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El veïnat, fart 
d’una avinguda 
Cerdanya ocupada 
per camions 
d’escombraries
Els vehicles tallen el carrer 
que connecta Morera, 
Bufalà i Pomar P6

Remar 
contra el 
càncer 

El Club Dragon Boat 
Badalona crea un equip 
de dones supervivents de 
càncer de mama P15

D’esquerra a dreta: Juan Miguel López, David Torrents, Dolors Sabater, Xavier García Albiol, Álex Pastor i Aïda Llauradó  Foto: Violeta Gumà /ACN

Arriba l’hora 
de triar 

El 26 de maig Badalona ha de decidir el proper govern de la ciutat. 
En un context de polarització i fragmentació del vot, les eleccions 

municipals a la ciutat estan creant expectació arreu pels precedents 
que les envolten. El pes de la moció de censura del PSC sobre el govern 

del canvi, la possible pèrdua d’infl uència del PP d’Albiol després 
dels pèssims resultats de les generals i el rèdit de la coalició entre 
Guanyem i ERC són algunes de les claus d’aquests comicis. Des de 

l’Independent, hem entrevistat a tots i totes els caps de llista per saber 
què proposen i què pensen fer davant aquest context incert   P2-5



L’Independent de Badalona
17 de maig de 2019

2 Municipals 26M 

Badalona tria el seu futur 
Entrevistem als caps de llista de les formacions que aspiren a 
pilotar el proper govern de la ciutat, que es decideix a les eleccions 
municipals del proper 26 de maig. En un escenari d’alta fragmentació 
i polarització, les eleccions es presenten del tot incertes

dava de les persones i que posava 
els recursos de l’Ajuntament al seu 
abast, la Badalona que es projecta-
va cap a l’exterior, aquesta ciutat 
és la que jo represento i la que vo-
lem tornar a recuperar.

El que passi el 26M és molt in-
cert, el vot està molt fragmentat 
i totes les formacions tindran di-
fícil governar en solitari, caldran 
pactes. Compta que, a banda de 
Ciutadans, altres formacions pu-
guin fer viable la seva investidu-
ra?
Espero que el PSC no torni a co-
metre el greu error d’impedir un 
govern amb el candidat que triï a 
les urnes la majoria de veïns de 
Badalona.

Segons les enquestes el PSC tindrà 
la clau per investir el proper alcal-
de de Badalona. Vostè està aler-
tant que no confi a en que el PSC el 
faci alcalde a vostè. Per què el PSC 
hauria de fer-li a vostè alcalde?
Estic totalment convençut que si 
no tenim un resultat prou majori-
tari, el PSC, si pot, tornarà a seu-
re en un despatx i regalar l’Alcal-
dia a la CUP i ERC. Per això, estem 
treballant des de fa molt de temps 
en explicar quin és el nostre pro-
jecte de ciutat i que la única pos-
sibilitat de que la CUP no segueixi 

A les generals de fa un més el PP 
va perdre 9.000 vots respecte les 
generals del 2016 a Badalona. 
Pensa que això es pot traduir en 
una pèrdua de vots el 26M?
No. Badalona ha demostrat tenir 
una gran maduresa política i és ca-
paç d’adaptar el vot depenent de 
cada cita electoral. No és estrany, 
per tant, depenent de si es voten 
unes eleccions generals, o autonò-
miques o locals, que els resultats 
no tinguin res a veure i puguem 
passar, d’aquesta manera, de que 
a la ciutat guanyi la meva candi-
datura, a que ho faci una que està 
molt allunyada ideològicament.

A les poques hores de la dava-
llada històrica del PP a les gene-
rals, vostè publicava a les xarxes 
un vídeo en el qual recordava que 
la gent li vota a vostè i no al PP. 
Qui vota a Albiol no vota al PP a 
Badalona? 
Hi ha qui vota al PP, hi ha qui 
vota a Albiol i hi ha qui em vota 
a mi perquè considera que soc 
l’alcalde que ha gestionat millor 
els recursos públics i més s’ha 
preocupat per la ciutat. Tinc la 
sort d’encapçalar una candida-
tura transversal, que va més en-
llà de partits polítics i d’ideolo-
gies, i que només té en compte 
Badalona, els seus barris i els 
problemes reals dels veïns.

Vostè diu que si no li voten torna-
rà Sabater, i Sabater diu que si no 
li voten a ella tornarà a ser alcalde 
vostè. Aquesta estratègia no po-
dria benefi ciar a partits que vo-
len agafar la bandera del consens, 
com el PSC? 
En aquestes eleccions hi ha dos 
models que són totalment opo-
sats: els veïns que considerin 
que aquests últims quatre anys 
Badalona ha estat bé, tenen mol-
tes opcions com votar a la CUP, 
ERC, PSC o Comuns. En canvi, els 
qui considerin que hem de recupe-
rar la Badalona que invertia a tots 
els barris, la Badalona segura, en 
la que la policia estava al carrer, i 
que lluitava contra les okupacions 
confl ictives. La Badalona que cui-

García Albiol, amb simpatitzants  Foto: Cedida 

governant és votar la meva can-
didatura, que només es preocupa 
de Badalona, dels seus barris i dels 
problemes reals dels veïns.

El seu grup va propiciar la moció 
de censura del govern de Dolors 
Sabater i va donar la vara d’alcal-
de a Álex Pastor. A canvi, vostè es-
pera que Pastor s’abstingui en una 
primera investidura i vostè pugui 
governar si té majoria de vots en 
una segona sessió? 
Insisteixo: espero que el PSC no 
torni a cometre el greu error d’im-
pedir un govern amb el candidat 
que triï a les urnes la majoria de 
veïns de Badalona. L’error ho van 
cometre al 2015 i tots els veïns hem 
patit les conseqüències, suposo 
que hauran après la lliçó.

Badalona pateix múltiples fronts 
que caldrà abordar amb urgèn-
cia. Quines haurien de ser les 
prioritats del proper govern de 
la ciutat?
Tenim molt clar que una de les 
principals necessitats que ara ma-
teix té Badalona és la manca de po-
licia al carrer. Tornarem a implan-
tar la Guàrdia de Barri, tornarem 
a posar en funcionament la Unitat 
Antiavalots de la Guàrdia Urbana 
(Omega), tornarem a invertir a 
tots els barris, tornarem a ajudar 

“Si no tenim un resultat majoritari, el PSC 
tornarà a regalar l’alcaldia a la CUP i ERC”
Xavier García Albiol, candidat del Partit Popular

els veïns que més ho necessiten i 
tornarem a projectar la ciutat per-
què ens tornem a sentir orgullo-
sos d’ella.

Hi ha col·lapse als Serveis Socials, 
equipaments esportius amb greus 
afectacions, falta de planifica-
ció escolar i barracons... Per què 
aquests problemes estan enquis-
tats, i cap govern els ressol legis-
latura rere legislatura?
Creiem sincerament que la situa-
ció de col·lapse que s’ha viscut du-
rant aquests quatre anys no s’ha-
via viscut mai. És absolutament 
incomprensible que l’Ajuntament 
d’una partida de 2,8 milions per 
ajudar a qui més ho necessitava 
només s’hagi gastat 77.000 euros. 
L’Ajuntament té recursos econò-
mics, el que manca és gestió i vo-
luntat d’ajudar als nostres veïns.

Vostè fa molt de ressò de l’inci-
visme i la inseguretat a Badalona. 
Només es resol amb més policia?
Hi ha una realitat que no es pot 
discutir: la Guàrdia Urbana de 
barri que vam implantar quan 
governàvem ha desaparegut dels 
nostres carrers. Això és la causa 
directa de l’increment de l’incivis-
me i dels delictes que es cometen 
a la ciutat. De fet, les dades ofi ci-
als de la Generalitat de Catalunya 
assenyalen que en aquests qua-
tre anys es cometen 2.000 delic-
tes més a l’any que quan jo go-
vernava. Per altra banda, ens 
trobem una ciutat descuidada, 
on no s’han fet tasques de man-
teniment regulars per la desídia 
del govern del PSC i la CUP. 

S’erigeix com el candidat que re-
tornarà la dignitat als barris de 
rendes baixes com La Salut o 
Llefià, on vostè habitualment 
guanya amb tranquil·litat. Quines 
propostes són aquestes? Quines 
millores concretes van experi-
mentar aquests barris durant el 
seu mandat?
Els veïns de tots els barris me-
reixen viure amb dignitat i since-
rament li dic que hi ha persones 
que actualment no ho poden fer 

per la degradació dels seus bar-
ris. Per això, em comprometo a 
que quan torni a ser alcalde recu-
peraré les polítiques de segure-
tat que tan bon resultat van do-
nar entre 2011 i 2015 però també 
impulsaré les polítiques socials 
per aquells que més ho necessi-
ten amb tots els recursos que té 
l’Ajuntament a l’abast.

L’habitatge també ha esdevin-
gut un problema per a part de 
la ciutadania. Desnonaments a 
diari, ocupacions d’habitatges 
per part de famílies que es que-
darien al carrer... Vostè és crític 
amb les ocupacions, però on po-
den anar aquestes famílies?
Nosaltres diferenciem entre les 
ocupacions de persones que ho 
fan per necessitat i aquelles oku-
pacions que són un modus viven-
di, també de les màfi es, i que fan 
la vida impossible als veïns. Aquí 
ho tenim clar: tornarem a lluitar 
contra les okupacions. Durant 
la meva alcaldia vam desoku-
par 500 habitatges i vam posar 
350 planxes metàl·liques en pi-
sos buits que anaven a ser oku-
pats per les màfies. La CUP va 
treure totes aquestes planxes i 
Badalona s’ha convertit en una 
ciutat sense llei pels okupes. Per 
aquelles famílies que ho neces-
siten, l’Ajuntament disposa de 8 
milions d’euros des del 2017 per 
construir habitatges i aquests 
diners són actualment en un ca-
laix, no s’han gastat ni un euro. 
En les nostres propostes contem-
plem destinar 6 milions d’euros 
per construir pisos de lloguer 
assequible -400 euros al mes- i 
2 milions més per adquirir habi-
tatge de segona mà i destinar-los 
a lloguer social -entre 140 i 200 
euros al mes-.

A nivell urbanístic, quines actu-
acions són prioritàries pel PP?
No ens perdrem en projectes fa-
raònics, durem a terme aquelles 
obres imprescindibles per mi-
llorar la vida dels veïns en tots 
els barris com ja vàrem fer entre 
2011 i 2015.•

Entrevistes de Silvia Rodríguez; es presenten per ordre alfabètic del cognom de l’alcaldable. Per qüestions d’espai, 
les entrevistes han estat retallades. Els candidats i candidates ens han explicat més propostes sobre urbanisme, 
economia i cultura. Us convidem a llegir-les completes al nostre web: www.independentbadalona.cat
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Municipals 26M

Encara que perdent 6.500 vots, la 
vostra formació (en clau estatal) 
va ser la segona més votada a les 
darreres generals. El vot a les mu-
nicipals canvia substancialment. 
Quines expectatives teniu?
Les eleccions municipals i euro-
pees tenen la seva pròpia dinàmi-
ca, però les persones acostumem 
a tenir les idees clares i defensar 

“Les esquerres 
ens haurem de 
posar d’acord”
Aïda Llauradó, candidata de 
Badalona en Comú Podem

La polarització entre Albiol i 
Sabater, pot restar-li forces a can-
didatures com la vostra? 
Fa un any es respirava més 
aquesta polarització que, d’al-
tra banda, no fa cap bé la ciu-
tat. Ara està molt clar que hi ha 
diferents alternatives: el PP a 
Badalona s’ha debilitat, va do-
nar l’alcaldia al PSC, i la gent 
d’esquerres té diferents sensi-
bilitats. Moltes persones han 
rebutjat que Guanyem utilitzés 
l’alcaldia per defensar el pro-
cés unilateral d’independèn-
cia, i fins i tot persones inde-
pendentistes ens han dit que a 
Badalona va ser un error treure 
aquesta bandera quan el que to-
cava era defensar una ciutat del 
canvi, prioritzant polítiques so-
cials i d’habitatge. L’escenari a 
dia d’avui està molt obert, i es-
tic segura que necessitarem tots 
els vots progressistes per acon-
seguir un govern d’esquerres, 
que nosaltres volem liderar. 

El que passi el 26M és molt incert. 
Us heu manifestat a favor de do-
nar suport a un hipotètic govern 
d’esquerres per evitar que Albiol 
torni a ser alcalde. Serà possible?
Estem en un moment on les es-
querres ens haurem de posar 
d’acord per aconseguir un go-
vern progressista. És la única ma-
nera de barrar el pas al PP. Això 
significa que el PSC i Guanyem 
Badalona hauran de deixar en-
rere els retrets i els “vetos” per 
seure a una taula i acordar un 
programa de govern. No es trac-
ta només d’investir un alcalde o 
alcaldessa, es tracta de governar 
per millorar la ciutat amb un pro-
grama estable i a llarg termini. Si 
tothom tinguéssim aquest objec-
tiu deixaríem de banda els perso-

nalismes i un govern d’esquerres 
seria una realitat.  

Vosaltres veu estar valorant 
anar en la coalició de la Badalona 
Valenta. No va ser possible... 
Ens van proposar fer una coalició 
electoral, però els nostres projectes 
per la ciutat no coincidien. D’una 
banda, seguien defensant la crea-
ció de la “República barri a barri”, 
amb la via morta del procés. Segur 
que estem d’acord en moltes coses, 
volem que els polítics i líders inde-
pendentistes presos els deixin en 
llibertat, però nosaltres defensem 
un espai plural on hi ha diferents 
sensibilitats, no la “via unilateral” 
ni tampoc la via del “155”. D’altra 
banda, sumem més per separat, 
perquè la gent pot escollir quin pro-
jecte d’esquerres vol. 

Finalment Podem s’ha afegit a la 
vostra candidatura amb certes 
disputes internes que van gene-
rar molta polèmica. Es castigaran 
electoralment aquestes disputes? 
El més important és que totes les 
persones que creiem en aquest 
projecte ens hem posat d’acord 
per fer-ho possible.

Badalona pateix múltiples fronts 
que caldrà abordar amb urgència. 
Quines haurien de ser les priori-
tats del proper govern?
El primer és la urgència social: 
hem d’abordar la lluita contra 
la pobresa amb més valentia, 
posant els recursos necessaris 
i liderant els projectes socials 
al costat de les entitats. Això in-
clou l’emergència habitacional, 
hem de donar sortida a les famí-
lies que perden el seu habitatge, 
i tenir alternatives que passin 
per Badalona. Hem de distingir 
les mesures urgents a curt ter-

uns valors per millorar la soci-
etat. Badalona En Comú Podem 
tenim bones expectatives, molta 
gent se’ns acosta per confi rmar si 
ens presentem a les eleccions i se’n 
alegren molt. La gent espera tenir 
una força política a Badalona que 
representi les polítiques del canvi 
d’Ada Colau a Barcelona i de Pablo 
Iglesias a l’Estat.

mini dels canvis estructurals a 
mig i llarg termini, com és acon-
seguir un parc públic d’habitat-
ge de lloguer, reclamar la com-
petència municipal de limitar 
els preus dels lloguers i prendre 
mesures contra els gairebé 9.000 
pisos buits que hi ha a la ciutat. 

Un altre qüestió a treballar és 
la cohesió social entre els bar-
ris. Quines mesures poden aju-
dar a reduir les “fronteres” en-
tre barris? 
Badalona és una ciutat comple-
xa a nivell territorial, hi ha mol-
tes diferències entre barris, tant 
pel que fa a les necessitats soci-
als, com urbanístiques i de mo-
bilitat. S’ha de donar més pes als 
districtes per fer arribar aques-
tes demandes. A més, una de les 
prioritats ha de ser un pla d’ac-
cessibilitat adaptat a les necessi-
tats de cada barri, D’altra banda, 
l’autopista és una barrera arqui-
tectònica que ha ferit greument 
la ciutat durant molts anys.

Cal un pacte de tots els grups 
per abordar la modernització 
de l’Ajuntament. Què proposeu ? 
Aquesta és una de les nostres pri-
oritats, com he comentat abans. 
Vam ser la primera formació po-
lítica en posar-ho sobre la taula, 
defensant un pacte de ciutat per 
fer-ho possible. A l’ajuntament 
hi ha molta gent que treballa de 
valent amb vocació de servei a 
la ciutadania, però l’estructura 
administrativa està desfasada 
i excessivament burocratitza-
da. Això genera malestar i mol-
tes disfuncions que perjudiquen 
l’efi ciència de l’administració, di-
fi cultats en la comunicació amb 
la ciutadania i malbaratament 
dels recursos públics. •

Aquestes passades eleccions ge-
nerals, Ciutadans va obtenir a 
Badalona 2.000 vots més que a les 
eleccions del 2016. Pensa que això 
es pot traduir en un augment de 
vots pel 26M? 
La tendència és que Ciutadans, 
cada cop que es produeixen unes 
eleccions augmenta a causa de la 
confi ança dipositada per la ciuta-
dania en la manera de fer del nos-
tre projecte. A Badalona, Cs va ser 
4a força a les eleccions generals 
amb 15.578 vots i a les darreres 
autonòmiques 1a força amb 38. 
554 vots.

Hi ha una certa polarització tant 
en campanya entre Sabater i 
Albiol. Pot restar-li forces a can-
didatures com la vostra?
Existeix una gran rivalitat entre 
ambdues forces, d’un cantó te-
nim un projecte personalista, un 
polític que només coneix la po-
lítica com a mitjà de vida i que 
després dels resultats obtinguts 
per la seva formació en les dar-
reres autonòmiques i generals és 
capaç d’abandonar les sigles del 
seu partit per continuar a la cadi-
ra. I per un altre cantó, tenim un 
projecte que anomenat del canvi 
i no va canviar res, és més, du-
rant 3 anys va malmetre la quali-
tat de vida de la ciutadania.

Juan Miguel López  Foto: Cedida 

“Volem un govern constitucionalista”
Juan Miguel López, candidat de Ciutadans

prioritats del proper govern de 
la ciutat?
Una reforma agreujada de l’orga-
nització administrativa per fer-la 
més efi cient, transparent i pròxi-
ma a la ciutadania. Un canvi en 
el sistema de manteniment d’edi-
fi cis municipals: escoles, instal-
lacions esportives, .... Una actua-
lització dels mètodes de recollida 
d’escombraries i residus. Els ve-
ïns estan cansats de veure els con-
tenidors desbordats. Col·laborar 
amb la Generalitat perquè es du-
guin a terme les Inversions en es-

coles públiques: Badalona Port, 
Montigalà, Ventós Mir.

Hi ha col·lapse als Serveis Socials, 
equipaments esportius amb 
greus afectacions, falta de pla-
nifi cació escolar i escoles en bar-
racons... Per què aquests pro-
blemes estan enquistats, i cap 
govern els ressol? 
Actualment, patim un excés de 
traves burocràtiques que impe-
deixen que s’actuï en diligència en 
l’àrea de serveis socials a banda 
d’una manca de recursos i perso-
nal que fa inviable una gestió efi ci-
ent. La deterioració de l’estructura 
de l’Ajuntament ve de llarg, però 
s’ha accentuat amb el govern inde-
pendentista que ha abandonat els 
Serveis públics essencials mirant 
només pel procés.

Vostè fa molt ressò de la falta de 
manteniment dels espais d’ús pú-
blic. Quines mesures posa sobre 
la taula?
Al mes de febrer vàrem presen-
tar una moció per a millorar la 
informació sobre la recollida de 
mobles i residus per a millorar la 
imatge de la ciutat donant un mi-
llor servei. Nosaltres proposem 
unifi car el manteniment de tots 
els equipaments municipals en 
un únic servei, externalitzar el 

El que passi el 26M és molt in-
cert. A quines formacions esta-
ria disposat a recolzar el grup de 
Ciutadans?
Nosaltres volem un govern cons-
titucionalista, que deixi estar tot 
aquest cercle viciós i sense sen-
tit de la independència. Apostem 
per un govern, que vetlli i treballi 
sempre pels interessos de la ciu-
tadania.

Badalona pateix múltiples fronts 
que caldrà abordar amb urgèn-
cia. Quines haurien de ser les 

que l’Ajuntament no sigui capaç 
d’assumir. Que siguin les direcci-
ons de les escoles els qui priorit-
zin el seu manteniment.

Hi ha barris que senten que les 
seves demandes estan molt 
abandonades. Quines mesures 
poden ajudar a reduir les “fron-
teres” entre barris?  
Cal treballar directament amb 
les comunitats de veïns per co-
nèixer de primera mà els proble-
mes i les possibles solucions. Als 
Districtes 4 (Llefi à, La Salut...) i 6 
(Sant Roc...) es necessita un pla 
per lluitar contra la delinqüència 
i furts i millorar la convivència.

L’habitatge també preocupa 
molt a la ciutadania. Què faran?  
No crec en un model on l’Admi-
nistració es converteix en cons-
tructor o promotor immobiliari, 
és un model obsolet que cos-
ta diners però sobretot temps. 
Proposem un model que destini 
els recursos dels quals disposem 
actualment al voltant d’uns 8M€, 
per a l’adquisició d’habitatges de 
segona mà mitjançant una sub-
hasta pública. Així s’estalviaria 
temps, diners però sobretot seria 
un mecanisme totalment trans-
parent on no es perdrien en el 
no-res aquells recursos.•
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govern espanyol amb els vots de 
tota l’oposició i no vol dir que pac-
tés amb Bildu. Nosaltres no hem fet 
cap pacte amb el PP. En aquests me-
sos hem demostrat que amb pocs 
regidors però amb molta voluntat 
es pot arribar a fer polítiques pro-
gressistes i d’esquerres per la ciu-
tat. 

L’escenari dels resultats és molt 
incert per la fragmentació del vot.
La cosa estarà molt ajustada, i al fi -
nal qui governi serà qui sigui capaç 
de pactar. I l’únic capaç de dialogar 
amb tothom és el PSC, i ho hem de-
mostrat durant aquest mandat. 
Quan parlem de pactes, no parlem 
de pactes de govern, podem parlar 
de pactes d’estabilitat. 

Possiblement el PSC tindrà, com 
al 2015, la clau per elegir el govern 

El PSC comença la campanya amb 
bon sabor de boca després de les 
generals, on veu obtenir molt bons 
resultats a Badalona. Creieu que 
l’efecte Sánchez es pot tornar a re-
petir el 26M?
La realitat és que el 28 d’abril 
34.000 veïns i veïnes van apostar 
per la candidatura socialista. El 
que estem fent és dir-li al veïnat 
que nosaltres ens dediquem i tre-
ballem per Badalona i que votar a 
Pedro Sánchez a Espanya és votar 
a Álex Pastor a Badalona i intenta-
rem recuperar cadascun dels vo-
tants que fa poques setmanes ens 
van donar la seva confi ança. 

El PP de García Albiol diu que si no 
li voten a ell tornarà a governar 
Dolors Sabater i des de la Badalona 
Valenta diuen que si no els voten a 
ells tornarà a governar Albiol. Tem 
que aquesta polarització pugui fer 
que els votants d’esquerres facin 
vot útil?
Està clar que els dos extrems re-
presenten el passat de Badalona, 
un passat de confrontació, de di-
visió i d’odi, i també d’inacció, de 
deixadesa dels carrers i places 
de la ciutat. Nosaltres represen-
tem tot el contrari, una ciutat de 
concòrdia, de pau, però sobretot, 
que el govern local es dediqui a 
Badalona. El veí que vagi a votar 
el 26 de maig ha de decidir entre 
el futur, o el passat. Si és futur, ha 
de votar al PSC. 

Vostè està al capdavant del govern 
gràcies al recolzament d’Albiol a la 
moció de censura del juny passat. 
Els votants poden penalitzar-li 
aquella maniobra? 
Pedro Sánchez va ser president del 

Álex Pastor, al sofà chester en el que fa campanya Foto: S. Rodríguez 

de la ciutat. Vostè ha dit que no 
votarà per Albiol ni per Sabater. 
Si qualsevol d’aquestes forces té 
més vots que el PSC, vostè a qui 
recolzarà? 
El que estem dient és que la nostra 
candidatura és la que presentem 
a l’alcaldia. El que jo els pregun-
taria tant a Sabater com a Albiol 
és si amb els seus vots en contra 
del PSC deixaran que governi l’al-
tre extrem. 

A la moció de censura Albiol va re-
galar-li els vots dels seus regidors? 
O hi ha havia un pacte entre vosal-
tres per tal que si el PP és la for-
ça més votada el PSC el deixi go-
vernar? 
No votaré a García Albiol ni a 
Sabater.

Però per omissió, podria abstenir-

“Sabater i Albiol  votaran contra el PSC i 
deixaran que governi l’altre extrem?”
Álex Pastor, candidat del PSC 

se el PSC de permetre un govern 
d’esquerres i fer alcalde a Albiol en 
una segona investidura si ell obté 
més vots?
L’omissió la faran els dos extrems. 
Nosaltres ens presentem per gua-
nyar la candidatura i per seguir 
treballant per una ciutat unida.

Canvio la perspectiva, si Albiol 
guanya en vots però es pot for-
mar un govern alternatiu, vostè 
facilitarà un govern d’esquerres?
Si Dolors Sabater vol votar a la 
candidatura socialista, pot fer-ho.

Però, si Sabater és la llista més vo-
tada de l’esquerra?
Si Albiol vol votar a la candidatura 
de Sabater, pot fer-ho. 

Entendria l’electorat socialista 
que el PSC pogués no facilitar un 
govern d’esquerres a la ciutat?
Si el PSC governa, hi ha un go-
vern d’esquerra a la ciutat. 

Els candidats demaneu que a les 
municipals es parli de polítiques 
de ciutat, però la realitat és que 
el context nacional està present. 
El judici i les sentències els allu-
nya d’una possible entesa amb 
les forces sobiranistes?
Nosaltres no tenim problemes 
per entendre’ns amb ningú. A 
partir dels fets de l’1 d’octubre 
van ser les forces independentis-
tes les que van expulsar al Partit 
Socialista del molts ajuntaments. 
Aquí es va plantejar una moció 
de censura l’any passat perquè 
volíem evitar tot això, perquè la 
institució és de tots. No podem 
entendre que es determinin les 
polítiques que es facin en aques-

ta ciutat per si hi ha un judici o 
una qüestió identititària con-
treta. Nosaltres treballem per 
Badalona, ho fem en campanya i 
ho fem fora de campanya. 

Quines haurien de ser les priori-
tats del proper govern de la ciu-
tat?
El proper govern de Badalona i 
en aquest cas si l’encapçalo jo, 
s’haurà de dedicar directament 
al manteniment, a la neteja i a 
la seguretat de la ciutat. El més 
importat per qualsevol veí que 
paga els seus impostos és que 
els seus carrers estiguin en bon 
estat, siguin segurs i estiguin 
nets, i puguin sentir-se orgullo-
sos de Badalona. Portem anys 
que Badalona només és notícia 
per coses negatives o per qüesti-
ons d’identitat que confronten a 
la ciutat. La meva aposta és que 
puguem estar orgullosos de la 
ciutat. 

Hi ha col·lapse a Serveis Socials, 
dèfi cits en manteniment de molts 
equipaments públics, centres en 
barracons... Com s’explica a la ciu-
tadania que legislatura rere legis-
latura no s’hagin resolt aquests 
problemes?
Jo a la ciutadania li puc explicar el 
que he fet en aquests deu mesos, 
i el que hem fet, entre d’altres, és 
un conveni amb la Generalitat de 
Catalunya, que té la competència 
en educació, per construir les es-
coles Ventós Mi i Badalona Port. 
Estem intentant donar-li la volta 
a una ciutat que porta anys de dei-
xadesa i abandonament. Les instal-
lacions esportives igual, necessi-
ten una gran inversió també. •

der disputar ser la força més vo-
tada. L’escenari és diferent al del 
2015 perquè ja no ens podem fi ar 
del PSC.  

En el context de polarització en-
tre vostè i García Albiol, hi ha 
formacions que diuen que tots 
dos són extrems que generen 
discòrdia. Creu que el votant 
pot tenir aquesta percepció?
La Badalona de la convivència 
i de la cohesió està molt repre-
sentada per la Badalona Valenta, 
on tenim pluralitat amb gent 
de tots els barris, de totes les 

Les vostres enquestes internes us 
diuen que esteu frec a frec amb 
el PP. A banda de saber amb qui 
podrà pactar cada formació, és 
possible que acabi governant la 
força més votada. En aquest es-
cenari quines són les seves expec-
tatives?
Això precisament explica el risc 
de que hi ha hagi la possibilitat 
que el PP, un partit que tan mal 
fa a les persones vulnerables, go-
verni una ciutat com Badalona, 
que necessita polítiques socials. 
Per aquesta raó vam decidir apos-
tar per la Badalona Valenta i po-

edats, de diferents orígens i 
cultures participatives, associ-
atives i de moviments socials.  
L’experiència de govern que te-
nim és d’haver treballat per tot-
hom, de posar a l’abast dels més 
vulnerables la igualtat d’oportu-
nitats amb mesures de redistri-
bució de la riquesa: subvencions 
a l’IBI a les persones grans amb 
rendes baixes, o la tarifació so-
cial a les escoles bressol, entre 
d’altres. La polarització està en 
decidir el model de ciutat: la ciu-
tat de drets o la ciutat de les res-
triccions. 

“La polarització està 
en decidir si volem 
una ciutat de drets 
o de restriccions”
Dolors Sabater, candidata de la Badalona Valenta

Heu decidit formar coalició amb 
ERC per intentar aglutinar tots 
els vots possibles per superar al 
PP, però creu que el votant no in-
dependentista de Guanyem pot 
marxar a altres formacions?  
El nostre espai polític és plural 
i transversal, on s’inclouen per-
sones que no són independentis-
tes. Aquesta majoria social que a 
Catalunya representa el 80% de la 
població, que està a favor del dret 
a decidir i que creu que no hi ha 
d’haver presos polítics, això in-
clou tant a independentistes com 
a no independentistes. 

Dolors Sabater Foto: S. Rodríguez 

Vau intentar aglutinar també als 
comuns en aquesta coalició però 
no va ser possible. Això els pot 
restar forces per assumir ser la 
candidatura més votada?
Sempre que fas un espai de can-
vi guanya en capacitat d’atreure 
a persones indecises, però és evi-
dent que hi ha algun votant que 
no està d’acord i busca altres op-
cions. Respecto la seva decisió, 
han preferit un tacticisme més de 
partit que no una mirada ampla 
de projecte de ciutat. Segur que 
si aconseguim que hi hagi una al-
tra llista més votada que la del PP, 
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Caldria preguntar-se quines for-
ces volen pactar amb nosaltres. 
Excepte amb PP, Ciutadans i Vox, 
que no en tinc res a parlar, estaria 
disposat a seure’m a la taula amb 
la resta de formacions polítiques, 
posant una coma al PSC, que per-
tany al bloc del 155. En temes de 
gestió municipal, alguns acords 
podríem fer, però el context na-
cional és molt difícil i hauríem 
de pensar-nos molt i molt bé as-
seure’ns a parlar segons què amb 
ells. Jo crec que l’objectiu de ciu-
tat hauria de ser que la Badalona 
Valenta, els Comuns i nosaltres 
poguéssim obtenir 14 regidors. 
A partir d’aquí, el govern seria 

A les anteriors municipals, al 
2015, el PDeCat de Badalona, for-
mació que ha evolucionat fins 
l’actual Junts per Catalunya, va 
obtenir dos regidors. Al 2011 CiU 
en tenia 4 i ara algunes enquestes 
us donen 1 regidor. Quines són les 
vostres expectatives? 
Les perspectives seran les que els 
votants vulguin, però nosaltres 
creiem que tindrem uns bons re-
sultats i superarem els dos regi-
dors que tenim en l’actualitat. 

En aquesta campanya i ja abans, 
hi ha una certa polarització entre 
Albiol i Sabater. Pot restar-li for-
ces a candidatures com la vostra 
aquesta polarització?
La polarització és creada tant 
per García Albiol com per 
Guanyem Badalona En Comú i 
ERC. Jo no percebo aquesta po-
larització al carrer, ni la veig 
tant present. Si que al 2015 va 
haver-hi un vot de càstig cap a 
García Albiol, perquè hi havia 
molta gent que no volia que ell 
tornès a ser alcalde, però a dia 
d’avui no percebo això i el vot de 
càstig cap a Albiol no només el 
representa Guanyem-ERC sinò 
també Badalona en Comú, no-
saltres i fi ns i tot el PSC. Estarà 
més repartit aquest vot que no 
vol que García Albiol governi. 

El que passi el 26M és molt incert, 
el vot està molt fragmentat i to-
tes les formacions tindran difícil 
governar en solitari, caldran pac-
tes. Heu manifestat en diferents 
moments que el vostre grup no 
donarà suport en cap cas a Garcia 
Albiol. A quines formacions esta-
ria disposat a recolzar ? 

molt fàcil, perquè ens uneixen 
als tres el dret a decidir, encara 
que alguns voldríem anar més en-
llà. En polítiques socials també, a 
Badalona hi ha barris que neces-
siten molt més de l’administra-
ció, i potser no ens entendríem 
en propostes tals com potenciar 
que l’Ajuntament busqués la inici-
ativa privada per reactivar projec-
tes empresarials, que poguessin 
venir inversors i fer de Badalona 
una ciutat atractiva pel turisme 
i els sectors hotelers. Però de 
tot es pot parlar. Hem de posar 
Badalona al mapa per tenir més 
recursos i que aquests recursos es 
redistribueixin molt millor.

“Objectiu: un govern de Badalona 
Valenta, Comuns i nosaltres”
David Torrents, candidat de Junts per Catalunya Badalona 

David Torrents  Foto: Cedida 

ens hi trobarem, però cal salvar 
aquest obstacle primer. 

És possible que Albiol guanyi en 
vots, però que les forces d’esquer-
res puguin formar govern, comp-
tant amb el PSC. Confi a que pos-
sibilitarà un govern d’esquerres? 
El PSC no és de fi ar en absolut. No 
oblidem que el 20 de juny va desa-
llotjar al govern del canvi, pactant 
amb el PP i Ciutadans. Ells ja han 
dit que no votaran ni a un ni a l’al-
tre, i ha dit que es votarà a sí ma-
teix. O si s’inhibeix, farà alcalde 
a Albiol si és la llista més votada. 

Aquesta negativa que reitera en 
campanya Pastor de no inves-
tir-la ni a vostè ni Albiol, vol dir 
que deixaran tant en les mans 
del candidat del PP com en les 
seves barrar el pas d’uns i altres 
votant-lo a ell. La seva formació 
votaria a favor de Pastor per evi-
tar que torni Albiol?
Aquest escenari el decidirà la ciu-
tadania. Si no som la força més 
votada cal veure quina és la for-
ça d’esquerres més votada. El PSC 
està jugant aquesta carta però cal 
veure què diu la ciutadania. 

La situació nacional, amb judi-
cis i sentències a la vora, poden 

contaminar els pactes postelec-
torals? 
Penso que no ha de contaminar 
per part nostra, però hi ha partits 
que continuen posant les bande-
res i els temes estatals per sobre 
de la política municipal.

Va ser alcaldessa tres anys fins 
la moció de censura al juny pas-
sat. Moltes formacions l’acusen 
de tres anys d’inacció política. El 
govern del canvi què va canviar?
Va frenar el clientelisme a la ciu-
tat i les retallades, va retornar al 
poble el poder de decidir a través 
de polítiques participatives, i vam 
fer una altra manera de fer polí-
tica mirant a tots els barris per 
igual sense estar pendents d’elec-
toralisme, sense afavorir i ex-
cloure. Ens vam trobar una ciu-
tat molt desequilibrada respecte 
les inversions i el manteniment de 
l’espai públic i vam tornar a recu-
perar serveis. Nosaltres vam re-
muntar l’economia, vam deixar 
d’estar en pla d’ajust i vam ge-
nerar ingressos i capacitat d’in-
versió. Vam invertir dos milions 
d’euros en arreglar carrers; hem 
connectat la ciutat amb les pobla-
cions del voltant; hem mirat la po-
bresa no com un tema de caritat 
si no de justícia social. Al no aca-

bar el mandat, moltes coses no es-
taven enllestides i l’actual alcalde 
s’ha servit de tot el que estava a 
punt de sortir per fer-se la foto. 

Parlem de futur. Prioritats del 
proper govern de la ciutat?
La més important és recuperar 
la Badalona dels drets, que no 
enfronta als veïns, que respecta 
a tothom. Ha de combatre la po-
bresa i la desigualtat d’oportuni-
tats. Hi ha vàries coses a fer: hem 
de dotar l’Ajuntament d’una es-
tructura que li permeti ser efi ci-
ent. També fer un gran consens 
en un pla d’equipaments de ciu-
tat i evitar aquest circ de polítics 
que fan propostes sense fonament 
ni pressupost. Hem de recuperar 
els pressupostos participatius que 
va aprovar el veïnat, que es va fre-
nar amb el govern de la moció de 
censura. I hem de recuperar les 
millores que ja vam fer amb els 
polígons industrials de la ciutat. 

L’habitatge és un dels problemes 
que més afecten al veïnat. Hi ha 
una partida de 8 milions d’euros 
per lloguer social sense imple-
mentar procedent del seu govern. 
És molt trist que hàgim perdut 
un any. Vam aconseguir aquests 
8 milions que mai hauríem tin-

gut gràcies a la bona gestió eco-
nòmica. En 40 anys d’ajunta-
ments democràtics cap força 
que hagi governat la ciutat ha 
fet política d’habitatge per llo-
guer social, vam aconseguir 
els diners i vam començar els 
tràmits, que no és fàcil perquè 
l’habitatge no és competència 
municipal, i quan estava tot en 
marxa, ho van tombar tot amb 
la moció de censura. 

La seguretat està sent protago-
nista en campanya. Les xifres di-
uen que els delictes han pujat a 
la ciutat un 6,7%. És Badalona 
una ciutat insegura? 
Li vaig dir clarament a Albiol du-
rant el debat de l’ACN que sem-
bla mentida que faci tant de mal 
a la ciutat repetint que Badalona 
és insegura. Ell aconsegueix po-
sar els adjectius més pejoratius 
sobre la nostra ciutat. Fa mal als 
comerciants i als empresaris, i 
ens perjudica a tots. Nosaltres 
crearem el Consell de Seguretat 
per Districtes, on la ciutadania 
pugui participar en temes de se-
guretat, tot entenent que la segu-
retat no són només els delictes 
comuns. Una ciutat més segura 
és lluitar contra el masclisme, és 
lluitar contra la pobresa energè-

tica, i si no recordem les víctimes 
de l’incendi de Sant Roc. Amb les 
xifres, cal aclarar que s’ha fet 
un canvi de tipifi cació i les fal-
tes passen a ser delictes, i això 
fa que augmenti aquesta xifra. 
Si mirem les dades de les ciutats 
que ens envolten, a Badalona els 
delictes estan per sota de la mit-
jana. La seguretat és una arma 
perillosa que la dreta utilitza i 
és important recordar que més 
policia al carrer no evita assas-
sinats masclistes, ni la por al 
carrer si els carrers estan pocs 
il·luminats, ni la violència que 
incentiva les polítiques racistes. 

Albiol és fort justament als bar-
ris més vulnerables on hauria de 
guanyar un discurs d’esquerres. 
Com ho explica això?
Aquest és el repte que tenim. 
Ell té un màrqueting electoral 
potent que aconsegueix que les 
principals víctimes de les seves 
polítiques el votin. Que una per-
sona que està amb una pensió 
miserable gràcies a les polítiques 
de Rajoy voti al PP és un contra-
sentit. Hem de ser capaços de 
que aquestes persones se n’ado-
nin que els estan enganyant i que 
el projecte que defensem està a 
favor dels seus interessos. •

Badalona pateix múltiples fronts 
que caldrà abordar amb urgència. 
Quines haurien de ser les priori-
tats del proper govern de la ciu-
tat? 
Hi ha una de bàsica i fonamental. 
Necessitem un govern que gesti-
oni bé i que recuperi l’adminis-
tració pública. La maquinària de 
l’Ajuntament ha de ser molt més 
efi caç, molt més efi cient, i ha d’es-
tar molt més a prop dels treballa-
dors públics. A partir d’aquí, cal 
actuar en el manteniment de les 
ciutats, carrers, equipaments de-
fi citaris, reforçar Serveis Socials... 
Si no fem la primera, no ens en 
sortirem. 

Un altre qüestió a treballar és la 
cohesió social entre els barris. Hi 
ha barris que senten que les se-
ves demandes estan molt aban-
donades. Quines mesures poden 
ajudar a reduir les “fronteres” 
entre barris?  
Està aprovat el Pla Director de la 
C-31, que projecta el soterrament 
o fer un canvi important per re-
soldre la poca connectivitat que hi 
ha entre barris, i crec que aques-
ta ha de ser una aposta ferma. A 
més, hi ha barris que necessiten 
inversió municipal. 

Altre problema és el de l’habitat-
ge. Tenim desnonaments a diari, 
ocupacions, famílies que han de 
marxar de la ciutat perquè no po-
den pagar... Què proposa el vostre 
partit en aquest sentit?
Diferenciaria dues vessants. Una 
és el tema de l’emergència habita-
cional. L’administració no ha fet 
habitatge públic per tota aquella 
gent que no té pis i que es desno-

nada i per altra banda, les ocupa-
cions. Si és per necessitat l’admi-
nistració hauria de facilitat un 
pis i no perseguir qui hagi ocu-
pat un pis per necessitat. En el 
cas que al darrera hi hagi màfi es 
per rellogar els pisos, sí hem de 
ser molt contundents. No hem de 
permetre-ho. Després hi ha una 
altra part, tota aquella gent que 
els seus sous no li permeten ni 
llogar ni comprar, per tant hem 
de fer habitatge públic de lloguer.

A nivell urbanístic, quines actu-
acions són prioritàries per al seu 
grup municipal?
Primer s’ha de mirar quin im-
pacte produiran totes les promo-
cions que s’estan fent al Gorg i al 
Cristall, hauríem d’aturar-nos i 
replantejar-nos si ha de créixer o 
no la ciutat, perquè si creix més 
hem d’oferir més serveis, més es-
coles... Hem de projectar la ciu-
tat a uns anys vista. També neces-
sitem un pla de manteniment de 
carrers i voreres, i un pla d’acces-
sibilitat. 

Vostès fan èmfasi en convertir a 
Badalona en un pol empresarial. 
Quines mesures pot assumir el 
govern local per fer-ho?
Una de bàsica és canviar els usos 
d’alguns polígons industrials, se’n 
fa un ús poc intensiu, de magat-
zem, i les feines són de baix nivell. 
El polígon de Canyadó, per exem-
ple, hauria d’anar de la mà amb 
Can Ruti i ser un pol d’empreses 
tecnològiques i mèdiques. També 
hem d’apropar la fibra òptica, 
moltes empreses no s’instal·len a 
Badalona perquè hi ha polígons 
on no arriba la fi bra òptica.•
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6 Actualitat 
Els veïns, farts d’una 
avinguda Cerdanya ocupada 
per camions d’escombraries
La via està ocupada des de 2010 pels vehicles que presten el servei 
de recollida de residus a la ciutat, tallant totalment o parcial la 
circulació d’aquest carrer que connecta Bufalà, Morera i Pomar 

Javier Torres Jiménez

Per sobre del Turó de l’En-
ric i per sota de la B-20, a la 
zona nord de la ciutat, hi ha 
un carrer que des de fa anys 
està ocupat per camions de 

recollida d’escombraries. Es trac-
ta de l’avinguda Cerdanya, una via 
de pas que connecta els barris de 
Bufalà, Morera i Pomar, on s’ubi-
quen diferents instal·lacions de 
serveis municipals, entre ells el 
parc de neteja, on es guarden la 
majoria de vehicles i eines que ser-
veixen per mantenir neta la ciutat.

A les portes d’aquest equipa-
ment, que  FCC  presta des de fa 
anys a Badalona, s’acostumen a 
veure aparcats, ocupant part del 
carrer, una quinzena de cami-
ons de grans dimensions. Una 
situació que havia de ser provi-
sional però que s’ha anat con-
solidant amb el pas del temps, 
fins que els veïns han esclatat.
“La situació frega la il·legalitat i 
la irregularitat, hem tingut mol-
tíssima paciència aquests anys”, 
va etzibar fa uns dies la portaveu 
veïnal Mercè Cabrera al Ple mu-
nicipal, que va debatre la qüestió. 
Fa setmanes que les associacions 

de veïns dels tres barris, secun-
dades per la FAVB, mouen un co-
municat on demanaven una so-
lució aviat, i instaven als grups 
municipals a presentar una mo-
ció per donar visibilitat al tema. 
Una moció que es va aprovar de 
manera pràcticament unàni-
me, però del debat de la qual no 
se’n va treure gaire aigua clara.
El problema es remunta a l’any 
2010, quan l’Ajuntament, davant 
d’un problema d’espai a les instal-
lacions municipals, que no podien 
donar cabuda a tots els camions 
del contracte de neteja, va tallar 
el carrer perquè els vehicles apar-
quessin a la via pública.

Es tractava d’una mesura pro-
visional que es va allargar un pa-
rell d’anys, fi ns que, el 2012, es va 
prendre una mitja solució: obrir 
el carrer en un sol sentit, direcció 
Montgat. Des de llavors, fa set anys, 

materials i camions de neteja po-
dria ser remodelat i ampliat. Des 
de FCC, fonts de l’empresa es li-
miten a afi rmar que faran allò que 
l’Ajuntament, com a client, demani 
i consideri.•

Camions a l’avinguda Cerdanya Foto: Javier Torres

la situació no ha canviat i el part de 
la fl ota continua aparcant al carrer.
Totes les forces polítiques van co-
incidir en la necessitat de trobar 
una alternativa que alliberi l’espai 
públic dels camions, però sembla 
clar que no serà a curt termini. No 
serà fi ns després de les eleccions 
que el govern entrant pugui plan-

tejar-se què fer. El primer pas, se-
gons també van mencionar dife-
rents regidors, seria traslladar les 
instal·lacions de l’equip de verd 
urbà, que està a tocar. D’aquesta 
manera, l’espai per guardar els 

“La situació frega 
la il·legalitat i la 
irregularitat, hem 
tingut moltíssima 
paciència”

“La zona està feta una por-
queria, i els líquids lixi-
viats dels residus s’abo-

quen a terra i afecten l’entorn”, 
apuntava fa uns dies Cabrera. 
La qüestió ambiental és un al-
tre dels arguments que esgri-
meixen les entitats veïnals, que 
destaquen l’entorn en el qual 
es troba la via i la instal·lació, a 
tocar del corredor natural del 
Turó de l’Enric i el Torrent de la 
Font. D’altra banda, també su-
bratllen els problemes que tot 
plegat suposa a nivell infraes-
tructural: “La contínua utilit-
zació de la via pública, tant de 
la vorera com dels espais verds, 
per part d’un gran nombre de 
camions de neteja de forma 
diària, ha acabat deteriorant 
el paviment de forma greu”.
En aquesta direcció, la  Plata-
forma Salvem el Turó de l’En-
ric, que porta uns anys lluitant 
per la preservació de l’espai 
verd entre Morera i Bufalà, i 

Portaran el problema a la Fiscalia

per posar en valor els seus ele-
ments, ja ha anunciat que actua-
rà. L’entitat ha avançat que tras-
lladarà la situació a la Fiscalia de 
Medi Ambient perquè l’examini i 
determini les mesures que cregui 
oportunes. “El col·lectiu Salvem 
el Turó de l’Enric presentarà de-

Camions a l’avinguda Cerdanya Foto: Javier Torres

núncia a la fi scalia de medi am-
bient davant l’immobilisme 
en trobar solució immediata 
en acabar amb els basaments 
contaminants de l’Avinguda 
Cerdanya que estan patint els 
veïns”, afirmaven a través de 
xarxes socials fa uns dies.•
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Publicació editada per Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES  
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HOLA!
SOM LA 
BADALONA 
VALENTA

  TORNAREM 
A ESCRIURE LA HISTÒRIA 
DE LA BADALONA VALENTA 

Som la candidatura conjunta de Guanyem Badalona 
en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, 
Avancem-MES i altres persones i moviments 
socials de la ciutat, per tornar a fer Dolors Sabater 
alcaldessa de Badalona. Som un equip feminista, 
i amb més d’un 50% de dones; una candidatura 
oberta a la ciutadania i a tots aquells que treballin 
per un projecte d’esquerres, transformador i 
republicà. 

Un equip format per un conjunt de persones de 
la ciutat amb diferents trajectòries personals i 
professionals, unides per un projecte comú, que 
superi les dinàmiques partidistes clàssiques i que 
treballi per i amb la ciutadania. Entenem la política 
com un servei a la ciutadania, no com una 

professió. Dediquem aquesta etapa de la nostra 
vida, amb tots els esforços i il·lusions, a aquest 
projecte col·lectiu transformador i de progrés.
 
Formarem un govern que treballi de forma 
plural i transversal, tenint en compte sempre 
les necessitats de tota la ciutat. Treballem per a 
combatre les desigualtats i  fer millor la vida dels 
nostres veïns i veïnes. Junts i juntes, recuperarem 
l’orgull de qui som, de com som i de què som. Junts 
i juntes, guanyarem la ciutat perquè tothom la 
pugui viure. 

Somniem amb una Badalona viva, oberta, digna, 
on hi cap tothom. Sabem on volem anar, tenim les 
idees, el projecte i l’entusiasme. Només hi faltes tu.



MÉS ESCOLES BRESSOL 
AMB TARIFACIÓ SOCIAL

MOVENT-NOS 
EN BICI DE 
FORMA SEGURA

UN PULMÓ PER 
A LA CIUTAT 
A CAN BADA

CARRERS PER 
A TOTHOM

MÉS TUSES, 
I MÉS RÀPIDES

FRANCESC LAYRET 
PER LES PERSONES

ANEM A ESCOLA 
A PEU I SEGURS

APROPEM LA 
DEIXALLERIA, 
FEM ACCESSIBLE 
EL RECICLATGE

PLANIFICACIÓ 
EDUCATIVA: 
LLUITEM PER 
LA PÚBLICA!

Amb tarifació social, perquè siguin accessibles per a tothom.

Creació de xarxes centrals de carril bici 
per a les principals artèries de Badalona, 
connectant la a  les ci tats e nes

Volem crear un Parc Urbà a Can Bada, entre 
Morera i Bufalà com a extensió del Parc del 

orrent de la ont i uró de l nric

Garantirem l’accessibilitat universal als 
nostres carrers: Ascensors, rampes 
i escales mecàniques, antilliscants i 
voreres transitables per tothom.

Instal·lació de més parades dobles, més 
plataformes d’embarcament, més bancs i 
mar uesines

Creació de carrils bus en les vies principals de 
la ciutat: ambla ant oan, v  Mart  Pu ol, v  
President ompan s, v  oan d’ ustria, ant Bru

Proposem paci car una de les artèries 
principals de la ciutat, garantint 
l’accés a ve ns i comerciants

Volem implantar de manera efectiva 
la Xarxa de Camins Escolars per a 
totes les escoles de Badalona

Volem transformar els antics 
quioscos en desús en deixalleries 
per apropar les a la ciutadania

Cal fer un pacte de ciutat per la 
plani cació educativa  Generar consensos 
amplis de ciutat respecte les prioritats 
educatives i de noves construccions



OBRIM ELS PATIS 
DE LES ESCOLES 
AL BARRI

NINGÚ SENSE CASA  
I CAP PIS BUIT

EL MODEL DE 
SEGURETAT 
EN MANS DE 
VEÏNS I VEÏNES

ORGULL 
BADALONÍ DISCOTECA PÚBLICA 

I DE QUALITAT
L’ESPORT, 
EN FEMENÍ! 

MERCATS VIUS, 
MERCATS OBERTS

DONAR VIDA ALS 
SOLARS BUITS

Implantació del pro ecte de “Patis Oberts” 
a tota la ciutat

Impulsarem mesures d’IBI social i ajuts 
al lloguer, així com penalitzacions 
als pisos buits, per garantir el dret a 
l’habitatge de tots els ve ns i ve nes

Impulsarem taules participatives de seguretat, 
amb persones escollides per sorteig, institucions, 
grups municipals i cossos de seguretat  Per veure 
la seguretat des d’una òptica global i com una 
responsabilitat col·lectiva

Millorem les façanes a les zones més 
degradades i impulsem un Consell 
del Paisatge Urbà per reordenar i 
consensuar l’espai urbà de Badalona

Impulsem un espai d’oci juvenil polivalent, amb 
sales d’assaig, amb agenda participativa, on el 
ovent ens puguem relacionar de dia i de nit

Més suport a l’esport femení de la ciutat per 
tal de garantir la seva promoció i augment 
de visibilit ació i reconeixement

Impuls d’un nou model de mercats municipals 
adaptats a les necessitats i hàbits de consum 
d’avui en dia, amb compra on-line i remodelació 
de les instal·lacions

Implantació del “Projecte Buits” a Badalona, per a 
la recuperació i s social temporal de solars buits

Control sobre l’activitat dels pisos 
turístics per tal d’evitar un encariment 
del preu dels lloguers que expulsi els 
nostres ve ns i ve nes dels seus barris
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Badalona ciutat d’acollidaLa seguretat en sentit global

Aïda Llauradó Álvarez 
Cap de llista de Badalona en Comú Podem

V ivim en un món mestís, globalitzat, on les barreges culturals a tra-
vés de la història ha anat configurant el nostre caràcter multicul-
tural ja des de l’antiguitat, també a Catalunya: fenicis, grecs, ro-

mans, àrabs,... 
Avui som en el moment històric de les migracions a Europa, en un 

context de guerres i d’injustícies, on poders polítics, econòmics i me-
diàtics ens bombardegen sistemàticament amb mentides per justifi -
car els seus interessos, i per desgràcia estan prenent forma d’extrema 
dreta. Els moviments racistes i xenòfobs que es perfi len arreu d’Europa 
ataquen clarament els drets humans i la dignitat dels pobles. La vincu-
lació de la delinqüència, dels problemes socials i econòmics d’un país 
amb les persones immigrants, la sospita permanent sobre algú que és 
aparentment diferent a nosaltres, fa temps que està guanyant força. 
Personatges com García Albiol, amb tota la maquinària del PP a darrera, 
han aconseguit ja fa anys contaminar la opinió pública de la nostra ciu-
tat i fracturar la societat. 

Les migracions no només són una realitat que hi ha estat sempre, 
sinó que enriqueixen la diversitat del nostre país, sobretot quan s’afa-
voreix el mestissatge i no la guetització que, d’altra banda, provoquen 
els nostres governs amb la manca de drets socials, polítiques urbanís-
tiques i d’habitatge. Són majoritàriament gent jove que vol construir la 
seva història de vida aquí, tenir fills i filles que formaran part de la nos-
tra societat des del seu naixement. Els menors no acompanyats o joves 
de poc més de 18 anys sovint venen amb unes expectatives molt altes, 
amb molta energia, ganes de treballar i enamorar-se, però quan topen 

amb la realitat es troben dormint en comissaries, amb sort els acolliran 
en centres durant una temporada, i veuran com molta gent no els mira 
ni als ulls. 

Falten polítiques valentes des de l’administració, començant pel go-
vern de la Generalitat i continuant per Badalona. La nostra ciutat ni tan 
sols ha recuperat el Pla d’Acollida, continuem amb múltiples problemà-
tiques per atendre socialment a la gent que no té un domicili fi x, i qui 
perd el seu habitatge es veu sovint obligat a marxar de la ciutat per falta 
d’ajudes i alternatives. 

Badalona En Comú Podem ens comprometem a fer un gir en les polí-
tiques d’acollida, on els drets socials n’han de ser protagonistes. Hem de 
fer accessible l’empadronament per garantir drets, necessitem un equi-
pament que aculli situacions d’emergència social, i dotar dels recursos 
necessaris el Punt d’Atenció a Persones Nouvingudes. 

Badalona ha de ser ciutat d’acollida, no només participant formal-
ment a la Xarxa de Ciutats Refugi, sinó liderant les polítiques de drets 
humans i d’acollida com ho està fent Ada Colau a Barcelona, al costat 
d’entitats i ONG com Proactiva Open Arms. En canvi, el govern del PSOE 
s’ha posat a l’alçada de Salvini bloquejant el seu vaixell, impedint-los 
salvar vides al Mediterrani.•

Toni Flores
Tècnic de telecomunicacions i nº7 de la Badalona Valenta

ArribenQuan parlem de seguretat -i sobretot en època electoral hi 
ha tendència a parlar de llei i ordre-, entrem en el joc del discurs 
de la dreta. Com a molt, des de les esquerres, s’intenta humanitzar 

aquest discurs o mirar cap a una altra banda. Però, per parlar de segure-
tat, cal fer-ho en sentit global, perquè, en el fons, seguretat és adminis-
trar les pors del veïnat i aquestes són molt diverses. Cal tenir clar que el 
major perill que genera major inseguretat no és altra que la pobresa.

Cal posar l’accent, com ho fa Nacions Unides quan parla de seguretat 
humana, en les diferents vessants d’aquest concepte. Cal parlar de segu-
retat econòmica perquè tothom tingui dret a una feina digna amb ingres-
sos sufi cients per cobrir les seves necessitats, o quan no sigui possible, 
garantir una renda mínima. 

Garantir la seguretat en sentit global vol dir promoure la inclusió soci-
al i assegurar els drets de la ciutadania 

Cal parlar de seguretat alimentària, perquè qualsevol persona pugui 
accedir de manera digna i autònoma a una alimentació sufi cient, nutriti-
va i culturalment adequada; o de seguretat sanitària, perquè tot el veïnat 
de la nostra ciutat accedeixi a una sanitat pública de qualitat, com a dret 
universal. Cal garantir la construcció dels Centres d’Atenció Primària que 
manquen a la ciutat.

Cal promoure la seguretat comunitària, lluitant contra la discrimina-
ció i en favor de la convivència, per fer dels nostres barris llocs d’apre-
nentatge de la vida social i per al descobriment dels altres. També cal 
assegurar el dret a l’habitatge a digne, amb l’impuls d’un parc d’habitat-
ge social i públic, regulant els pisos turístics, penalitzant els pisos buits o 
aplicant mesures d’IBI social o d’ajuts al lloguer. 

Les ciutats es troben en primera línia pel que fa als impactes del can-
vi climàtic i, per això, hem de vetllar per la seguretat mediambiental. Els 
nostres ajuntaments poden fer polítiques clau en aquesta matèria i, des 
de La Badalona Valenta, proposem l’estratègia de residu zero o la trans-
formació dels antics quioscos en desús en deixalleries de proximitat, en-
tre d’altres accions.

Tampoc no podem descuidar la seguretat política. Cal respectar els 
drets fonamentals de tots i totes, garantint el processos participatius en 
tot allò que afecta les nostres vides.

Finalment, cal assegurar la seguretat personal i no fer-ho d’una ma-
nera esbiaixada, sense analitzar-ne les causes. Cal entendre la segure-
tat personal com a responsabilitat col·lectiva i, per això, volem impulsar 
taules participatives sobre aquest tema amb persones escollides per la 
pròpia comunitat o per sorteig, institucions, entitats, grups municipals i 
cossos de seguretat. Cal fer polítiques preventives, de formació i descen-
tralització de la seguretat, que facin partícip la comunitat.  

Cal crear espais segurs, l’espai no és neutre. Hi ha espais que causen 
por i això limita el moviment i el seu ús, especialment per part de les do-
nes, i això és una forma d’exclusió social. Transformant aquests espais 
amb ulls de dones, farem una ciutat més amable i segura. A aquest mo-
del, també hi contribuiran els camins escolars, perquè els nostres infants 
vagin a l’escola d’una forma autònoma, segura i sostenible.

Tampoc no es pot obviar que hi ha algunes zones de la ciutat en què 
s’acumula un índex de delinqüència elevat. Una major pressió policial 
podria ser una eina efi caç, però també és cert que aquestes zones acu-
mulen molts altres problemes socioeconòmics, a més de la delinqüència, 
que requereixen moltes altres mesures per promoure la inclusió social i 
lluitar contra les desigualtats. 

Per això, volem adoptar i posar en pràctica un discurs propi sobre segu-
retat, que abordi aquest concepte des de la seva globalitat. Així és com en-
tenc la seguretat des de la meva experiència al moviment veïnal i cultural 
de Llefi à i, per això, formo part de l’equip de Dolors Sabater. Perquè, amb la 
Badalona Valenta, construirem una ciutat participativa, amable i segura.•

Opinió patrocinadaOpinió patrocinada

nta

Les migracions enriqueixen la diversitat 
del nostre país, sobretot quan s’afavoreix 
el mestissatge i no la guetització que, 
d’altra banda, provoquen els nostres 
governs amb la manca de drets socials, 
polítiques urbanístiques i d’habitatge

AÏda Llauradó Foto: Badalona en Comú

Dolors Sabater saluda a agents de la Guàrdia Urbana  de Badalona  Foto: GBEC
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Falta menys d’una setmana per les eleccions 
municipals i per als professionals del sector 
cultural se’ns fa difícil digerir el menysteni-
ment que mostren tots els programes elec-
torals (i que han mostrat els governs de torn 

des de l’ajuntament) cap a les polítiques culturals. 
Quines línies estratègiques s’han dut a terme fi ns 
ara a Badalona per la defensa del dret a participar 
en la vida cultural a la ciutat? Hi ha algun partit 
disposat a dissenyar i implementar un pla per a la 
defensa del bé comú cultural d’aquelles que habi-
tem el municipi?  Quan diem aquí “bé comú cultu-
ral” el què volem dir és procomú, és a dir: el conjunt 
de coneixements, idees i obres culturals que ens 
pertanyen com a societat i que, per tant, connecten 
directament amb la nostra defensa del dret fona-
mental a l’accés a la vida cultural de Badalona i a la 
producció artística. I per què el procomú? Perquè 
cadascuna de nosaltres som d’alguna manera pro-
pietàries d’aquests béns, hereves col·lectives de les 
idees, inspiracions i generacions que ens han prece-
dit. I, si en som propietàries, tenim el dret i el deure 
de prendre decisions al respecte. 

En els últims anys hem estat testimonis de com a 
la nostra ciutat, amb un govern del canvi certament 
esperançador en l’àmbit de la defensa dels béns co-
muns, es treballava enèrgicament per implemen-
tar estratègies de participació i democratització de 
les línies d’acció de la ciutat, tot facilitant una presa 
de decisions compartida amb la ciutadania. Tot allò 
que defi nim com a públic no ha de ser necessària-
ment gestionat per l’administració, i és una tesi que 
aquell mateix govern va defensar amb rigor, per 
exemple, en la posada en pràctica dels pressupostos 
participatius d’inversió de 2016. 

Malauradament, els esforços en l’àmbit de les po-
lítiques culturals no han estat mai els mateixos. Les 
expressions artístiques i culturals formen part de 
la nostra dimensió identitària, personal i social, i 
per tant hem de poder prendre decisions participa-
des al respecte, com a ciutadania. L’interès pel pro-
comú ha de ser, per força, col·lectiu, i no individu-
al ni privatiu. I la mancança de línies estratègiques 
en matèria de polítiques culturals fa evidenciar un 
oblit important en relació a la defensa de l’equitat 
d’aquelles que habiten, que habitem la ciutat. 

Pensar en polítiques de defensa dels drets cultu-
rals no ha de ser, necessàriament, pensar en infra-
estructures. No tot depèn de grans pressupostos, ni 
del nombre d’equipaments dels quals es disposa. La 
política cultural és també facilitar els camins d’allò 
que és cultural al llarg de tot el territori, vehicular 
el què s’impulsa des dels carrers, interconnectar 
propostes i agents, agitar, fer possible. 

El perquè del menysteniment 
No saber per on començar és, molt probablement, 
l’origen dels mals de molts municipis que volen tre-
ballar en la defensa dels drets culturals. I aquí pro-
posem un punt de partida summament senzill, però 
necessari: l’autoavaluació. Quines desigualtats exis-
teixen a Badalona en les tres dimensions dels drets 
culturals1?  

1. En l’àmbit de la participació, podem avaluar com 
es produeix la pràctica artística, formativa i as-
sociativa en l’àmbit cultural a Badalona i prendre 
les mesures necessàries per treballar per l’equi-
tat sent conscients de totes les desigualtats que 
es produeixen en relació als recursos i a les dife-
rències. També podem avaluar sense prejudicis 
què hi ha darrere de la manca de participació a 
les activitats culturals i programacions que són 
impulsades des de l’administració. La baixa as-
sistència respon només a una manca d’interès 
pel fet cultural? Qui ha decidit què? Altra vega-
da, prou de paternalismes: allò que és públic, de 
totes, ha de ser decidit per totes. 

2. En l’àmbit de la producció: en quines condici-
ons laborals treballen les nostres professionals 
de l’àmbit artístic i cultural? Estem facilitant 
espais físics de creació, espais teòrics d’inter-
canvi, programes de suport a la creació? Tenim 
una relació discrecional amb les creadores pro-
fessionals de la ciutat, o som capaces d’establir 
programes públics i exercir la transparència en 
les nostres accions? 

3. En l’àmbit de la decisió, estem fent possible que 
totes aquelles persones amb interès pel sector 
cultural prenguin decisions vinculants respecte 
a les polítiques públiques de cultura? Més en-
llà de preguntar a la ciutadania, som capaces de 
fer-ne un retorn? D’assumir la responsabilitat 
que s’adquireix com a administració quan es re-
alitza una pregunta? 
En un altre espai més ampli podem seguir des-

glossant estratègies, exemples d’accions i oportuni-
tats. Quedem-nos avui amb la idea d’una gran opor-
tunitat: que el titular d’aquesta carta de desitjos es 
faci real i que la nostra ciutat, Badalona, deixi enre-
re velles pràctiques i esdevingui referent en l’exerci-
ci de les polítiques culturals del bé comú.  

Som conscients que el què aquí es proposa és, 
en molts sentits, obrir camí. Pot requerir de grans 
esforços innovar en una matèria històricament 
desatesa.  Però si volem reconèixer l’heterogene-
ïtat del nostre municipi en totes les seves dimen-
sions hem de poder contribuir, des de les nostres 
possibilitats com a continent creatiu, a revertir les 
desigualtats d’accés a la cultura existents a la nos-
tra ciutat.  

Cal valentia, sí.  
Ens hi posem? •

Badalona: ciutat 
referent en la defensa 
dels drets culturals  

Opinió convidada

Carme Rodríguez Manau

Aquesta carta ha estat enviada al govern de 
Badalona per demanar solucions a la deixadesa 
de Can Solei:

Soc mare d’un nen i sovint en sortir de l’escola, ens 
quedem jugant una estona al Parc de Can Solei.

Com molt bé sabeu aquest parc és el pulmó verd de 
la ciutat, un lloc romàntic fi ns i tot i alhora hi podem 
trobar una gran varietat de vegetació i éssers vius.

Una molt bona carta de presentació per difondre la 
marca Badalona, i un lloc on molts infants d’escoles 
d’arreu en algun moment o altre hi van per participar 
en les tasques de l’hort o bé per aprendre a respectar i 
reconèixer la gran varietat de vegetació, o bé per jugar 
i descansar inclús per aquells que venen de fora un cop 
han passat un dia a la platja.

Espai de trobada per gaudir en família, amics i ve-
ïns, amb algunes propostes durant l’any prou interes-
sants, llàstima que amb pocs recursos, això si, gràcies a 
la generositat i la il·lusió de qui les organitza.

Alhora acull  tres centres educatius i un centre 
d’acollida. Per cert, ja portem massa cursos on l’oferta 
és inferior a la demanda de la zona, tot i la construcció 
realitzada en els últims anys, sense tenir en compte les 
necessitats que això implica i pitjor encara, sense do-

nar solucions un cop tenim el problema damunt.
En el recinte hi ha diversos edifi cis en desús, és molt 

trist que una ciutat com Badalona no tingui un mapa 
d’equipaments actualitzat i transparent ni tampoc 
una política clara i compromesa, manca compromís 
i voluntat de servei a les persones, falta sensibilitat, 
criteris justos, honestedat i visió de futur, en canvi 
sembla que sobren interessos mercantilistes.

També observo una certa deixadesa en la cura i 
manteniment del parc, ja no serveix la cantarella que 
el parc depèn d’una altra administració, posin sentit 
comú i rigor en la feina.

Trobo a faltar accions concretes de sensibilització i 
convivència, pel que fa al comportament d’alguns pro-
pietaris de gossos, que passegen i deixen que les se-
ves mascotes corrin soltes i alhora defequin fora dels 
llocs adequats.

I a sobre molts ni tant sols recullen els excrements.
Considero que l’espai natural i públic és de tothom, 

però cal ser responsables i tenir cura per a que l’ús que 
en fem faciliti la convivència, el respecte per la natura i 
el gaudi i no sigui motiu d’enfrontament o pugui ser un 
perill per la salut pública.

De manera que agrairia prenguin algunes mesures, 
siguin didàctiques o coercitives. Però si us plau, facin 
alguna cosa.

Agrairia, tinguin la deferència de dedicar una estona 
a refl exionar al respecte, de forma transversal i a veu-
re si seria possible posar fi l a l’agulla en molts dels as-
pectes comentats.•

Carta oberta sobre Can Solei

opinió 
convidada

Caca de gos amb missatge per demanar civisme  Foto: Cedida

Per als professionals del sector 
cultural se’ns fa difícil digerir 
el menysteniment que mostren 
tots els programes electorals 
(i que han mostrat els governs 
de torn des de l’ajuntament) 
cap a les polítiques culturals

Nota
1. Nicolás Barbieri –prof. de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma i investigador de l’IGOP- té un treball exhaustiu en re-
lació a les dimensions dels drets culturals molt interessant per a qui vulgui aprofundir en la matèria. Els seus articles es poden 
consultar a: www.ubicarse.net.   

És trist que Badalona no 
tingui un mapa d’equipaments 
actualitzat i transparent  

Rosa Carbonell, Directora de Teatre La Llavor 
(teatrelallavor.com) i gestora cultural
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en lloc d’insistir en un currícu-
lum més tradicional”, reflexio-
na el Víctor, si bé reconeix que el 
Baldomer Solà és un centre on fan 
molts esforços en aquesta direcció. 
Per això, els tutors de quart consi-
deren que seria molt positiu que 
‘Que l’escola t’acompanyi’ continu-
és el curs vinent.

“L’escola és cosa de tots”
Pel que fa a la vessant comunità-
ria del projecte, la coordinadora de 
l’Ateneu Sant Roc, Pilar López, va-
lora de forma molt positiva la ini-
ciativa, perquè “reforça en positiu 
els nanos que van a l’escola, que no 
és només un lloc on aprendre mate-
màtiques i llengua”, i ho fa “de for-
ma transversal. Està molt ben pen-
sada, per implicar tota la comunitat, 
perquè l’escola és cosa de tots”.

L’Ateneu participa en la difu-
sió de la campanya, amb material 
gràfi c i a través de les xarxes soci-
als, però també amb la formació 
dels equips d’educadors amb què 
compta. I col·laborarà en l’organit-
zació de l’activitat comunitària de 
cloenda, el 31 de maig, que se ce-
lebrarà a la plaça de Sant Elies, a 
partir de les 17 hores.

Igual que les escoles, des de l’Ate-
neu Sant Roc consideren que seria 
molt positiu que el projecte tingués 
continuïtat, i aquesta és la intenció 
dels seus impulsors, malgrat que per 
confi rmar-ho estan pendents que 
les administracions (Ajuntament de 
Badalona, Diputació de Barcelona i 
Generalitat) mantinguin el suport 
econòmic.•

Benjamín Recacha García

“M’agrada l’escola 
perquè faig coses 
divertides, jugo 
amb els amics i 
aprenc”. El Darian 

és un dels alumnes de quart B de 
l’Escola Josep Boada que aques-
ta tarda participa en el joc que la 
Laia, dinamitzadora del projecte 
‘Que l’escola t’acompanyi’, ha pre-
parat al pati, en el marc de l’assig-
natura de Valors. “M’agrada fer va-
lors perquè compartim sentiments 
amb els amics, i això és bonic”, diu 
la Karla, tan motivada com la res-
ta dels seus companys per una ac-
tivitat que “trenca amb la dinàmica 
habitual de les classes”, assenyala 
la mestra, Núria Idáñez Caballé. 
“Val molt la pena, perquè ve una 
persona externa amb una propos-
ta de qualitat, i als nanos els encan-
ta. Fan coses diferents i un treball 
personal que els va molt bé”, afe-
geix mentre el grup es divideix en 
equips de tres o quatre membres 
que hauran de buscar pel pati els 
sobres del seu color, que contenen 
les activitats a realitzar.

“Aquests jocs ens serveixen per 
veure qui és més insegur o a qui 
li costa més expressar les emoci-
ons, i els ajuda a superar difi cul-
tats relacionades amb el caràc-
ter”, explica la Laia Jiménez, a qui 
l’alumnat ja coneix perquè porten 
uns mesos treballant amb ella les 
propostes d’aquest projecte de su-
port a l’escolarització que neix del 
Centre Sant Jaume de la Fundació 
Carles Blanch amb l’objectiu de di-
fondre entre la infància dels bar-
ris de Badalona Sud els benefi cis 
d’anar a escola. Pretén ser, doncs, 
una eina per reduir l’absentisme, 
i ho vol fer implicant tota la comu-
nitat, no només en l’àmbit escolar.

Fins al moment, s’hi han adherit 
vint-i-sis entitats i més de dos-cents 
seixanta particulars, que, d’aques-
ta manera, volen posar de relleu la 
importància de no abandonar els 
estudis de forma prematura en uns 
barris on la principal difi cultat és 
que iniciatives d’aquesta mena ar-
ribin a les famílies. A més del Josep 
Boada, amb els tres grups de quart, 
hi participen els col·legis Baldomer 
Solà i L’estonnac.

El joc es va desenvolupant pel 
pati. La primera prova consisteix a 
escriure deu coses que ens agrada 
fer. El Paco no dubta a incloure “ju-
gar al Fortnite i a futbol”. Hi ha més 
nens que tenen els vídeojocs, la tele 
i l’esport entre les seves prioritats. 
El Muhammad ens sorprèn, però, 
incloent-hi les matemàtiques.

A la Gurmant li agrada cantar i 
ballar; al Gerónimo, l’esport, per-
què “al meu pare li encanta, i jugo 
amb ell”; a la Sara, la xocolata, i a 

L’escola com a espai per 
descobrir-se i compartir
El Centre Sant Jaume implica col·legis, entitats i teixit comunitari en 
el projecte ‘Que l’escola t’acompanyi’ per lluitar contra l’absentisme

La classe de 4rtB de l’Escola Josep Boada Foto: Centre Sant Jaume

l’Emilia “jugar amb el meu germà 
a barallar-nos amb els coixins”. A 
l’Ana li agrada “anar a casa de la 
meva àvia, perquè allà ens trobem 
tota la família”.

En un altre sobre els pregun-
ten per coses que fan bé i que han 
après, no necessàriament a l’esco-
la. Alguns nanos dubten, no estan 
acostumats a pensar en positiu so-
bre ells mateixos. “Em posa ner-
viosa pensar en mi”, reconeix una 
nena, i llavors les companyes i la 
dinamitzadora l’ajuden.

“Sóc carinyosa amb la gent”, es-
criu la Sara. “He aconseguit par-
lar espanyol”, destaca el Shengyan. 
“He aconseguit fer divisions, i sóc 
amable”, diu el Santi.

A l’última prova han de pensar 

en valors, els que els caracteritzen 
i els que els agrada reconèixer en 
els altres. Sinceritat, alegria, sen-
zillesa, respecte, empatia, amabi-
litat, amistat, sensibilitat, volun-
tat d’aprendre i d’ajudar els altres 
són alguns dels que destaquen en 
la rotllana que fem al terra per po-
sar en comú l’experiència.

Reforçar l’autoestima
Com al Josep Boada, al Baldomer 
Solà les activitats de ‘Que l’escola 
t’acompanyi’ van començar amb 
els grups de quart, dos en aquest 
cas, i com que funcionava molt 
bé, la van ampliar als de segon. 
“Fem dinàmiques de grup que re-
forcen la cohesió i la cooperació”, 
expliquen la Carmen Martínez i el 

Víctor Gil, tutors de quart.
Un dels reptes amb què es tro-

ben és la gestió dels conflictes i 
les emocions de l’alumnat. “Fa 
dos anys que a l’escola treballem 
molt enfocats en el foment dels 
vincles emocionals per reforçar 
el grup, així que aquest projecte 
suma; ens ajuda a consolidar la fei-
na”, destaquen. “Ens trobem amb 
nanos amb un nivell de frustració 
molt elevat”, de manera que inici-
atives que reforcen l’autoestima i 
la cooperació els ajuden i, de fet, 
la Carmen i el Víctor afi rmen que 
la feina duta a terme en el decurs 
d’aquests dos anys permet apreci-
ar una evolució positiva.

Les activitats que fan en el marc 
de ‘Que l’escola t’acompanyi’ re-
forcen els missatges positius so-
bre l’escola mitjançant la música, 
el joc cooperatiu i les arts plàsti-
ques. “L’objectiu és reduir l’absen-
tisme, però a vegades és compli-
cat, per molt que els alumnes s’hi 
impliquin”. La difi cultat radica en 
com superar els murs de l’escola, 
que allò que viuen a classe arribi 
a casa en un barri amb situacions 
familiars complicades.

“Potser caldria dedicar més 
temps a gestionar les emocions 

Des del Centre Sant Jaume 
es mostren satisfets de com 
ha evolucionat ‘Que l’escola 

t’acompanyi’, sobretot en l’àmbit 
escolar. “Hem constatat que els 
infants necessiten espais de re-
fl exió i de presa de consciència 
del que és i signifi ca l’escola, la 
importància que té. Necessiten 
espais per sentir i aprofundir en 
ells mateixos i l’única via és a tra-
vés de la pràctica”.

Gràcies a les activitats que es 
duen a terme a l’aula “ens hem 
adonat, i ells també, que els in-
comoda el silenci, que els costa 
contestar preguntes que tenen a 
veure amb ells mateixos, no estan 
acostumats a preguntar-se i a que 
els preguntin. Agraeixen i tenen 
la necessitat d’exterioritzar el que 
els passa per dins. Connectar amb 
ells mateixos per tal de poder con-
nectar amb els altres”.

Connexions que poden ser per 
compartir emocions, però també 

per gestionar el confl icte, “que no 
és negatiu perquè s’ha pogut tre-
ballar en el moment”, i, en tot cas, 
“moltes vegades aquesta connexió 
ha sigut des del respecte, la consi-
deració i l’admiració cap a l’altre. 
Tots tenim pors, inquietuds i les 
mateixes emocions”. 

L’objectiu principal de la campa-
nya és lluitar contra l’absentisme, 
per tant, bona part dels esforços 
van adreçats a subratllar els trets 
positius de l’escola, sobretot a tra-
vés del joc. “S’adonen de tot el que 
han aprés durant aquests anys”.

Implicar les famílies en aquest 
procés és “el gran repte” de ‘Que 
l’escola t’acompanyi’, reconeix el 
Centre Sant Jaume. S’han prepa-
rat activitats a les escoles en què 
participin conjuntament les famí-
lies i la canalla.

La campanya pretén implicar el 
màxim nombre de persones de la 
comunitat en la difusió de missat-
ges positius sobre l’escola. Es trac-

ta d’un procés de sensibilització 
amb resultats a mig termini; per 
tant, “l’objectiu és que comerços, 
entitats, veïns i veïnes comencin a 
parlar d’escolarització, que refl e-
xionin i critiquin de manera cons-
tructiva la situació del territori i 

que siguin promotors d’aquest 
canvi necessari”. S’han distribu-
ït cartells per tota la zona, i el dia 
31 hi haurà la festa de cloenda a 
la plaça de Sant Elies. “Volem una 
comunitat sencera transmetent el 
mateix missatge”, conclouen.•

Implicar la comunitat en favor de l’escolarització

Activitat amb alumnes de segon del Baldomer Solà Foto: Centre Sant Jaume 

“Ens trobem amb 
nanos amb un 
nivell de frustració 
molt elevat”
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de Badalona

Exposicions
Dissabte 18 de maig 
La Nit dels Museus
El Museu de Badalona obre les portes la 
nit del dissabte 18 de maig (de 19 a 1h) 
amb motiu de la Nit dels Museus.
Entrada lliure als diferents espais mu-
seïtzats d’època romana: les termes i el 
Decumanus, la Casa dels Dofi ns, el Jardí 
de Quint Licini i el conducte d’aigües.

Diumenge 19 de maig 
VIII Mostra Vila d’Arts 
Un col·lectiu d’artistes ens mostraran les 
seves creacions: dissenys, pintures, dibui-
xos, escultures, poesia i un llarg etcètera.
A càrrec de l’Associació de Veïns de Dalt 
de la Vila. (Pl. Pau Casals, 10h)

Activitats
Divendres 17 de maig 
Mostra de Dansa

Com cada any, gaudirem d’actuacions de 
diferents estils, com la dansa clàssica, la 
dansa contemporània, el jazz, el hip-hop 
i el fl amenc.
A càrrec de les escoles Danzalona, Estudi 
Flamenc, Lora de Goya, L’Assaig, Atelier 
des Artistes, Marisa Yudes, Moviment-2, 
Multiestil, Ritmes, Ballet Sílvia Pallisera, 
Stil i Tempo. (Pl. de la Plana, 19h)

Dia Internacional LGTBIQfòbia
Jornada cultural, lúdica i reivindicativa.
18.30h, a la sala d’exposicions el Refugi, 
(Pl. de la Vila, s/n), presentació del llibre 
Construccions identitàries. Work in progress 
a càrrec de la seva autora, la fotògrafa 
Mar C. Llop. Inclou un col·loqui-xerrada i 
la inauguració de l’exposició fotogràfi ca 
del mateix nom, que recull la vivència de 
la pròpia autora i altres persones trans.
A partir de les 20h, a la plaça del 
Centenari, Popstar by Brian Cross 
LGTBI Edition, festa musical que inclou 
els concerts de Brian Cross, discjòquei 
i productor musical guardonat amb el 
Best International Spanish DJ.
Javi Reina, discjòquei i productor musi-
cal , habitual dels millors clubs i festivals 
nacionals i internacionals.

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

Marta Sánchez, veterana cantant pop, lí-
der durant molts anys del grup Olé Olé.
Famous, guanyador del concurs 
Operación Triunfo el 2018.
Ruth Lorenzo, qui presenta ‘Loveaholic’, 
el seu últim treball discogràfi c.
Oriol Torres, artista visual i videojòquei.

Dissabte 18 de maig 
Cercabèstia 2019. On són els dragolins?
Els trapelles dragolins s’han menjat els 
caramels del senyor Tornemi Pastisser. 
Si els volem recuperar caldrà cercar-los 
i pagar penyora. Animació a càrrec de la 
Dramàtica del Círcol. Activitat coordina-
da per Badalona Bèsties de Foc. (Pl. de la 
Vila, 11.30h)

XXI Correfoc Infantil. Dos recorreguts: de 
foc i de pols. Hi participen: en Baldufa, la 
Trempada, els Dragolins Xarop, Pomada 
i Xeringueta; en Ferragot, el drac de Can 
Sofre, els dracs de les escoles Gitanjali, 
Artur Martorell, Lola Anglada, Jungfrau, 
Maristes, Salvador Espriu i Progrés; la 
Cuca de l’Ateneu de Sant Roc, les colles in-
fantils dels Diables de Badalona, Bufons 
del Foc, Kapaoltis i la Canalla de Badalona 
Bèsties de Foc. Tot ben amanit per Les 
Gralles de Fum, Clan Suricatos i el grup 
de percussió Corasound. (Pl. de la Vila, 
17.30h)

Concert dels Git and Jalis, grup de rock 
format per pares i mares de l’Escola 
Gitanjali. (Rambla, 18.30h)

Banda Simfònica de Badalona, una nit de 
pel·lícula! Concert amb les millors bandes 
sonores de la història del cinema. (Pl. de 
la Plana. 21h)

XXXVII Correfoc. El tradicional Toc de Foc 
marcarà l’inici del Correfoc, que culmi-

narà amb una gran encesa que il·luminarà 
tota la ciutat. Coordinat per Diables de 
Badalona, hi participen també Badalona 
Bèsties de Foc, Bufons del Foc, Kapaoltis 
de Llefi à i una colla convidada. (Pl. de la 
Vila, 22h)

Concert de Cal Txiringu, amb Fanfarra i 
Bossonaya. (Platja dels Pescadors, 23.30h)

Festa de las Migas. Durant tot el cap de 
setmana es repartiran més de 2.000 raci-
ons de migas. Diumenge, de 10 a 14h, hi 
haurà també la XVII Trobada d’Agulla, or-
ganitzada per Dones en Moviment.
A càrrec de la Comissió de Festes de la 
Salut. (Parc de l’Escorxador)

Escape Room. El cap de setmana serà molt 
fàcil entrar a la Casa de la Vila… però no 
tant sortir-ne. Hi haurà proves, enigmes i 
reptes de lògica relacionats amb la histò-
ria de l’edifi ci. Activitat familiar, inclosa en 
el programa d’actes del 15è aniversari del 
Consell dels Infants de Badalona. (Pl. de la 
Vila, de 10 a 14 i de 16 a 20h)

Diumenge 19 de maig 
XXXIX Fira de l’Arrop. La confi tura de 
most concentrat i fruites dóna nom a 
aquesta fi ra artesana que organitza l’Asso-
ciació de Veïns del Dalt de la Vila. (C. del 
Temple, tot el dia)

Mobilitat segura = Badalona segu-
ra. Jornada per posar en valor els cos-
sos de seguretat de la ciutat i vincular 
la mobilitat amb la seguretat. (Pl. Josep 
Tarradellas, 10h)

XLII Festival de Jotes, a càrrec del Centre 
Aragonès de Badalona. (Pl. de la Plana, 
18h)

Maig en Dansa. Dansa tradicional catalana 
a càrrec de l’Esbart Sant Jordi de l’Orfeó 
Badaloní. (Pl. de la Vila, 18h)

Ballada de sardanes, amb la cobla 
Ciutat de Terrassa. A càrrec de Badalona 
Sardanista. (Pl. de l’Assemblea de 
Catalunya, 19h)

Dissabte 25 de maig
Festa a Baix a Mar. Com cada any, per so-
par, pa amb tomàquet i sardines a la brasa. 
L’acompanyament musical el posaran Els 

Cremats i els Canta Quetx. Per acabar, 
rom cremat per a tothom. A càrrec de 
l’Associació de Veïns del Centre. (Platja 
dels Pescadors, 20h)

Concurs Sàpiens ChasCar. Concurs audi-
ovisual tipus Trivial per equips de, com a 
màxim, 8 persones, per promoure el pen-
sament racional i humanista. A càrrec de 
ChasCar, associació sense ànim de lucre 
que lluita contra el càncer infantil i totes 
les malalties dels infants. Tota la recapta-
ció de les entrades es destinarà a renovar 
una sala de jocs a la planta d’oncologia 
infantil de Can Ruti. Inscripcions a sapi-
enschascar@gmail.com (10€). (Pavelló 
La Plana, 21h)

Diumenge 26 de maig
Festa del Dibuix. Activitat d’art d’acció, 
participativa i oberta a tothom, que s’or-
ganitza des del 2014. Adopta la proposta 
del Bioblitz Metropolità, que integra ob-
servació científi ca i art. A càrrec de l’As-
sociació Festa del Dibuix. Amb el suport 
de l’Àrea Metropolitana. (Parc de Can 
Solei i Ca l’Arnús, de 10 a 14h)

31 de maig i 1 i 2 dejuny
Happy Food Trucks. Concerts, especta-
cles familiars i molta cuina durant tot el 
cap de setmana. (Pl. Pompeu Fabra)

2 dejuny
XXXIX Cursa Popular Ciutat de Badalona, 
la cursa del Dimoni! Sortida i arribada a 
la Rambla. Circuit de 10 km, 9.15h; circuit 
de 5 km, 9.30h; el circuit d’1,7 km, 11.30h.
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Dragon Boat, remant contra el càncer 
El Club Dragon Boat Badalona crea un equip de dones supervivents de càncer de mama, que participaran 
diumenge en el segon festival internacional de Barcelona d’aquesta modalitat de piragüisme mil·lenària

Benjamín Recacha García

“Som supervivents de 
càncer”. És una afi rma-
ció que amaga un sig-
nifi cat molt més ampli 
que el fet d’haver supe-

rat una malaltia que encara avui 
dia és mortal en un percentatge 
molt elevat dels casos. La Vicky i 
la Berna, en concret, han sobrevis-
cut a un càncer de mama, com les 
seves companyes de Dragon Boat 
amb què s’entrenen per partici-
par aquest diumenge al segon fes-
tival internacional de Barcelona 
d’aquesta modalitat de piragüis-
me mil·lenària, d’origen xinès.

Cada persona és un món, però, 
casualitat o no, els ulls d’aquestes 
dues supervivents espurnegen ga-
nes de viure i de fer coses. «En el 
camí hem perdut amigues que no 
han pogut superar la malaltia, així 
que les ganes de tirar endavant, de 
no deixar de superar-te i de tro-
bar noves il·lusions són fonamen-
tals», explica la Berna Moreira, 
presidenta de PICAM (Prevenció i 
Informació Càncer Molins), enti-
tat de suport a les persones paci-
ents de càncer i a les seves famíli-
es, que té una de les delegacions a 
Badalona, al CAP del Progrés.

I una de les coses que fan, des 
de fa uns tres mesos, és pujar 
cada matí de diumenge a una bar-
ca amb cap i cua de drac al Port 
de Badalona i aprendre a remar. 
Perquè resulta que els moviments 
necessaris per fer anar els rems 
en aquesta disciplina en concret 
són ideals com a prevenció i trac-
tament del limfedema, una de les 
seqüeles més greus associades al 
tractament del càncer de mama. 
L’extracció dels ganglis axil•lars 
pot degenerar en una infl amació 
greu de l’extremitat més propera 
al pit afectat, molt dolorosa, que 
és crònica i només té tractament 
pal·liatiu.

Hi ha activitats físiques, com 
la marxa nòrdica i el Dragon 
Boat, que van molt bé per enfor-
tir la zona, així que aquest grup 
de dones, gràcies a la implicació 
del Club Dragon Boat Badalona i 
a la col·laboració del Port, s’han 
estat preparant per a la seva pri-
mera competició, que preveu aple-
gar diumenge al canal olímpic de 
Castelldefels més de dues-centes 
piragüistes d’arreu del món en la 
categoria Breast Cancer Survivor.

Un esport molt inclusiu
Amb el lema ‘Rema contra el càn-
cer’, el festival espera recaptar un 
mínim de 5.000 euros amb els tas-
tets oberts al públic a canvi d’un 
donatiu de cinc euros, que es des-
tinaran al projecte d’investigació 
NIKOLE, del Grup Espanyol d’In-
vestigació en Càncer de Mama 
(GEICAM).

“És un esport molt inclusiu, el 
pot practicar tothom, donat que 
és molt senzill, molt social, i de 
seguida s’hi pot competir”, asse-
nyala Pep Juncà, gerent de Dragon 

Boat Emotions, empresa de turis-
me esportiu amb seu a Banyoles 
que va ser la llavor del club bada-
loní. “Uns empresaris xinesos ens 
van veure al llac i ens van proposar 
fer l’activitat a Badalona, així que 
vam crear el club conjuntament”, 
cosa que a més d’haver signifi cat 
una teràpia per a les pacients on-
cològiques és un bon exemple de 
col·laboració entre les cultures ca-
talana i xinesa.

De fet, les autoritats xineses 
han designat Badalona com a pri-
mera base europea de Dragon 
Boat, disciplina que es practica des 
de fa més de dos mil anys.

Entre les quinze integrants de 
l’equip badaloní (onze pugen a la 
barca i hi ha quatre suplents) n’hi 
ha de totes les edats i condició físi-
ca, fi ns i tot una dona de 80 anys i 
una altra que té moltes difi cultats 
de mobilitat. “Ens serveix de terà-
pia, de suport mutu, perquè al nos-
tre entorn normalment no han pa-
tit el mateix, així que trobar gent 
que t’entén, que et dóna recursos i 
suport és molt important”, subrat-
lla la Berna.

Força de voluntat i empenta
A pocs dies de la cita de Cas-
telldefels, no poden evitar la sen-
sació que els falta molt per fer-
hi un paper digne. “Encara hem 
d’aprendre molt, però de força de 
voluntat i empenta anem sobra-
des, així que amb el temps millo-
rarem. Som novells, però ja que 
ens hi posem, fi ns on arribem”, co-
menta la Victoria Fuentes, qui té 
en el seu fi ll de dotze anys el fan 
número u. “M’acompanya als en-
trenaments, fa fotos de l’equip i 
ens dóna molt suport, tant a mi 
com a la resta de companyes”. El 
suport familiar és important; en 
alguns casos és el que marca la di-
ferència entre poder implicar-te 
en una aventura com aquesta o 
haver de buscar alternatives més 
tradicionals.

La Berna i la Vicky animen 
qualsevol dona, no necessària-
ment pacient oncològica, que 
s’interessi per aquesta iniciativa, 
i expliquen que estan buscant pa-
trocinadors que els permetin am-
pliar les expectatives de l’equip, 

realitat que és bàsica: recaptem di-
ners per a investigació i desestig-
matitzem la malaltia, perquè les 
dones que patim un càncer con-
tinuem vivint malgrat les seqüe-
les, que són molt importants i que 
et canvien la vida fi ns al punt que 
poden arribar a suposar una mi-
nusvalidesa”, subratlla la Berna. 
El fet d’haver de seguir un tracta-
ment per sempre i tenir cura de 
les seqüeles fa que “no t’acabis de 
desenganxar mai de la malaltia. 
La idea que has superat un càn-
cer i que recuperes la teva vida al 
cent per cent no és certa”, conclou, 
mentre la seva companya fa que sí 
amb el cap. Cap de les dues perd el 
somriure i l’espurneig a la mirada, 
potser senten el foc del drac a dins 
del seu cos.•Les integrants de l’equip de Dragon Boat es preparen per entrenar Foto: PICAM 

per exemple, per poder competir 
fora de Catalunya.

“És un projecte molt maco per-
què et dóna l’opció de participar 
en competicions a nivell mundial 
amb dones que han passat pel ma-
teix que tu, i tens el sentiment que 
continues, que formes part d’una 
cosa més gran sense que ningú tin-
gui en compte la teva condició físi-
ca, ni l’edat, sinó que estem vives i 
tirem endavant”, explica la Vicky.

El Dragon Boat el pot practicar 
qualsevol persona, però ha acon-
seguit un grau d’identifi cació tan 
gran amb les supervivents de càn-
cer de mama que ha creat una 
categoria específi ca per a elles a 
nivell mundial, amb una gran re-
percussió que comença a arribar 
a Catalunya. “Donem ressò a una 
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La Biomarató descobreix la 
fauna marina de Badalona
Els participants a la competició amistosa City Nature Challenge enregistren 
a la plataforma Natusfera més de dues-centes imatges d’organismes 

Piera és també un dels impul-
sors de Natusfera, xarxa social so-
bre la natura oberta a tothom, que 
ja compta amb deu mil usuaris.

Els participants a la Biomarató 
hi havien de pujar les seves obser-
vacions. “Com més gent s’hi apun-
ta, la plataforma funciona millor. 
Promovem la ciència participativa, 

perquè pots pujar-hi imatges sense 
saber què has fotografi at, i un altre 
membre ja t’ho dirà”.

La Biomarató ha doblat el nom-
bre de ciutats participants res-
pecte a l’edició de 2018. “Ens vam 
marcar arribar a les 750.000 ob-
servacions arreu del món, i acaba-
rem superant-ne les 900.000, amb 

Benjamín Recacha García

Badalona va registrar més de 
dues-centes observacions 
d’organismes marins en 
el decurs de la Biomarató 
– City Nature Challenge, 

en què va participar, del 26 al 29 
d’abril, juntament amb altres cent 
seixanta ciutats d’arreu del món.

La iniciativa va sorgir als Estats 
Units l’any 2016 per implicar la ciu-
tadania en la protecció de la biodi-
versitat dels entorns urbans. L’èxit 
de les primeres edicions va fer que 
l’any passat la competició amistosa 
s’obrís a tot el món. Llavors ja hi va 
prendre part l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. “Ens va engrescar 
tant, que enguany hem repetit, i 
la veritat és que ha anat molt bé”, 
indica Jaume Piera, especialista 
en sistemes d’observació i segui-
ment de la natura de l’Institut de 
Ciències del Mar, l’ens organitza-
dor de la Biomarató a l’AMB.

Participants a la Biomarató, a la platja del Coco  Foto: Elisabeth Salvador

més de 35.000 participants indivi-
duals”, explica Jaume Piera.

Aquestes dades demostren que 
“hi ha molta vida al voltant de les 
ciutats”. La guanyadora ha estat 
Ciutat del Cap, a Sud-Àfrica, amb 
53.000 observacions de 4.500 espè-
cies de fl ora i fauna diferents.

A l’AMB i Badalona, el temporal 
marítim dels dies previs va fer en-
rere alguns dels inscrits. De tota 
manera, Piera assenyala que “l’ob-
jectiu és enfortir la comunitat que 
integra Natusfera, i que la gent hi 
participi durant tot l’any”, perquè 
d’aquesta manera “aconseguirem 
una fotografi a clara de quina és la 
situació de la biodiversitat a les 
nostres ciutats i això ens perme-
trà establir estratègies de gestió”.

“Conèixer és estimar”, sintetit-
za, i avança que entre els proble-
mes que cal afrontar hi ha el can-
vi climàtic i les espècies invasores, 
que alteren els ecosistemes locals.

En l’organització de la Bioma-
rató, l’Institut de Ciències del Mar 

ha comptat amb la col·laboració 
d’Anèl·lides, empresa de serveis 
ambientals marins que promou 
la conservació del medi marí a les 
zones més habitades i que s’ha en-
carregat de la dinamització de l’ac-
tivitat, preparant els participants 
per a les sortides d’esnòrquel.

“La gent pensa que no hi ha vida 
a les platges de Badalona, però s’hi 
poden veure moltes espècies”, su-
bratlla Andrea Comaposada, fun-
dadora d’Anèl·lides.

Entre les espècies fotografia-
des a Badalona hi ha el tomàquet 
de mar (Actinia equina), el pop 
(Octopus vulgaris), l’alga bruna 
(Dictyota dichotoma), la bavosa 
morruda (Tripterygion tripterono-
tum), el fadrí (Thalassoma pavo), la 
donzella o juliola (Coris julis), la ba-
vosa de plomall (Parablennius pili-
cornis), la castanyoleta (Chromis 
chromis), la garota (Paracentrotus 
lividus), la garota negra (Arbacia 
lixula) i la medusa luminiscent 
(Pelagia noctiluca).•

de Badalona


