 
segurs”, i tenen l’objectiu clar de 
“reduir la contaminació per mi-
llorar la salut ambiental” així com 
“millorar la seguretat” per fer les 
ciutats “més tranquil·les i saluda-
bles”. Mauri va assegurar que fer 
un pla de mobilitat “no és gens 
senzill” ja que hi ha molts condi-
cionants d’entorn en la confi gura-
ció de la ciutat que s’han de tenir 
en compte, com el perquè i el com 
es mouen les persones. 

En aquest sentit, l’expert va as-

senyalar que a Badalona el 70% 
dels desplaçaments es fan a peu i 
per aquesta raó, la major part dels 
objectius dels plans de mobilitat 
“han d’estar adreçats als despla-
çaments a peu”. 

A banda, Mauri va assenyalar 
dos dels grans reptes de ciutat que 
s’haurien de posar sobre la taula 
ara que començarà la campanya 
electoral: l’allargament del metro, 
i una solució per la autopista C-31. 

Altra part indispensable d’un 
debat sobre mobilitat sostenible 
és el paper que hi juga el transport 
públic. A Badalona comptem amb 
un bon servei de transport públic, 
amb una “oferta superior a la d’al-
tres ciutats de l’entorn”, sobretot 

de l’autobús, amb una xarxa con-
solidada i densa, tal com va indicar 
Josep Maria Olivé, consultor d’em-
preses de transport públic. 

Olivé però, va manifestar que 
ara l’objectiu, a banda d’una mi-
llor cobertura del metro (per ar-
ribar a barris com Bufalà, Sant 
Crist, Montigalà o Nova Lloreda) 
i del tramvia, hauria de focalitzar-
se en la circulació dels autobusos. 
“La qualitat del servei no s’ajusta a 
les necessitats: no necessitem més 
servei sinó que circulin millor ja 
que hi ha una baixa circulació co-
mercial” , va dir Olivé. 

Per aquest motiu, proposa habi-
litar molta més infraestructura de 
suport a l’autobús, que el faci més 
competitiu que el vehicle privat, 
fent-lo més ràpid. Per això calen 
més carrils bus, prioritat semafò-
rica, parades d’autobús accessible. 
“Aquí és on estem a la cua com a 
municipi” sosté Olivé. “No és una 
mesura ni difícil ni cara”. 

Una ciutat més pedalable
Si el transport públic és impor-
tant, no ho és menys l’alterna-
tiva del transport en bicicleta. 
Badalona no és una ciutat pedala-
ble, però en un futur no gaire llu-
nyà ho serà. Així ho va manifestar 
l’ambientòloga i activista per la 
bicicleta Silvia Casorrán, qui sos-
té que s’han projectat molts carrils 
bici en els últims anys en dos eixos: 
eix interior (carrer Alfons XIII) i 
el tram central de Pompeu Fabra, 
però que no ha donat temps a exe-
cutar-los per diversos problemes 
de criteris tècnics i també polítics. 
Ara però, Casorrán creu que una 
vegada passades les eleccions es 
començarà l’execució dels carrils 
bici, sostinguts per fons de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

Altra nova opció de transport és 
el cotxe compartit. En aquest sen-
tit, al debat es va sumar Xavier 
Figuerola, de Som Mobilitat 

Debat sobre la mobilitat a Badalona, a la seu de l’Independent de Badalona/ Foto: S. Rodríguez 

Una de les 
actuacions més 
urgents seria 
l’arribada del 
metro a barris 
com Bufalà, Sant 
Crist o Montigalà 

Badalona, la cooperativa de mobi-
litat sostenible per la qual les per-
sones sòcies poden compartir un 
cotxe elèctric comprat entre totes. 
A mitjans d’abril, el primer cotxe 
elèctric de lloguer compartit arri-
barà a Badalona. Segons Figuerola, 
tant “famílies com empreses, or-
ganitzacions i administració pú-
blica, podem recórrer a aquest 

objectiu comunitari”, per així su-
mar-se a una opció constructiva 
amb “menys soroll i menys conta-
minació”. 

Com un bon debat, la trobada 
va nodrir-se també de les aportaci-
ons de les persones assistents, les 
mirades de les quals van apuntar 
molts més temes sobre la mobi-
litat sostenible: què fem amb les 
cotxes que omplen els carrers i no 
deixen espai pels vianants? Què 
passa amb els camins escolars i 
la pacifi cació de carrers? Com fer 
efectiva la participació ciutadana 
en els models de mobilitat? Moltes 
preguntes que de ben segur es po-
dran resoldre en un futur debat 
que des de l’Associació Cultural 
l’Independent estarem encanta-
des d’organitzar. •

Passades les 
eleccions es 
començarà 
l’execució dels 
carrils bici
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10 Opinió 
Ha nascut Badalona en ComúBadalona, referent dels 

ajuntaments del canvi

Aïda Llauradó Álvarez

Badalona en Comú som un projecte polític creat fa menys d’un any 
amb l’objectiu de liderar un govern del canvi com el de Barcelona en 
Comú, centrat en aplicar polítiques valentes d’habitatge, pionera en 
drets socials, mediambientals, i exercint el lideratge internacional 
d’Ada Colau per la lluita pels drets humans i el feminisme. Aquesta 

és la meva aposta política, centrada en Badalona sense renunciar a una pro-
jecció nacional i global per un món més just i sostenible. Per això, Badalona 
en Comú som la organització municipalista de Catalunya en Comú: un espai 
plural, on persones provinents d’ICV, EUiA, Podem, el Comú més indepen-
dents volem consolidar a la ciutat. El nostre horitzó és fondre’ns en el ma-
teix espai i treballar al costat d’entitats, moviments i ciutadania. 

Badalona ha estat en els últims anys protagonista d’enfrontaments ali-
ens a les necessitats de la ciutat. L’agenda política i mediàtica ha estat 
massa sovint còmplice de la involució de les polítiques socials, o del dret 
a l’habitatge davant la guerra de banderes. No és tampoc una novetat. En 
política qui té més infl uència pot desviar l’atenció allà on l’interessa. Per 
exemple, aconseguir l’alcaldia a un any de les eleccions només serveix per 
guanyar notorietat i fer campanya des de la institució pública, però a les 
acaballes d’un mandat no es poden prometre canvis reals. Hem de mirar 
més enllà de la foto i el titular, i pensar realment quin és el projecte polí-
tic que a mig i llarg termini transformarà Badalona en una ciutat feta per 
a les persones, on visquem amb qualitat de vida, respectant el medi am-
bient, i utilitzant els recursos públics de manera ètica i efi cient. Des dels 
anys de retallades l’ajuntament ha perdut més de 300 treballadors i treba-
lladores municipals. A dia d’avui hi ha la capacitat econòmica per recupe-
rar bona part del personal municipal perdut, i alhora, falta una aposta que 
transformi l’administració local en un instrument modern i efi cient per 
l’execució de polítiques públiques. Aquest és un altre dels meus objectius: 

liderar un pacte de ciutat des d’on motivar al funcionariat i dotar-lo de les 
eines necessàries perquè l’ajuntament de Badalona sigui més efi cient, mo-
dern i orientat al servei públic.

Aquest és el primer any que la ciutat té un pressupost que, pel seu vo-
lum, deixa enrere la crisi econòmica. Justament per això és fonamental 
que el nou govern que sorgeixi del 26 de maig sàpiga gestionar els recursos 
públics des de l’ètica i l’efi ciència. Només qui creu en l’administració pú-
blica i en el bé comú serà capaç de liderar una nova etapa de prosperitat a 
Badalona. Nosaltres ho tenim clar: la transformació dels polígons industri-
als en nous espais d’activitat econòmica del S.XXI, apostant per les ener-
gies renovables i les noves tecnologies, és el model que necessita Badalona 
per aprofi tar el seu sòl industrial en un entorn metropolità ben comunicat 
i ple d’oportunitats. 

A més, prioritzem les necessitats dels barris per invertir en mobilitat 
sostenible, carrers i places accessibles, espais on sentir-nos còmodes i se-
gures. Anem més enllà i passem del manteniment a l’augment dels espais 
verds, adaptats al nostre clima mediterrani. Canviem la manera de treba-
llar i construïm ja la ciutat del futur que volem viure.

I volem viure amb més ig ualtat, per això les polítiques socials han de ser 
protagonistes, amb més recursos i una atenció especial als drets de la in-
fància i joventut, gent gran i els col·lectius més vulnerables. Tot amb una 
mirada transversal feminista. 

Per primera vegada Badalona en Comú ens presentem a les eleccions 
municipals, i ho fem al costat de Podem, amb l’objectiu de liderar un canvi 
a la ciutat. Som la garantia d’un govern progressista, plural i estable, dedi-
cat a Badalona i les solucions als seus problemes.•

Dolors Sabater 

Arriben les eleccions municipals de 2019 i creix el doble protagonis-
me de Badalona com a model del municipalisme transformador: 
d’una banda en l’anàlisi de l’experiència de govern dels ajuntaments 
del canvi, fenomen sociopolític que va marcar les municipals de 
2015, i de l’altra com a referència per a noves candidatures que es 

confi guren arreu del país i que s’emmirallen en organitzacions de confl uèn-
cia com Guanyem Badalona en Comú. De fet moltes d’aquestes confl uències, 
tant en format candidatura com en la seva experiència als ajuntaments, han 
articulat xarxes de cooperació i aprenentatge compartit que han estat molt 
actives durant aquests quatre anys. La creació de l’espai supramunicipal 
Municipalistes per la República des de baix, que es va presentar públicament 
a Badalona fa pocs mesos, respon a aquesta dinàmica, així com infi nitat d’es-
pais de treball compartit arreu de l’estat, països catalans i principat.

Dues novetats editorials recents en són testimoni. Analitzen què ha sig-
nifi cat l’entrada de persones i organitzacions provinents dels moviments 
socials a la política institucional, i què ha aportat a les ciutats i als seus ve-
ïnats aquesta nova manera de fer política que posa la vida i les cures, els 
drets humans, al centre. Badalona és exemple a ambdues publicacions. 
‘Transformar des de la política, factors d’èxit i fracàs de la política que vol 
canviar la societat,’ de Joan Cuevas, i ‘Ajuntaments pel canvi, menys del 
que volien, més del que es pensaven’, de Ricard Vilaregut. I s’hi suma que 
els dies 4 i 5 d’abril se celebra a la Universitat de Montfort, Leicester, Regne 
Unit, un seminari polític i acadèmic per analitzar el fenomen del nou mu-
nicipalisme, els seus impactes i resultats, i el govern del canvi a Badalona 
també hi tindrà presència. La innovació política duta a terme a la nostra 
ciutat de 2015 a 2018 ha estat present en diversitat de fòrums internacio-

nals. Especialment referent en termes de redistribució de la riquesa i fi s-
calitat justa, participació, model de seguretat i pla estratègic feminista, 
convivència i antiracisme, model de reconversió dels polígons industrials 
i lluita conjunta amb entitats socials contra els desnonaments i pobresa 
energètica, per citar alguns dels aspectes més rellevants. Una projecció de 
les polítiques públiques de Badalona que ha posat la ciutat com a exemple 
de bones pràctiques, trencant el relat de ciutat confl ictiva i grisa que impo-
sava la visió catastrofi sta i sensacionalista del PP local. 

D’altra banda, l’anomenat model Badalona en relació a la pluralitat del 
seu govern però especialment a la pluralitat de la confl uència que originà 
Guanyem Badalona en Comú, trencant les costures dels partits, ha estat es-
tímul per construir espais semblants arreu del territori. I quina és la par-
ticularitat aportada? Que vers el compromís en els eixos de Justícia Social, 
Radicalitat Democràtica i República Catalana s’unien per treballar plegades 
persones que en relació a l’eix nacional i al confl icte territorial Catalunya/
Espanya tenien visions diferents (independentista, federalista, confedera-
lista) però totes elles partien de la defensa del dret d’autoderminació, com a 
dret fonamental de qualsevol poble que vulgui decidir el seu futur.

Coincidint amb el 40è aniversari de les primeres eleccions municipals 
després de la dictadura franquista, convé posar en valor aquesta nova ma-
nera d’entendre la política que recull aquell esperit de renaixement del 3 
d’abril de 1979. Un horitzó d’esperança que es va sembrar a Badalona, que 
moltes organitzacions, coalicions i plataformes recullen i que segur se se-
guirà construint, també des del govern municipal, aquest 2019.•

Opinió patrocinadaOpinió patrocinada

Badalona ha estat en els últims anys 
protagonista d’enfrontaments aliens 
a les necessitats de la ciutat 

A Badalona vam trencar el relat de ciutat 
confl ictiva i grisa que imposava la visió 
catastrofi sta i sensacionalista del PP 

AÏda Llauradó, a la manifestació del 8M Foto: Badalona en Comú

Dolors Sabater, arropada per companys i companyes al  Foto: Guanyem BDN En Comú
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de Badalona

Exposicions
Fins el 30 d’abril 
Exposició itinerant Som Mobilitat. 
El grup local de Som Mobilitat de 
Badalona, amb la col·laboració de l’Ate-
neu Cooperatiu del Barcelonès Nord, va 
impulsar fa uns mesos la creació d’una 
exposició itinerant que està viatjant per 
biblioteques  i centres cívics de la ciutat 
per donar a conèixer les problemàtiques 
i els reptes de la mobilitat actual al terri-
tori. Actualment, Som Mobilitat treballa 
per una mobilitat més sostenible amb el 
projecte del servei d’un carsharing de llo-
guer 100% elèctric i cooperatiu.
L’objectiu de l’exposició és donar a co-
nèixer la cooperativa a tota la ciutat i 
poder fer possible l’inici del servei de ve-
hicle elèctric compartit. Biblioteca Can 
Casacuberta (C. Mossèn Anton Romeu 
40-48)

Activitats
Divendres 5 d’abril 
Inici de la Fira Inicia’t, amb una xerrada 
a les 18h sobre el rem. Fins el 9 d’abril, 
la fi ra ens apropa moltes més activitats 
relacionades amb la mar i els seus ofi cis. 
Port de Badalona. Diversos horaris i ac-
tivitats. 

Presentació del llibre ‘Y si Carlos...’, de 
Jordi Mas Font, qui es planteja en aques-
ta novel·la com seria el món actual si al-
gun esdeveniment clau en la història de 
qualsevol país (en aquest cas, la Guerra 
de Successió espanyola) hagués canviat 
de signe. Espai Betúlia (C. Enric Borrás 
43), 18h

Concert solidari de la Unió de Corals de 
la Gent Gran de Badalona, a favor de la 
Fundació Badalona Contra el Càncer. 
Esglèsia dels Pares Carmelites (C. Sant 
Miquell 44) 21h

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

1r cicle ‘Sóc Migrant’ al Círcol  
El Círcol vol posar sobre la taula moltes de les problemàtiques 
a les quals s’enfronten les persones que decideixen migrar en 
el seu primer Cicle sobre migració ‘Sóc Migrant’, una iniciativa 
que se celebrarà a Badalona entre el 6 i el 14 d’abril i que té com 
a objectiu establir un espai de refl exió entre la migració i les 
arts escèniques.
Passaran pel Teatre del Círcol diverses companyies de teatre 
que exploren el fet migratori, però també hi ha organitzades 
xerrades, col·loquis, música i projeccions de documentals. (Més 
informació en la pàgina 12)

Entre el 6 i el 14 d’abril, al Círcol 

Cinemaprop al Círcol amb ‘Yucatán’. 
Comèdia espanyola de Daniel Monzón 
amb els referents d’un viatge a Mèxic. (C. 
Sant Anastasi 2), 19h 

Concert tribut a Queen amb Momo. Sala 
Sarau 08911, (C. Ramon Martí i Alsina) 
23.30h

Dissabte 6 d’abril 
Festa Medieval Pirates a Badalona, amb 
tallers, cercavila, mercat pirata i anima-
cions  infantils (Front Marítim i Port de 
Badalona) Tot el dia, també diumenge 7 
d’abril

Presentació del llibre ‘La Cultura al carrer 
a la Badalona de fa 100 anys’ de Joan Soler 
i Amigó. Presentació a càrrec de Jordi 
Albaladejo i Margarida Abras. A l’Espai 
Tolrà de l’Orfeó Badaloní (C. Enric Borràs 
19-21) 19h

Festa el Colors de la Convivència, amb ac-
tivitats, música, dansa, actuacions i jocs 
(Rambla Floridablanca - plaça de la Dona) 
10-14h

Aniversari Saltamartí Llibres. Aquesta 
mítica llibreria de la ciutat fa 15 anys i 
vol convidar a tot el veïnat badaloní a un 
brindis. Saltamartí Llibres (C. Canonge 
Baranera, 78), A partir de les 12h

Nit de comèdia amb Víctor Parrado. Sala 
Sarau 08911, (C. Ramon Martí i Alsina) 
21:30h

Concert de Mónica Green. Sala Sarau 
08911, (C. Ramon Martí i Alsina) 23.30h

Diumenge 7 d’abril 
Copa Catalunya de Bàsquet: Círcol 
Contonifi ci-C.B.Santa Coloma. Pavelló de 
La Plana (Ptge. La Plana, 14) 17,45h

Dilluns 8 d’abril 
Concert de música hawaiiana de Manel 
Musso i Fernando Pérez, dintre del cicle 
‘Per fi  és dilluns’. El professor d’ukulele 
de l’EMMB, Manel Musso presenta junta-
ment amb Fernando Pérez un repertori de 
música tradicional hawaiiana interpretada 
amb steel guitar (guitarra hawaiiana), veu 
i ukulele. . Escola de Música Moderna de 
Badalona (C. Germà Bernabè 1-7), 20h

Xerrada ‘Habitatge i pobresa’, organitza-
da per la FAVB. Sala d’actes Ajuntament de 
Badalona (pl. de la Vila) 19h

Dimarts  9 d’abril
Escape Room ‘Bibliovirus’, a càrrec dels 
joves participants del Bibliolab:Cubiculum 
Apertum. Amb la col·laboració Èpica-Fura 
dels Baus. Adreçat a infants a partir dels 8 
anys i joves. Biblioteca Llefi à-Xavier Soto 
(C. Planeta Mart 2-10), 18h

Conferència ‘Clàssics de la narrativa i 
del cinema: Memòries d’Àfrica’, A càrrec 
de Montse Gatell. Espai Betúlia (C. Enric 
Borrás 43), 18h

Dimecres 10 d’abril
Presentació del llibre ‘L’escola compro-
mesa amb el món’, amb els seus autors 
Joan Bonals, Llorenç Planes i Benjamí 
Moliné. Espai Betúlia (C. Enric Borrás 
43), 19h

Dijous  11 d’abril 
Debat ‘Consum responsable i mercat 
social, un repte cooperatiu’ organitzat 
per l’Associació Cultural L’Independent 
de Badalona i l’Ateneu Cooperatiu del 
Barcelonès Nord en el marc del cicle ‘Qui 
pensa Badalona’. Centre Cívic Can Pepus. 
(C. Francesc Macià, 104) 19h

Presentació del llibre ‘Las zonas frías del 
sol’, amb el seu autor Eugenio Asensio. 
Espai Betúlia (C. Enric Borrás 43), 19h

Recomanem
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Silvia Rodríguez Gómez

Què empeny a una perso-
na a deixar enrere tot el 
que fins llavors ha con-
format la seva vida: llar, 
família, amistat, cultura, 

orígens...? Es pot fer aquest tràn-
sit de manera digna? Quin és el 
patiment de cada migrant? I què 
passa en arribar: indiferència, me-
nyspreu o benvinguda? Aquestes 
són algunes de les qüestions que 
el Círcol vol posar sobre la taula 
al seu primer Cicle sobre migració 
‘Sóc Migrant’, una iniciativa que se 
celebrarà a Badalona entre el 6 i el 
14 d’abril i que té com a objectiu es-
tablir un espai de refl exió entre la 
migració i les arts escèniques.

D’aquesta manera, al cicle es po-
dran sentir a través de xerrades i 
col·loquis les vivències entorn el fet 
migratori de la mà de persones mi-
grants, però també d’associacions 
que treballen en aquest procés com 
Open Arms, Stop Mare Mortum, 
Ponts per la Pau o SOS Mediterrani, 
entre d’altres. 

I a banda d’això, l’art com a pont 
per apropar-nos a aquesta realitat 
que molts cops genera rebuig, con-
fl icte o silenci. “L’art ens pot aju-
dar a entendre la vida. En aquestes 
obres de teatre, les companyies han 
fet un treball d’investigació i docu-
mentació molt important, en el que 
han estat en contacte directe amb 
persones que han viscut aquesta si-
tuació. Els actors es posen a la pell 
d’aquestes persones i ens permeten 
com a espectadors conèixer les se-
ves històries, els seus sentiments, 
els seus neguits i pors i aconse-

Escena de l’obra ‘Engrunes’  Foto: Cedida

El Círcol s’apropa a la 
migració a través de 
les arts escèniques
Entre el 6 i el 14 d’abril el Círcol ha organitzat el 1r Cicle sobre 
migració ‘Sóc Migrant’ on la música, el teatre, el cinema i la veu 
prenen consciència sobre aquest fet tan inherent a l’ésser humà 

Part del cartell del cicle Foto: Círcol 

E l proper número de L’inde-
pendent de Badalona coin-
cidirà amb la Diada de Sant 

Jordi, el 23 d’abril. És per això 
que us convidem a formar-ne 
part del número amb els vostres 
microrrelats. L’única condició és 

que no tinguin més de cent pa-
raules, però la temàtica és total-
ment lliure. Ens els podeu fer 
arribar a través del correu elec-
trònic a: redaccio@independent-
bdn.cat, o bé mitjançant les 
xarxes socials, amb l’etiqueta 

#SantJordiIndependentBDN. Dis-
po seu de temps fi ns al proper di-
vendres, 13 d’abril. Animeu-vos !  
El dia 23 ens trobareu a una para-
deta a la plaça Pompeu Fabra i us 
podreu emportar els números amb 
la vostra micro obra literària!•

Celebra Sant Jordi 
amb L’Independent!
El proper número de L’Independent de Badalona sortirà a la 
Diada de Sant Jordi i volem publicar-hi els teus microrrelats

a punt de fugir del seu país per dife-
rents causes; ‘Migrante’ (dia 13) ex-
plica com viuen la migració alguns 
personatges que han fugit o fugen 
de mons diferents i ‘Engrunes’ (dia 
14) una representació a partir del 
conte de Hanzel i Gretel que trac-
ta sobre el desarrelament al qual 
es veuen abocats milions de perso-
nes al món. 

A més a més, el cicle també 
comptarà amb la projecció de do-
cumentals com ‘Hamza’, de Vidal 
Sabater i Juan Sánchez, o ‘El 
Periple’ de Mario Pons, i la pel·lícula 
‘El Raïm de la ira’. 

La música també pot explicar-
nos molt bé com es viu el procés 
migratori i per això pujaran dalt 
l’escenari Picot, un grup que fu-
siona la música tradicional dels 
Balcans i els sons mediterranis en 
una amalgama cultural i sonora per 
a gaudir de la interculturalitat.

Segons la Laura, aquest tipus 
d’iniciatives poden generar empa-
tia cap als col·lectius migrants. “El 
millor del teatre és que no t’ho ex-
pliquen, ho vius en directe, els veus 
per un forat, els hi poses noms i et 
transmeten un munt d’emocions”. 
Així mateix, opina que la societat 
deshumanitza a les persones mi-
grants perquè ara mateix “són xi-
fres” dins un col·lectiu que “s’englo-
ba dins una problemàtica”. 

“Un cop t’adones que són perso-
nes que fugen de situacions molt 
complicades, et planteges què pots 
fer tu per ajudar i què està a les 
meves mans? Penso que al Círcol 
tenim a les mans un arma molt 
potent que no podem deixar esca-
par: el teatre i la cultura”, conclou 
Forteza.•

gueixen que entrem per uns mo-
ments a la seva realitat i de sobte, 
són més propers. El teatre ens pot 
ajudar a trencar prejudicis i a re-
plantejar-nos el que està passant 
des d’un punt de vista més humà, 
que sembla que és el que estem per-
dent en l’àmbit polític”, explica la 
Laura Forteza Brugué, programa-
dora del teatre del Círcol i coordi-
nadora del cicle.

Teatre per refl exionar
En aquest sentit, durant el cicle 

es representaran al teatre del Círcol 
obres que ens aproximaran de for-
ma vivencial a la realitat migratò-
ria. Entre d’altres, ‘Li/ea/ving’, el 
dissabte 6, és una obra que relata la 
vida de tres personatges que estan 
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‘Laika’, millor espectacle 
familiar de l’any 2018
La companyia de teatre badalonina Xirriquiteula 
ha guanyat amb la seva darrera obra el prestigiós 
Premi de la Crítica al millor espectacle familiar  

S. Rodríguez Gómez 

Els badalonins Xirriquiteula 
estan d’enhorabona amb 
la serva darrera produc-
ció, l’espectacle ‘Laika’, 
una obra que està reco-

llint un bon grapat de premis i re-
coneixements allà per on passa. 
L’últim d’ells, un dels més pres-
tigiosos del sector a Catalunya, 
els Premis de la Crítica, que van 
guardonar ‘Laika’ com el millor 
espectacle familiar de l’any 2018 
el passat 25 de març al Teatre 
Poliorama de Barcelona.

Ara porten tota la setmana de 
gira per Astúries i venen de pas-
sar uns dies a Nantes, França, 
on han estrenat l’obra al presti-
giós festival per a públic familiar 
‘Petits&Grands’, i ha agradat tant, 

que ja estan ultimant acords per 
anar a París la propera temporada. 
Abans però, continuaran presen-
tant l’espectacle per tot Catalunya, 
Andalusia, Dinamarca, Andorra i 
fi ns i tot Shanghai. 

A banda, estan també exultants 
per la seva nominació als Premis 
de Teatre BBVA, els guanyadors 
dels quals es donaran a conèi-
xer al maig. Els Xirriquiteula cre-
uen, però, que la nominació ja 
és un premi en sí mateix, ja que 
aquesta no fa distinció del públic 
al qual s’adrecen les obres, i estan 
nominats junt amb tres destaca-
des companyies que fan teatre per 
adults. “Els premis, a banda de ser 
un al·licient a nivell personal, ens 
ajuden a donar major projecció 
a l’espectacle i la companyia” diu 
Dani Carreras, membre de la com-
panyia. I per què aquesta obra, que 

explica i rememora l’aventura de 
la famosa gossa Laika, la primera 
en viatjar a l’espai, té aquest èxit? 
Doncs els Xirriquiteula creuen, pel 
que els diu el públic, que l’obra té 
“molt de ritme i és molt apassio-
nant, fa riure i fa plorar, i fa que 
surtis diferent de la sala”. I és que 
‘Laika’, que a l’abril farà un any 
que es va estrenar i que es va “cui-
nar a foc lent” durant un any i mig 
a la Fàbrica de Creació La Mobba, 
ha recollit fi ns a quatre premis a 
diferents festivals d’Espanya, a 
banda del mencionat. 

A Badalona va presentar-se al 
Teatre Principal el passat 28 d’oc-
tubre amb les entrades exhauri-
des, i la companyia no descarta 
tornar-hi. Per si de cas, per qui no 
l’hagi gaudit, tenim l’oportunitat 
de fer-ho entre el 13 i el 21 d’abril al 
Cosmocaixa de Barcelona.•

Escena de ‘Laika’  FOTO: Xirriquiteula Teatre 

S. Rodríguez Gómez 

Per molts pot ser un nom desconegut, però faríem 
bé en recordar-los, perquè a poc del seu any de 
naixement, i a pocs mesos del seu debut, la ban-

da de funk amb essències badalonines Jeff Darko ha 
guanyat un important reconeixement del gremi, el 
de millor grup nou dels premis ‘Enlace Funk’, ator-
gats per la revista homònima.

El grup, que defi neix la seva música com soul con-
temporani, està doblement vinculat amb Badalona, 

ja que, per un costat, 
assaja als locals d’assaig 
Bucbox del barri del 
Gorg. Per l’altre, el ba-
teria i director musical 
de la banda, en Marcial 
García, és veí de la ciu-
tat i professor de l’es-
cola de música MUBA, 
on imparteix classes de 
bateria i llenguatge mu-
sical. La vinculació de, 
García amb la ciutat ve 
de llarg, ja que el mú-

sic va venir becat des del seu Elx natal per estudiar 
a l’Escola de Música Moderna de Badalona, on va ro-
mandre cinc anys. 

Després d’un altra beca per seguir estudis en 
Holanda, el bateria va decidir tornar a la ciutat. El 
músic creu que Badalona necessita una empenta a 
nivell musical, i per això està intentant crear un cir-
cuit per promocionar la música en directe.•

La banda assaja 
a la ciutat i el 
seu bateria 
és professor 
de l’escola de 
música MUBA

Triomfa el funk 
fet a Badalona
La banda Jeff Darko, 
molt vinculada a la ciutat, 
escollida millor grup nou 
als premis Enlace Funk

Jeff  Darko FOTO: Cedida 
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“Volem trencar 
el tòpic que 
les activitats 
nàutiques són 
per a rics”

Ofi cis marítims i activitats 
nàutiques per a tothom
Inicia’t, la Fira de la Nàutica i els seus ofi cis, obre el Port a la ciutadania 
fi ns al dia 9 amb l’objectiu de trencar prejudicis i mostrar l’ampli 
ventall de propostes formatives i lúdiques relacionades amb la mar

vitats diverses, informatives i for-
matives, però també lúdiques. De 
fet, per tal d’incrementar la seva 
implicació, participaran en una 
gimcana en grup a través d’una 
aplicació per a telèfons mòbils, en 
què hauran de respondre pregun-
tes sobre els diferents estands que 
visitin per tal de sumar punts. Els 
grups de treball i els instituts que 
més punts acumulin rebran pre-
mis molt interessants, que els se-
ran lliurats en directe a la Televisió 
de Badalona. L’apropament del 

Port de Ba da lona als centres edu-
catius de la ciutat va més enllà de 
la fi ra Inicia’t. Amb l’institut Enric 
Bor ràs s’està desenvolupant el pro-
jecte ‘Grumets del Quetx’, amb la 
implicació de l’Associació Amics 
del Quetx Ciutat de Badalona i 
Marina Badalona, que fa possible 
que alumnes de 4rt d’ESO s’inici-
ïn en el món de la nàutica. Fins 
i tot, participaran en la Regata 
Catalunya al Través. Amb l’escola 
Badalona Port, des de fi nal de ge-
ner s’han començat les classes de 

Els visitants a la Fira Inicia’t podran descobrir una quarantena d’ofi cis relacionats amb la mar Foto: inicia’t

Entre l’oferta d’activitats per fomentar les vocacions nàutiques del jovent, hi ha el rem, la vela i el paddle surf Foto: Inicia’t

Benjamín Recacha García 

“H em de democratit-
zar les activitats 
marítimes i nàuti-
ques. El port és un 
poliesportiu enor-

me a l’aire lliure”. La secretària 
tècnica del Port de Badalona, Eva 
Maria Gómez, està convençuda que 
iniciatives com Inicia’t, la Fira de 
la Nàutica i els seus ofi cis, incidei-
xen en l’objectiu que la ciutadania 
s’adoni que la mar és molt més que 
un recurs lúdic d’estiu o un lloc per 
passejar la resta de l’any.

Inicia’t arriba a la quarta edició, 
amb un munt d’activitats de lleure, 
comercials i formatives que es de-
senvoluparan des d’aquest diven-
dres, 5 d’abril, fi ns al dimarts que 
ve. Enguany la cita s’ha avançat a 
l’abril per aprofi tar el seu potencial 
com a fi ra de l’ensenyament, que po-
sarà a l’abast dels prop de 600 alum-
nes dels instituts de l’àrea d’infl uèn-
cia del port (Badalona, però també 
Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma 
de Gramenet) que la visitaran la 
quarantena ofi cis relacionats amb 
la mar que s’hi exposaran.

“Hi ha un ventall de professions 
enorme i molt desconegut”, asse-
nyala Eva Gómez, la formació per a 
les quals s’ofereix també en centres 
públics, com l’Institut de Nàutica 
de Barcelona, el Miquel Biada 
de Mataró o La Bastida de Santa 
Coloma, que participen a la fi ra.

La secretària tècnica del Port de 
Badalona posa un parell d’exemples 
de feines per a les quals es requerei-
xen tècnics professionals: socorris-
tes, que són necessaris a qualsevol 
lloc on hi hagi instal·lacions aquàti-
ques; o tècnics d’activitats en platja. 
A La Bastida s’ofereixen els estudis 
de socorrisme.

“Tan de bo aconseguim desper-
tar prou interès perquè a Badalona 
s’ofereixi aquesta mena de forma-
ció en un futur pròxim”, indica 
Gómez. D’entrada, a la carpa dels 
ofi cis de la fi ra els visitants podran 
descobrir com fer-se arqueòleg 
marí, biòleg, bussejador profes-
sional, controlador de salvament 
marítim, capità de la marina mer-
cant, especialista en logística i ne-
gocis marítims, mariner, pescador, 
oceanògraf, pintor d’embarcacions, 
ofi cial de màquines, socorrista en 
espais naturals, tècnic esportiu en 
vela, etc.

Contacte directe amb instituts
Dilluns i dimarts la fira s’ha re-
servat per a les visites dels cen-
tres educatius, tot i que restarà 
oberta també al públic en gene-
ral. L’alumnat participarà en acti-

vela com a activitat habitual, amb 
una molt bona acollida.

A més, l’AMPA de l’escola s’ha 
implicat amb la fi ra participant en 
la commemoració del 90 aniver-
sari del quetx Ciutat de Badalona. 
Així, durant el matí de dissabte fa-
ran un taller de disfresses i maqui-
llatge pirata i de manualitats per 
fer el quetx de cartró, una acti-
vitat que també s’emmarca en la 
Festa Pirata de la Festa Medieval 
de Badalona.

“Animem les famílies que baixin 

al port. La fi ra és plena d’activitats 
interessants”, afi rma l’Eva Gómez. 
“A la gent no li ha de fer por apro-
par-s’hi. Volem trencar el tòpic que 
les activitats nàutiques són per a 
rics. Hi ha moltes maneres d’apro-
par-se a la mar”. El programa del 
cap de setmana és ple de propos-
tes per conèixer les professions 
marines, descobrir com practicar 
les activitats nàutiques de mane-
ra econòmica i per gaudir dels es-
ports nàutics en família. S’hi podrà 
navegar en el quetx, fer rem i sor-
tides en embarcacions de pesca es-
portiva, així com practicar la vela 
lleugera, el caiac i el paddle surf.

Tant dissabte com diumenge 
hi haurà la presentació de diver-
ses cites esportives, socials i lú-
diques, entre les que destaquen a 
Biomarató City Nature Challenge i 
l’equip de Dragon Boats format per 
dones que han superat un càncer 
de mama.

A la Biomarató, que es desen-
voluparà entre el 26 i el 29 d’abril, 
simultàniament, a més de 160 
ciutats de tot el món, entre elles 
Badalona, el repte és fotografi ar la 
biodiversitat urbana, tant marina 
com terrestre, per tal de conscien-
ciar sobre la necessitat de prote-
gir el medi ambient. A Badalona 
es farà un èmfasi especial en l’àm-
bit marí, amb quatre sortides d’es-
nòrquel a la platja. La seu de la 
Biomarató serà l’Escola del Mar.

El Breast Cancer Survival de 
Badalona l’integren deu badaloni-
nes que s’han recuperat d’un càn-
cer de mama i ara, a través del Club 
de Piragüisme Badalona, participen 
en regates de Dragon Boat, una mo-
dalitat mil·lenària provinent de la 
Xina, molt popular arreu del món, 
i en especial entre aquestes dones 
pels benefi cis físics que els aporta 
l’exercici. Una de les característi-
ques que fa tan atractius els Dragon 
Boats és que es tracta d’embarca-
cions decorades amb cap i cua de 
drac. Dissabte a la tarda es presen-
taran al Port de Badalona.

La Fira Inicia’t obre aquesta tar-
da, a partir de les 15h. El cap de 
setmana estarà oberta des de bon 
matí, igual que dilluns i dimarts. 
Totes les activitats són gratuïtes. 
Durant els dies de fi ra, l’aparca-
ment al port serà d’accés lliure.•
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Taules de surf que 
trenquen barreres
El projecte ‘Surfi nclusion’, dirigit a Barcelona pel badaloní Yago Prat, 
ofereix la possibilitat de fer surf, paddle surf i altres activitats 
aquàtiques a col·lectius amb discapacitats i en risc d’exclusió social

esperàvem”, recorda en Yago. Més 
de 120 participants van viure l’ex-
periència el passat any a la plat-
ja de la Barceloneta: surf, padd-
le surf, vela, activitats lúdiques i 

altres jocs vinculats amb el mar. 
Tot plegat gràcies a la feina de 
cinc tècnics i més d’una vintena 
de voluntaris, un dels motors que 
fa possible aquest projecte.

“És molt gratifi cant pero s’ha de 
vigilar molt més. Amb les persones 
que tenen alguna mena de discapa-
citat, sobretot, es requereix la pre-
sència d’un o dos voluntaris per 
participant, fi ns i tot, per garan-
tir la seguretat de tot el grup”, de-
talla Prat. ‘Surfi nclusion’ va enge-
gar ara fa un any gràcies al suport 
del Club Natació i al seu material, 
que també han anat adaptant com 
han pogut per poder fer les sessi-
ons aptes per a tothom. “No és el 
mateix preparar unes classes per 

Un grup, preparat per entrar a l’aigua Foto: Surfi nclusion

Javier Torres Jiménez 

E l mar i els seus esports són 
d’aquells territoris envol-
tats sovint per una aura 
d’inaccessibilitat: surf, na-
vegació, vela...activitats a 

les quals molta gent no s’atreveix 
a aventurar-se per por a no estar 
preparats físicament o per no dis-
posar d’una butxaca prou plena. 
És amb aquest estigma amb el qual 
pretén acabar ‘Surfi nclusion’, un 
projecte arribat l’estiu passat des 
de València que apunta i dispara 
cap a totes les barreres, tant les 
corporals com les socials.

El badaloní  Yago  Prat és des 
de fa un any el director d’aques-
ta iniciativa que treballa amb col-
lectius de persones que tenen algu-
na mena de discapacitat, diversitat 
funcional o amb joves i nens en 
risc d’exclusió social. “Tot par-
teix d’una afi ció que s’uneix amb 
l’educació social. Vam comen-
çar a escoles de mar de València 
i ja hem arribat fins aquí”, cele-
bra en Joan Maylín, el president 
de la ja constituïda associació de 
‘Surfi nclusion’. En Joan, educador, 
va aterrar a Badalona per motius 
de feina i va conèixer a en Yago, 
qui, després d’una llarga vida al 
Club Nàutic Bétulo, exerceix ara 
de coordinador al Club Natació 
Barcelona. I és allà a partir d’on 
van voler iniciar l’arrel d’aquesta 
nova aventura barcelonina d’es-
port nàutic inclusiu.

“No sabíem  què  ens trobarí-
em i vam contactar amb algunes 
fundacions per fer sessions inau-
gurals, però de seguida van co-
mençar a venir sense fer més pro-
moció. Va ser molt més del que 

a un grup de persones amb algu-
na diversitat funcional que amb un 
grup de joves nouvinguts que van 
arribar travessant el mar amb una 
barca, i probablement tinguin un 
trauma amb l’aigua. En cada cas 
hem de veure què necessiten i què 
els hi podem oferir”.

Aquest precisament, el de veure 
què pot necessitar cada grup assis-
tent, és un dels eixos vertebradors 
de ‘Surfi nclusion’. “És una inicia-
tiva amb una línia molt específi ca 
enfocada a l’educació social, a aju-
dar a nivell emocional, més enllà 
de fer accessible un esport”, insis-
teix el president. Per això, quan 
els instructors ja saben anticipa-
dament que un grup vindrà més 
d’una classe, preparen una progra-

mació i també fan una avaluació 
del seu desenvolupament i de com 
reaccionen a l’experiència.

Enguany, gràcies a algunes 
subvencions públiques, de la 
Federació de Vela i a aportaci-
ons particulars, han pogut adqui-
rir material propi, que també ce-
diran al Club Natació; una part 
ja adaptat, fi ns i tot. Esperen po-
der comptar amb més voluntaris 
i cobrir més sessions a la setma-
na, a partir d’aquest mateix mes 
d’abril. I és que, amb les confir-
macions que ja tenen a dia d’avui, 
‘Surfi nclusion’ ja igualarà les xi-
fres de tot l’estiu passat. “Enguany 
no ens posem límit; si hem de fer 
una sessió diària, la farem”, excla-
ma en Joan Maylín.•

‘Surfi nclusion’ recalarà a Badalona
La bona rebuda del projecte, d’altra banda, està fent 
que les branques de ‘Surfi nclusion’ s’estiguin estenent 
ràpidament. Maylín apunta que estan treballant per 
poder oferir classes al Masnou, on hi ha bones onades 
per practicar el surf, diu, i fi ns i tot a Mallorca. 
“Estem estudiant com ens hi podem comprometre, 
perquè infraestructuralment serà complicat”, avisa. 
A on sí que és pràcticament segur que arribarà 
‘Surfi nclusion’, com a mínim de manera puntual, 
és a Badalona. Després de tota una vida vinculat al 
Club Bétulo, en Yago ha apostat per oferir una sessió 
a la platja de Badalona, de la mà de l’entitat local. De 
moment no saben les dates concretes, que encara 
s’han de fi xar, però el badaloní dona per fet que la 
ciutat acollirà unes jornades els mesos d’estiu. 

Sortida de vela Foto: Surfi nclusion

Més de 120 
participants van 
viure l’experiència 
el passat any 
a la platja de 
Barcelona, 
trencant les 
expectatives

Activitats fora de l’aigua Foto: Aida Marcet
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