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L’independent de Badalona

IndependentBDN

Fem balanç
Tornem per fer créixer el 
periodisme independent, 
crític i transformador P2-3

Carrer 
d’Indústria

Un fons voltor vol apujar 
un 80% més el lloguer a 
un centenar de veïns P8

Imatge de la rotativa durant la impressió de L’Independent de Badalona Foto: Indugraf

Qui explica què 
passa a Badalona?

Tornem en paper amb un especial sobre els mitjans de 
comunicació. Explicarem per què és necessari continuar apostant 

pel periodisme independent i mostrarem altres exemples 
que s’han donat arreu del territori. També analitzarem com 

es troba actualment l’escenari mediàtic a la ciutat P4-7
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que contribueixi a la construcció 
d’una ciutat feminista, acollido-
ra i intercultural, on es garantei-
xi la convivència entre persones 
de diferents orígens i creences; 
una ciutat cohesionada, que ga-
ranteixi la igualtat entre els veïns 
i veïnes dels diferents barris; una 
ciutat que fomenti l’economia so-
cial i cooperativa i la participació 
ciutadana.

A tot això, hi vol contribuir 
L’Independent de Badalona, po-
sant la comunicació al servei de 
la transformació social. Volem ser 
més que una publicació, volem ser 
un mitjà comunitari, on diferents 
agents de la ciutat puguin expres-
sar-se i que alhora ajudi a dina-
mitzar debats i espais de treball 
en xarxa entre col·lectius amb 
àmbits d’actuació compartits. En 
defi nitiva, volem fer comunitat a 
partir de la comunicació.

Naturalment, per ser un mitjà 
comunitari, necessitem la comu-
nitat. Necessitem sumar cada dia 
més suports i complicitats, més 
persones i entitats sòcies, més 
col·laboradors i col·laboradores... 
Sense el vostre suport aquest pro-
jecte no tindria sentit ni seria possi-
ble. Moltes gràcies per avançat!•

ta que ningú no estava represen-
tant: el del teixit social, cultural i 
cooperatiu, el dels moviments so-
cials i veïnals, el del contrapoder 
popular.

La importància de comunicar
La comunicació és un element 
fonamental per construir con-
trapoder popular, perquè és un 
canal per transmetre idees i opi-
nions, per sumar cada vegada 
més persones a un projecte de 
ciutat transformador i plural. 
Volem un projecte comunicatiu 

Associació Cultural 
L’Independent de Badalona

Avui comencem una nova 
etapa de L’Independent, 
que iniciem rellançant 
la nostra edició en pa-
per, amb un sèrie de nú-

meros especials, on a més d’in-
formar-vos sobre l’actualitat de 
la ciutat, us volem fer partícips 
dels motius que ens han portat a 
impulsar el projecte. 

Un any i mig després de la nos-
tra sortida al carrer i, després 
de la pausa de l’edició en paper 
d’aquest darrer estiu, que hem 
aprofi tat per fer balanç, carregar-
nos d’energies renovades i refl exi-
onar sobre el rumb del projecte, 
considerem fonamental recordar 
qui som i per què estem aquí.

El nostre objectiu
En aquest primer número, us vo-
lem explicar qui són els nostres 
referents. Parlem de projectes 
de periodisme independent i crí-
tic que funcionen des de fa anys 
arreu de Catalunya, que no res-
ponen als interessos de les ins-
titucions públiques, dels partits 
o de les grans empreses ni en de-
penen econòmicament. Són mit-
jans en què els socis i sòcies con-
tribueixen amb les seves quotes a 
garantir un periodisme indepen-
dent i crític, convençuts que paga 
la pena contribuir al dret a la in-
formació, perquè sense una ciu-
tadana ben informada no hi pot 
haver una democràcia de qualitat.

Es tracta de mitjans que, com 
L’Independent de Badalona està 

Cartell de la campanya per celebrar un any de L’Independent Imatge: Pol Alcózar

intentant fer en l’àmbit local, in-
formen des del punt de vista dels 
veïns i veïnes, dels moviments 
socials, del teixit associatiu... i 
no des dels centres de poder. Són 
mitjans que informen a partir de 
l’anàlisi i la refl exió, fent periodis-
me rigorós i no a cop de titular, 
que fan periodisme més pausat i 
no es regeixen per l’imperatiu de 
la immediatesa. 

En defi nitiva, són mitjans que 
es construeixen a partir de princi-
pis cooperatius i democràtics, on 

Tornem per fer créixer el 
 periodisme transformador 
a la ciutat de Badalona 
Fem balanç després d’un any i mig al carrer 

els socis i sòcies poden decidir col-
lectivament el rumb el projecte.

A Badalona, no existia aquest 
model de periodisme local abans 
de l’arribada de L’Independent. Hi 
convivien d’altres models de peri-
odisme local, des de la important 
tasca de la radiotelevisió pública 
fi ns a d’altres mitjans privats, que 
responen a diferents interessos i 
línies editorials.

L’Independent de Badalona no 
va venir a restar, sinó a sumar per 
enriquir la pluralitat informativa 
de la ciutat i aportar punts de vis-

“No venim a restar, 
sinó a sumar 
per enriquir 
la pluralitat 
informativa”

Més que un mitjà
Al llarg del 2019, hem estat organitzant di-
ferents activitats socials i culturals. La 
més destacada ha estat la del cicle “Qui 
Pensa Badalona?”, ja que vam debatre 
amb diferents entitats, associacions i 
projectes de la ciutat sobre habitatge, 
mobilitat i consum responsable. 

Després de l’èxit d’aquest primer cicle, 
hem engegat un nou sota el nom “Qui Crea 
a Badalona?”, amb l’objectiu de debatre sobre 
el model cultural a Badalona i visibilitzar les experièn-
cies i necessitats en aquest àmbit. Com la primera trobada al juliol 
va ser molt profi tosa, ens trobem amb voluntar de continuar amb 
el projecte. 

També hem participat de diversos esdeveniments a la ciutat, 
com per exemple al Carnestoltes de Llefi à, a la Diada de Sant Jordi 
o a la Fira d’Artesania i Mostra d’Entitats de Sant Roc. 
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“Qui Crea a Badalona?”, el cicle de debat 
sobre el model cultural de la ciutat
Els nous debats, impulsats per L’Independent de Badalona conjuntament amb 
l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord i altres entitats culturals, volen enfortir a 
través d’una xarxa de col·laboració mútua el moviment cultural de la ciutat

Redacció

E l juliol va tenir lloc la pri-
mera trobada del cicle “Qui 
Crea a Badalona?” per po-
sar en marxa un debat so-
bre el model cultural de la 

ciutat. La primera trobada va ser-
vir per fer diagnòstic de necessi-
tats i les properes se centraran a 
enfortir el moviment cultural i co-
hesionar cadascun dels projectes. 
L’objectiu és teixir una xarxa de su-
port mutu on poder generar eines, 
crear una mateixa veu i aconseguir 
la màxima de visibilitat.

A les noves trobades es treba-
llarà per fer visible els projectes 
culturals de Badalona. Així ma-
teix, es buscaran noves eines per 
afavorir la intercooperació entre 
entitats. A més, es començarà a  Presentació ‘Qui crea a Badalona?’ Foto: Ateneu Cooperatiu del Barcelonés Nord

bar cada exemplar en paper de 
L’Independent.

Badalona Capaç és una funda-
ció sense ànim de lucre que tre-
balla per millorar la qualitat de 

Badalona Capaç, l’entitat distribuïdora 
de l’Independent de Badalona 
La fundació treballa per millorar la qualitat de vida 
de les persones amb diversitat funcional

Redacció

La relació entre Badalona Capaç 
i L’Independent de Badalona es 
va iniciar l’abril de l’any 2018, 

quan la publicació va començar a 
sortir al carrer. 

Actualment, té prop de 300 
punts de distribució (comerços 
de proximitat, biblioteques, cen-
tres cívics, centres culturals i 
educatius, etc.) pels diferents bar-
ris de la ciutat, als quals el per-
sonal de Badalona Capaç fa arri-

Nova col·laboració 
amb el Muba
El local del Muba Formació Musical s’ha convertit en la 
nova llar de la redacció de L’Independent de Badalona. 
Aquesta relació es va iniciar fa uns mesos a través d’un 
acord de col·laboració. 

L’escola, que porta quasi dos anys en funcionament, 
té una doble vessant. Primerament, convertir-se en una 
escola de formació, per facilitar l’aprenentatge de diver-
sos estils musicals, sobretot els més moderns, o de dife-
rents instruments. 

De l’altra, acollir activitats musicals de qualitat en 
directe, enfront de la manca d’espais d’aquesta mena a 
Badalona. a objectius facilitar l’aprenentatge de diver-
sos estils musicals i, alhora, convertir-se en un espai 
d’acollida d’activitats musicals de la ciutat.•

“Té prop de 
300 punts de 
distribució pels 
diferents barris”

Redacció

L’Ateneu Cooperatiu del Bar-
ce lonès Nord pretén visibilit-
zar i fomentar l’economia so-

cial i solidària i el cooperativisme 
al territori. La seva àrea d’actua-
ció són els municipis de Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet i Sant 
Adrià de Besòs. Arran de les dife-
rents accions que L’Independent 
de Badalona i l’Ateneu han fet de 
manera col·laborativa, ha nascut 
una relació on el diari ajudarà a ti-
rar endavant la tasca de comunica-
ció i visibilitat d’accions organitza-
des per l’Ateneu. 

“L’Independent de Badalona 
s’adapta perfectament als nos-
tres valors, ja que compta amb 
un marc conceptual que es mou 
entre l’economia social i solidà-
ria”, ens explica la coordinadora 

L’Independent 
de Badalona 
col·labora 
amb l’Ateneu 
Cooperatiu del 
Barcelonés Nord Acció de l’Ateneu Foto: Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord

de l’Ateneu, Anna Abellán. A més, 
aquesta nova relació també ajuda-
rà a L’Independent a enfortir les 

eines disponibles per afrontar les 
temàtiques relacionades amb el 
cooperativisme. •

vida de les persones amb diversi-
tat funcional. La fundació ofereix 
oportunitats d’inserció laboral a 
persones adultes amb discapaci-
tat intel·lectual de Badalona, fent 
un acompanyament personalitzat 
i adaptat a les necessitats de cadas-
cuna d’elles. 

Es parteix de la base que l’ocu-
pació és fonamental per a la in-
tegració social i per al desenvo-
lupament personal i professional 
de les persones, així com un dels 
elements clau del seu projecte de 
vida. •

pensar a trobar un espai de crea-
ció cultural, que sigui obert i que 
posi la cultura al davant.

Obert a totes les entitats
El projecte està obert a totes 
aquelles persones, entitats i col-
lectius interessades o vinculades 
al món de la cultura de Badalona. 
Actualment, l’Ateneu Cooperatiu 
del Barcelonès Nord dona su-
port i impulsa aquest nucli for-
mat per la Fàbrica de Creació la 
Mobba, Muba Formació Musical, 
el Teatre La Llavor, l’Obrador de 

la Riera, la Festa del Dibuix, La 
Sargantana i l’Associació Cultural 
L’Independent de Badalona

La segona part de “Qui 
Pensa Badalona?”
Aquest nou projecte va ser impul-
sat després de l’èxit del primer ci-
cle “Qui Pensa Badalona”, un con-
junt de debats que es van donar a 
la primera meitat del 2019 per re-
fl exionar sobre temes diversos que 
afecten els ciutadans de Badalona, 
com ara l’habitatge, la mobilitat o 
el consum conscient. • 

“El projecte està obert a totes les 
persones o entitats vinculades 
al món de la cultura”
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El periodisme independent 
més enllà de Badalona
Descobrim altres projectes periodístics compromesos amb la societat

Olaya Marín

L ’Independent de Badalona 
només és una petita mos-
tra de les diferents for-
mes de periodisme inde-
pendent que hi ha arreu de 

Catalunya. Cada cop són més els 
mitjans de comunicació que nei-
xen sota cooperatives, fundaci-
ons o entitats sense ànim de lucre 
amb la intenció d’exercir un peri-
odisme compromès amb la socie-
tat. Com a tall d’exemple trobem 
publicacions d’àmbit català com 
Catalunya Plural, Crític, La Directa 
o La Mira, i locals com Fet a Sant 
Feliu o L’Independent de Gràcia. 

Durant la crisi econòmica, 
molts periodistes van ser acomi-
adats de diaris de la premsa tra-
dicional. La crisi dels mass media, 
sumada a la voluntat d’impulsar 
un periodisme al servei de la ciu-
tadania i no del poder econòmic i 
empresarial, va empènyer el nai-
xement de nous projectes peri-
odístics i mitjans de comunica-
ció independents. Josep Carles 
Rius, president de la Fundació 
Periodisme Plural, explica que 
és així com va néixer el diari 
Catalunya Plural: “Es crea el 2013, 
un any després del tancament 
del diari Público i de l’acomiada-
ment de més de cent periodistes. 
En aquell moment també es van 
començar a crear altres projectes 
independents i mitjans de comu-
nicació ideats per aquests matei-
xos periodistes, com ara ElDiario.
es, La Marea o InfoLibre”. 

Periodisme compromès
Tots aquests mitjans compartei-
xen una mateixa manera de veu-
re el periodisme: com un servei 

cap a la ciutadania i no com una 
manera de buscar rèdit econò-
mic. “Nosaltres tenim vocació de 
servei perquè som una fundació 
sense ànim de lucre al servei de la 
ciutadania. Al món anglosaxó és 
una cosa molt habitual, ja que t’hi 
pots trobar moltes fundacions de-
dicades íntegrament al periodis-
me. Contràriament, els mitjans de 
comunicació a Espanya s’han en-
tès, en la majoria dels casos, com 
una forma de fer negoci”, ens ex-
plica Josep Carles Rius. 

També sorgeixen de la necessi-
tat d’abordar temes amb profun-
ditat, en un moment on la imme-
diatesa està a l’ordre del dia. Per 
exemple, trobem el diari digital 
Crític que fa una aposta pel perio-
disme d’investigació sobre temes 
mediàtics o que es queden fora de 
l’actualitat, però que afecten direc-

tament sectors de la ciutadania. 
El magazín La Mira també 

com parteix aquesta visió del pe-
riodisme. Per aquesta raó, busca 

profunditzar en temes que no es 
troben en els mitjans de comuni-
cació tradicionals, però que ens 

envolten en el nostre dia a dia. 
“La Mira neix de la necessitat de 
fer un periodisme més reposat 
que miri tot Catalunya. Per això, 

intenta explicar aquelles històri-
es de no actualitat que passen al 
nostre voltant, però que no veiem. 
Continguts a fons de cultura, polí-
tica, societat amb una altra mira-
da. És a dir, retornant als gèneres 
clàssics del periodisme intentant 
plasmar la diversitat del territo-
ri i de la seva gent. El que passa 
Girona pot interessar a Lleida, i 
a l’inrevés. L’objectiu és projectar 
Catalunya en un magazín”, ens ex-
plica la Magda Gregori, redactora 
en cap de La Mira.

Independents del poder
La principal motivació d’aquests 
projectes és no haver de donar 
cap explicació als poders polí-

tics o econòmics, és a dir, ser to-
talment independent i centrar-se 
només en el periodisme crític i 
compromès. Però com fer-ho en 
un moment on la publicitat una 
de les principals vies per trobar 
finançament? Molts projectes 
aposten per autofi nançar-se a tra-
vés de les subscripcions de perso-
nes que volen contribuir perquè 
creuen en el projecte. 

“Els lectors són i han de ser la 
nostra font de fi nançament. És evi-
dent que des de la responsabilitat 

Imatge de la rotativa durant la impressió de L’Independent de Badalona Foto: O. Marín

individual es crea la col·lectivitat 
d’una societat i, per tant, La Mira 
creu que els subscriptors són la 
peça clau per fer possible aquest 
tipus de periodisme. És un maga-
zín pensat per als nostres lectors. 
Les persones, les seves històries, 
el seu entorn són la base del peri-
odisme que trobem a La Mira”, ens 
confi rma la Magda.

D’altra banda, des de la Fun-
dació Periodisme Plural aposten 
per la combinació de diferents 
mètodes com a solució. “La millor 
formula és la publicitat comerci-
al, no la política. Però no és fàcil. 
Tenir molta independència signi-
fi ca tenir molts anunciants, per-
què si depens sempre d’aquests, 

no ho ets. Amb els lectors passa 
el mateix, necessites la seva com-
plicitat per ser independent. Com 
més complicitat tinguis, més in-
dependents seràs. Són les dues 
claus”, explica Josep Carles Rius. 

En defi nitiva, són moltes les ma-
neres de crear projectes periodís-
tics independents, crítics i compro-
mesos amb la societat. Igual que 
també n’hi ha molts periodistes 
disposats a trencar amb el hòlding 
comunicatiu i oferir a la ciutadania 
el millor servei possible.•

Magda Gregori, redactora en cap de 
La Mira: “Els lectors són i han de ser 
la nostra font de fi nançament”

Un quiosc a la plaça de La Plana Foto: Olaya Marín

Josep Carles Rius, director de la 
Fundació Periodisme Plural: “Com 
més complicitat tinguis amb el 
lector, més independent seràs”

“El periodisme 
com un servei cap 
a la ciutadania 
i no com una 
manera de buscar 
rèdit econòmic”
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Periodisme per a la 
immensa minoria

Francesc Canosa, director de La Mira

“P er què ho feu?” ens pregunta-
ven quan vam crear LA MIRA. 
“I per què no?”, responíem 
nosaltres. Doncs això: Perquè 
creiem que ara el periodisme 

és mes necessari que mai. El que fa LA 
MIRA, i d’altres mitjans. 

Un periodisme per a persones con-
nectades a la realitat i no esclavitzades 
per l’actualitat. Un periodisme que ex-
plica el que tenim davant dels ulls cada 
dia i que no veiem. Un periodisme amb 
mirada diferent, profunda, intensa, viva. 
Un periodisme que fa que les realitats 
invisibles esdevinguin visibles. Un peri-
odisme que fa surar l’iceberg del nostre 
país, les seves persones, els seus paisat-
ges, els seus sentiments... Un periodis-
me que és una explicació de la realitat, 
perquè el periodisme explica. Un perio-

disme que ho explica de la manera més 
clàssica i plena de futur, a través dels gè-
neres clàssics del periodisme: els repor-
tatges, les cròniques, les entrevistes, les 
foto galeries… Sens articles d’opinió.

Explicant l’actualitat de la no actuali-
tat. A tots vosaltres, a un nosaltres exi-
gent i necessitat: a la immensa minoria. 
Per això LA MIRA no vol canviar res: no-
més vol explicar coses, perquè així cre-
iem que es canvia tot. •

El 
bloc

Un periodisme per a 
persones connectades 
i no esclavitzades 
per l’actualitat

Opinió convidada
Josep Carles Rius, president de la 
Fundació Periodisme Plural

Premsa local i independent

F ormo part de la generació de periodistes que vam ac-
cedir a la professió amb la democràcia. El periodis-
me, com el conjunt de la societat, havia d’edifi car un 
nou sistema de convivència i de comunicació. Nous 
periòdics. Democràtics. Independents. Els periodis-

tes vam tenir un gran protagonisme en la creació dels nous 
mitjans democràtics. En aquells anys, els diaris naixien de 
la mà de ciutadans implicats en la recuperació de la demo-
cràcia, i dels periodistes. O viceversa.

Les ànsies de democràcia a les ciutats s’expressava de 
múltiples maneres. Una era el naixement d’una nova prem-
sa. A Tarragona, Reus i Valls vam unir forces, societat civil i 
periodistes, per crear un setmanari democràtic, Mestral. De 
la mateixa manera a Girona (El Punt), Vic (El 9 Nou), Lleida 
(La Boira), Manresa (Regió 7)... i, així, en gairebé totes les 
ciutats catalanes. La història sempre era la mateixa: la suma 
d’una ciutadania activa i d’un periodisme compromès amb 
la democràcia.

Uns projectes van morir aviat. Altres van créixer, tant, 
que progressivament els periodistes, i els ciutadans, van 
anar perdent terreny a favor de grups empresarials que 
van descobrir en la nova premsa una font de poder i bene-
fi cis econòmics. O de partits polítics, que van començar a 
veure els nous periòdics com a plataformes al servei dels 
seus interessos.

Ara tinc la sensació de tornar a l’origen, a aquell llunyà 
1978. Una altra vegada, una part de la societat està mobilit-
zada. I reclama una premsa creïble i lliure. Com llavors. I 
els periodistes tenim la responsabilitat d’estar a l’altura. A 
fi nals dels setanta ens recuperàvem d’una dictadura. I ara 
d’una profunda crisi de la premsa i de la professió. Aleshores 
lluitàvem per la llibertat de premsa i ara per fer front a les 
amenaces de la postveritat, dels prejudicis, del sectarisme, 
de la propaganda, de la manipulació...

El periodisme sempre és un combat per la llibertat. 

L’únic que ha canviat és que, ara, les mateixes causes que 
van portar a la crisi a la premsa convencional han obert 
noves oportunitats. La irrupció de les noves tecnologies, 
l’apoteosi de les xarxes socials, la presència d’una societat 
molt més activa, i la demanda de mitjans independents i 
creïbles generen les condicions propícies per la regenera-
ció del periodisme. I aquest és un combat global que també 
es decideix a escala local.•

Una part de la societat està 
mobilitzada. I reclama una 
premsa creïble i lliure. I els 
periodistes hem d’estar a l’altura
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Opinió convidada
Jaume Oliveras i Costa, escriptor

C osta escatir el so dels tambors i no sempre 
és prou diàfan el boca-orella. Però la infor-
mació és vital i es fan necessaris els mit-
jans de comunicació, escrits o orals, per 
saber que es cou a l’entorn proper i a l’ho-

ritzó més llunyà. Cal escoltar i llegir, des de la pura 
informació, a l’anàlisi dels fets, fi ns al debat d’opi-
nions i la confrontació d’idees. Un mitjà escrit és, 
doncs, una bona eina per fer ciutadania.

Convenim que els mitjans de comunicació són 
indispensables per complementar la nostra infor-
mació, però al darrer d’ells sorgeix la pregunta: qui 
els fa?, i, encara, quin interès els mou? Una pre-
gunta de difícil resposta, que ens portaria per ter-
renys confusos i fi ns per sorrals pantanosos. Cada 
mitjà té al darrere la pròpia tramoia i interessos no 
sempre confessables.

Serem modestos; ara i aquí només mirarem 
l’entorn badaloní i en aquesta realitat donarem un 
cop d’ull al moment actual. De la gran tradició del 

periodisme local poca cosa en queda. La motiva-
ció crematística és mínima, quan la premsa escri-
ta és cara i no esdevé un bon negoci. L’espècimen 
periodístic existeix, però no troba sortida fàcil. Les 
grans (?) empreses es mouen a altres nivells i les 
publicacions locals fàcilment es redueixen a tabloi-
des que amunteguen anuncis de tota mena.

Badalona acusa, en mitjans escrits, una man-
ca evident. Alguns gratuïts intenten espigolar en el 
desert, fi ns i tot amb marcats interessos polítics al 
darrera. Però hi ha espais no coberts, que demanen 
una nova aposta. I hi ha gent que presumeix que 

un d’aquests espais el pot ocupar L’Independent de 
Badalona. El nom ho diu, independent, i indica una 
voluntat; una voluntat que, en el fons, potser també 
és una opció ideològica. No ho sé; el temps ho dirà, 
més en la nova etapa val la pena intentar-ho.•

Olaya Marín

Badalona compta amb un 
panorama mediàtic divers. 
Badalona Comunicació hi 
juga un paper fonamen-
tal, ja que disposa dels dos 

grans mitjans públics de la ciu-
tat: la ràdio i la televisió. A ban-
da d’altres mitjans radiofònics i 
digitals, la premsa impresa a la 
ciutat compta amb publicacions 
com El Tot Badalona, El Diari de 
Badalona, Línia Nord... Cadascun 
d’aquests mitjans, amb línies edi-
torials diverses i un model de fi -
nançament basat fonamental-
ment en la publicitat, juguen un 
paper a la ciutat. Però cap d’ells 

respon al model de periodisme in-
dependent i amb principis coope-
ratius, que segueix L’Independent 
de Badalona. 

L’Independent va arribar a la 
ciutat per sumar, no per restar, 
per incrementar la pluralitat del 
panorama informatiu a Badalona. 
És la primera publicació de la ciu-
tat que aposta per un model de fi -
nançament, on els socis i sòcies, i 

no només la publicitat, contribuei-
xen al seu fi nançament. Això con-
fereix més independència – d’aquí 
el nom de la publicació- a les seves 
informacions vers als poders pú-
blics o les grans empreses.

D’altra banda, cal tenir en 
compte que la transformació digi-
tal ha portat a respondre abans a 
la immediatesa que a la informa-
ció rigorosa. La societat vol saber 
què passa a cada moment, però 
també demanden un periodisme 
que sigui capaç d’oferir informació 
en profunditat de temes que afec-
ten el dia a dia de la ciutat i que no 
marquen l’actualitat mediàtica. A 
aquesta necessitat de rebre infor-
mació més pausa, rigorosa i refl e-
xiva, respon també L’Independent 
de Badalona.

En defi nitiva, L’Independent de 
Badalona, impulsant el model de 
mitjans independents a Badalona, 
incrementa la pluralitat del pa-
norama informatiu de Badalona 
i possibilita la participació ciuta-
dania i del teixit social en els seus 
continguts, amb un model infor-
matiu que també és permeable a 
les aportacions de la comunitat.•

Qui esplica què 
passa a Badalona?
La majoria de mitjans tenen un model de 
fi nançament basat en la publicitat

Imatge del carrer Martí i Pujol de Badalona Foto: O. Marín

“Cal unformació 
pausada i refl exiva 
i no deixar-se 
endur per la 
immediatesa”

La premsa a 
Badalona
Dades de les principals 
capçaleres de la ciutat

El Diari de Badalona
Forma part de l’empresa Enter Gestió 
Comunicativa S.L.

El TOT de Badalona
Pertany al grup Enter Gestió 
Comunicativa S.L.

Línia Nord 
El seu grup editor és Comunicació 21. 
Pertany a la societat limitada Línia 
Publicacions S.L. 

L’Independent de Badalona
Forma part de l’Associació Cultural 
L’Independent, una entitat sense ànim de 
lucre

“Cal incrementar 
la pluralitat 
del panorama 
informatiu”

“Cada mitjà té al darrere la 
pròpia tramoia i interessos 
no sempre confessables”

El tam-tam de la notícia



L’Independent de Badalona
17 d’octubre de 2019

7

Olaya Marín

P arlem amb Josep Viñeta, 
Consel ler  Delegat  de 
Badalona Comunicació. 
Viñeta va ser nomenat al 
juliol de 2015, després de 

la destitució per part del nou go-
vern municipal de llavors d’Alber-
to Fernández Saltiveri, el polèmic 
càrrec del PP que va ser respon-
sable dels mitjans públics du-
rant el mandat d’Albiol. Viñeta, 
de perfil independent, és perio-
dista i té una àmplia experièn-
cia en gestió pública de mitjans 
de comunicació, ha estat direc-
tor de relacions institucionals de 
l’Agència de Comunicació Local  
i de la Xarxa Audiovisual Local 
(XAL), així com conseller de la 
Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA).

Actualment trobem una gran va-
rietat de mitjans a la ciutat. Com 
valoraries aquest panorama me-
diàtic?
Tots som gelosos del que és nos-
tre, però treballem a l’àmbit local 
i al final ens acabem coneixent 
tots. Hem d’aprofitar el nostre 
gran valor, que no és més que la 
possibilitat de poder endinsar-nos 
en profunditat en temes que afec-
ten la ciutat, ja que som mitjans 
d’àmbit local. Tots els mitjans de 
Badalona participem d’un àmbit 
de comunicació de proximitat i 
hem de buscar la col·laboració, 
la complicitat i la complementa-
rietat. Per exemple, quan Ràdio 
Pomar va fer 20 anys els vam con-
vidar per celebrar-lo. Alguns po-
dran pensar que és la competèn-
cia, però no ho és perquè estem 
treballant en el mateix espai. Hem 
de col·laborar entre nosaltres per 
trobar sinergies i intercanviar 
punts de vista. 

Els mitjans de comunicació pú-
blics estan en el punt de mira i 
se’ls exigeix que siguin el mà-
xim de professionals i rigorosos. 
Com ho porteu des de Badalona 
Comunicació?
Com a mitjà públic hem de com-
plir la nostra funció i atendre les 
necessitats de l’entorn. Jo estic 
molt orgullós de poder dir que, 
en els quatre anys que porto al 
capdavant, no ens han portat 
mai davant del ple ni hem estat 
citats per haver actuat contra 
el pluralisme o per no haver 
seguit els criteris professio-
nals. No totes les informacions 
que donem agraden a tothom, 
però al final tots acabem ente-
nent que s’ha d’explicar el que 
ha passat. Nosaltres seguirem 

“No hem de competir, sinó que hem 
de col·laborar per crear sinergies, 
complicitats i així poder prestar un 
excel·lent servei a la ciutadania”
Parlem amb Josep Viñeta, Conseller Delegat de Badalona Comunicació

Josep Viñeta Foto: O. Marín

El tema

vetllant pels equilibris i pel ri-
gor informatiu. A més, crec que 
tenim un valor afegit molt im-
portant: la capacitat de corre-
gir. L’estrany seria que ningú 
s’equivoqués mai. Per això no 
accepto l’autocensura a la re-

dacció, perquè és normal equi-
vocar-se quan es treballa sota 
pressió o amb molt poc temps 
de marge. Al final l’equivoca-
ció puntual la té tothom, però 
és essencial saber donar la cara 
i acceptar els errors.

Quins mecanismes utilitzeu per 
assegurar la credibilitat del mit-
jà?
En els últims anys hem volgut fer 
una aposta per la professiona-
litat a través de la creació de di-
ferents estructures. Ens hem ad-
herit al Consell de la Informació 
de Catalunya, un organisme im-
pulsat pel Col·legi de Periodistes 
que vetlla per la deontologia pro-
fessional. Per exemple, si hi ha 
un accident o alguna cosa que 
no encaixa, hi poden intervenir. 
Així mateix, també hem creat un 
Consell Professional que vetlla 
perquè l’estatut professional es 

compleixi i així s’asseguri el mà-
xim de rigor en la confecció de les 
notícies.

Cada vegada hi ha més persones 
que consumeixen continguts 
audiovisuals “a la carta”. Com 
afronteu aquests canvis d’hàbits 
de consum?
És cert que els consums audio-
visuals estan canviant amb mol-
ta velocitat. Però també és cert 
que la televisió i la ràdio mana-
rà durant molt temps. No podem 
negar que cada vegada hi ha més 
gent que prefereix consumir con-

 “No accepto l’autocensura a la 
redacció, perquè és normal equivocar-
se quan es treballa sota pressió o 
amb molt poc temps de marge”

“Com a mitjà 
públic hem de 
complir la nostra 
funció i atendre 
les necessitats 
de l’entorn”

Josep Viñeta Foto: O. Marín

tinguts audiovisuals a través del 
mòbil. I crec que és aquí on també 
hauríem de ser. I com? Doncs cre-
ant un bon portal que articuli tots 
els nostres continguts audiovisu-
als. És un canvi cultural que hem 
de fer. Ara mateix ens va molt bé 
perquè tenim bones audiències i 
molta interacció a les xarxes soci-
als, però això no signifi ca que ens 
haguem d’adormir. Estem veient 
que els hàbits de consum s’estan 
modifi cant i, si volem tenir futur, 
hem de ser-hi. Considero que ara 
ja estem preparats per afrontar 
la creació del portal, ja que hem 
anat cimentant a poc a poc per ar-
ribar fi ns aquí amb canvis signi-
fi catius com ara la renovació dels 
materials, dels servidors i del ges-
tor de continguts. 

Per acabar, Badalona Com u ni-
cació i L’Independent de Bada-
lona mantenen un conveni de col-
laboració, especialment pel que 
fa a la publicitat. L’Independent 
pot anunciar-se als mitjans pú-
blics i Badalona Comunicació, a 
L’Independent de forma gratuïta. 
Què us aporta? 
És un acord que també tenim 
amb altres empreses, associaci-

ons i entitats de la ciutat. Com 
a mitjans públics de la ciutat 
intentem buscar complicitats i 
acords amb tot allò que es be-
lluga a Badalona. Personalment, 
el trobo molt necessari i n’estic 
molt satisfet. Tot i que som el 
gran mitjà de comunicació de 
Badalona per estructura i pres-
supost, també volem buscar la 
col·laboració amb altres mit-
jans. No hem de competir, sinó 
que hem de col·laborar per crear 
sinergies, complicitats i així po-
der prestar un excel·lent servei 
a la ciutadania. •
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Actualitat
Un fons voltor vol apujar 
el lloguer un 80% més a un 
centenar de veïns i veïnes
Els afectats de l’edifi ci del carrer d’Indústria demanen 
a l’Ajuntament de Badalona que intervingui

Olaya Marín

U n centenar de veïns po-
drien perdre el seu ha-
bitatge després que La-
zora, una propietària 
d’habitatge, hagi avisat a 

cinc veïns de l’edifi ci a través d’un 
burofax que apujaran el lloguer de 
1.000 a més de 1.800€. 

Es preveu que la resta dels veïns 
vagin rebent la notifi cació en els 
pròxims mesos, ja que el contracte 
de lloguer fi nalitzarà en breus. Si 
accepten les noves condicions per 
renovar el contracte, els veïns del 
carrer Indústria veuran el seu llo-
guer apujat un 80% més. 

La Sara, una de les veïnes de 
l’edifi ci, ha explicat a L’Inde pen-
dent de Badalona que des del fons 
voltor no els hi ofereixen l’opció 
de negociar ni de poder comprar 
el pis. “Només ens ofereixen la pos-
sibilitat de renovar amb una boni-
fi cació de tres anys, però després 
d’aquest període hauríem de pagar 

el nou preu”, relata. Així mateix, 
ja s’han reunit amb els diferents 
grups polítics i amb el mateix go-
vern de l’Ajuntament de Badalona 
per demanar que intervinguin i els 
hi ajudin a trobar una solució, ja 
que la situació serà insostenible.

Des del Sindicat de Llogaters ja 
han començat a organitzar-se per 
trobar una solució al problema. 
“Ja estem començant a buscar so-
lucions. Ara mateix el que estem 
buscant és suport polític i trobar 
vies per negociar amb el fons vol-
tor perquè no modifi quin el preu 
del lloguer”, explica l’Eneko, uns 
dels membres del Sindicat de 
Llogaters.• L’edifi ci afectat Foto: O. Marín

Segons els veïns, 
el fons voltor no 
els ofereix l’opció 
de negociar 

Redacció

Centenars de persones s’han 
concentrat aquest dilluns a 
la plaça de la Vil·la per mos-

trar el seu rebuig a la sentència del 
Tribunal Suprem que condemna 
als líders independentistes a penes 
d’entre deu mesos de multa i tret-
ze anys de presó.

La mobilització, organitzada 
per ANC i Òmnium, ha durat més 
de tres hores. Durant la concen-
tració s’han pogut escoltar par-
laments de rebuig per part dels 
representants de les entitats or-
ganitzadores.fi nancera se centra-
ria en la part exterior. •

Centenars de persones 
es concentren en 
contra de la sentència 
del Tribunal Suprem
La mobilització, organitzada per ANC i Òmnium, 
es va allargar més de tres hores

Concentració a la plaça de la Vil·la Foto:Badalona Comunicació

Els homenatjats Foto:Aj. Badalona

Els 14 alumnes amb les 
notes més altes a les PAU 
reben un homenatge 

Redacció

E ls 14 alumnes d’instituts de la 
ciutat que el curs passat van 
obtenir un 9 o una nota su-

perior en les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU) reben un home-
natge per part de la ciutat. 

L’acte pretenia donar visibilitat 
a l’esforç i la trajectòria acadèmi-
ca d’aquests alumnes. De la matei-
xa manera aquest reconeixement 
s’ha fet extensiu a les tasques de 
suport, acompanyament i orienta-

ció de les seves famílies i els pro-
fessionals dels centres on han 
estudiat, imprescindibles per as-
solir els millors resultats en l’àm-
bit acadèmic. El grup d’estudiant 
homenatjat està format per 8 noies 
i 6 nois que van estudiar a 9 cen-
tres diferents situats a Badalona 
(Institut Isaac Albéniz, Institut La 
Llauna, Institut Ventura Gassol, 
Col·legi Badalonès, Escola Garbí 
Pere Vergés, Col·legi Mare de Déu 
de l’Assumpció, Col·legi Cultural, 
Col·legi Maristes Champagnat i 
Col·legi Sant Andreu).

Els estudis que han triat per 
continuar la seva trajectòria aca-
dèmica han sigut carres més tècni-
ques com matemàtiques o enginye-
ries, però també de caire més social 
com polítiques o publicitat.•

L’acte pretenia 
donar visibilitat 
al seu esforç i 
trajectòria
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Redacció

E l Dia Mundial de la Salut 
Mental va commemorar-
se a Badalona amb dife-
rents activitats a la plaça 
de la Vil·la per posar en re-

lleu les malalties i les experiències 
personals de qui les pateixen. 

Segons dades de l’OMS, una de 
cada quatre persones patirà un 
trastorn mental a la seva vida i, 
el 75%, el tindrà abans dels divuit 
anys. Això cal sumar-li que anu-
alment moren unes 800.000 per-
sones a causa d’aquests mateixos 
trastorns.

El suïcidi, un tema tabú
L’OMS també alerta que cada qua-
ranta segons hi ha un suïcidi al 
món. Això suma un total de setze 
milions de suïcidis a l’any. Segons 
explica l’Esther Lobos, cap del 
Servei de Salut Mental i Addicions 
del BSA, el suïcidi molts cops no 
té relació amb una malaltia men-
tal, sinó que és resultat de dife-
rents factors. “Aquests factors 
poden ser de risc, econòmics o 
socials. El consum de substànci-
es, el sentiment d’aïllament o les 

Badalona commemora el Dia 
Mundial de la Salut Mental amb 
activitats de sensibilització 
Segons dades de l’OMS, una de cada quatre persones patirà 
un transtorn mental al llarg de la seva vida

L’institut Enric 
Borràs porta 
set anys utilitza 
un sistema de 
reconeixement 
facial 

Es posa en marxa 
la iniciativa 
“Radars 
Badalona”

L’institut Enric Borràs 
utilitza quatre terminals 
de reconeixement facial 
per controlar l’assistència 
dels alumnes de primer 
d’ESO. Actualment, la 
normativa de l’Agència 
de Protecció de Dades 
prohibeix totalment l’ús 
de càmeres de vídeo als 
centres educatius. 

S’inicia el projecte 
“Radars Badalona”. 
Aquesta iniciativa neix 
amb la intenció de crear 
una xarxa comunitària 
per detectar i reduir els 
riscos d’aïllament i soledat 
de la gent gran. Ja s’ha 
implementat als barris 
del Centre, el Coll i Pujol i 
Dalt de la Vil·la.

Activitats en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental Foto: O. Marín

Breus

barreres d’accés poden ser algu-
nes de les causes”, explica l’Est-
her Lobos.

Crida als mitjans de comunicació
Núria Prats, activista de l’associa-
ció ActivaMent Catalunya, fa una 
crida als mitjans de comunicació 

i demana que no es continuï amb 
l’estereotipació de les persones 
amb trastorns mentals. 

“Cal dir que no som persones 
dolentes, perilloses, agressives o 
gandules. Som persones normals 
que tenim dret a viure a un Estat 
que ens escolti i ens respecti”.

Situació a Catalunya
Segons les últimes dades de 2017 
del Departament de Salut, hi ha 
més de 400 suïcidis anuals. A més, 
també s’ha detectat que és una de 
les morts prematures que més es-
tan augmentant en els últims anys, 
sobretot entre el jovent.•

Opinió convidada
Màrius Alfambra, músic

Quan l’espurna de la misèria, la injustícia o 
la repressió encén la fl ama de la revolta, el 
poble surt al carrer a manifestar la seva in-
dignació, els seus anhels de justícia i la vo-
luntat de transformar la societat. Sovint 

aquests sentiments o aspiracions s’expressen a tra-
vés de cants populars emblemàtics que simbolitzen 
o representen un imaginari col.lectiu emancipador.

La música no és la responsable directa del sorgi-
ment de moviments socials però si que és una ex-
pressió viva d’aquests, sempre els acompanya i els 
potencia, doncs en un context de protesta el cant col.
lectiu esdevé un canal a través del qual el grup con-
necta emocionalment, sintetitza les seves aspiraci-
ons, reafi rma la seva voluntat d’existència, s’apodera 
i es conjura per assolir un nou horitzó de llibertat.

Hi ha cançons escrites amb un clar missatge po-
lític o amb l’objectiu de generar un impacte en la 
societat, però és la gent qui, tot cantant-les, els hi 
atorga rellevància social i les converteix en un veri-
table artefacte polític. Hi ha múltiples exemples al 
llarg de la història contemporània, cançons que en-
tonades a l’unisò per milers de persones han servit 
per empènyer, sacsejar i fer caure els murs del po-
der o l’statu quo. 

Des de cançons populars que després han esde-
vingut himnes com La Marseillaise a la revolució 

francesa, Els Segadors en les diferents lluites his-
tòriques de Catalunya o l’Nkosi Sikelel’i Afrika con-
tra l’apartheid a Sudàfrica passant per cançons de 
protesta com L’Estaca de Lluís Llach, Que Volen 
Aquesta Gent? de la Maria del Mar Bonet, A Galopar 
de Paco Ibañez, La mauvaise réputation de Georges 
Brassens, Yo Pisaré las Calles Nuevamente de Pablo 
Milanés, Gula Para A Libertaçao De África de Carlos 
Lamartine, Neria d’Oliver Mtukudzi, I Wonder de 
Sixto Rodríguez, This Land is Your Land de Woody 
Guthrie, Blowin’ in the Wind de Bob Dylan, Reclaim 
the Night de Peggy Seeger o We Shall Overcome de 
Pete Seeger i un llarg etcètera, totes elles han tingut 
més poder i impacte social del que els seus autors i 
compositors haguéssin pogut imaginar mai. Per a en-
dinsar-se en el món de la cançó popular i política del 
segle XX i aprofundir en el poder social de la música 
recomano llibres com «Músicas contra el poder» de 
Valentín Ladrero i «Sound System» de Dave Randall.

Dos anys després del referèndum d’autodetermi-
nació, Catalunya viu un altre octubre convuls. Com 
a resposta immediata a la sentència del judici de l’1-
O ha començat un nou cicle de fortes mobilitzacions 
amb un dels episodis de més impacte internacional: 
el bloqueig a l’Aeroport del Prat. Des de tots els racons 
de la terminal es van cantar cançons com el Bella Ciao 
(pel cant emblemàtic antifeixista que és i no per ser la 
banda sonora d’una sèrie de Netfl ix), l’Estaca (donant 
plena vigència a les reivindicacions de la transició) i 
evidentment Els Segadors. Perquè malgrat hi hagin in-
tents com el de El Niño de Elche y Los Planetas de pre-
sentar l’himne de Catalunya com un «cant retrògrad 
del catalanisme», Els Segadors amb la lletra d’Emili 
Guanyavents (1860-1941; un tipògraf i poeta de cercles 
socialistes i del primer anarquisme) sempre ha format 
part del cançoner revolucionari juntament amb can-
çons com La Internacional i té un rerefons inequívo-
cament popular, reivindicatiu i emancipador.

Com canta la badalonina Maria Arnal, amb parau-
les de Joan Brossa, «La gent no s’adona del poder que 
té». És cert, i calen experiències com l’1-O o el 14-O 
per prendre’n consciència. Potserla millor medicina 
per vèncer la por i passar a l’acció és cantar, cantar 
junts per adonar-nos del poder que tenim i sobre-
tot, utilitzar-lo.

 Cantem?•

La música és una expressió 
viva dels moviments socials 
que sempre els acompanya

Sense el cant no hi ha revolució
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“Hem de fomentar la 
intercooperació”
Conversem amb Anna Abellán, sòcia treballadora de la cooperativa La 
Sargantana i coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord

manera de difondre una mane-
ra de treballar i de veure les rela-
cions econòmiques de Badalona. 

Creus que Badalona potencia el 
cooperativisme i l’economia soci-
al i solidària?
Queda molta feina per fer a Ba-
da lona. Abans teníem un context 
històric molt important, ja que 
comptaven amb grans cooperati-
ves creades pel moviment obrer 
com la Moral o la Badalonesa. Però 
es van acabar desmuntant amb la 
Guerra Civil i, amb l’arribada de la 
democràcia, no s’han recuperat.

Vols dir que la gent de Badalona ja 
no s’associa?
A la ciutat hi ha molta gent que 
s’as socia, però no ho fa en for-
mat cooperatiu per desenvolupar 
una activitat econòmica. La gent 
s’ajunta per crear associacions re-
lacionades amb l’àmbit social, cul-
tural o juvenil. És a dir, tenim mol-

tes associacions, però no tantes 
cooperatives com ens agradaria. 

 Com s’hauria de fomentar el coo-
perativisme?
Fa falta que la gent que vulgui 
generar economia o iniciar pro-
jectes entengui que la fórmula 
de la cooperativa no és estranya. 
Actualment és molt complicat en-

Olaya Marín

L ’economia social i solidària 
és un concepte que no tot-
hom coneix. Com la defi ni-
ries?
És l’economia que té en 

compte a les persones, a diferència 
de la capitalista que té en compte 
el capital. En aquesta economia es 
posa sempre per davant el benefi ci 
de les persones que hi contribuei-
xen, siguin les que treballen o les 
que consumeixen. Es fa d’aquesta 
manera perquè es vol que es pu-
gui entendre el món des d’un altre 
punt de vista, és a dir, prioritzar a 
qui genera l’acció o l’activitat i a qui 
la rep. Els diners són simplement 
una eina per generar el projecte, 
però no és l’objectiu prioritari. El 
que volem és que la persona esti-
gui còmode fent la feina o rebent-la. 

Com valoraries la visibilitat 
que ha donat L’Independent de 
Badalona a temes com l’econo-
mia social i solidària o el coope-
rativisme?
Considero que des de L’In de pen-
dent heu sabut visibilitzar mol-
tes d’aquestes coses. Heu de-
tectat les problemàtiques del 
territori per donar visibilitat, 
però també per oferir propostes 
de solució i trobar agents i actors 
que poguessin aportar diferents 
punts de vista. Heu posat projec-
tes del territori en primera línia. 
A més, és molt positiva la inter-
cooperació que feu amb els dife-
rents projectes de la ciutat amb 
accions o donant feina a l’hora 
de decidir qui reparteix o impri-
meix els números. Això és una 

gegar una empresa, sobretot si ets 
una persona sola. Llavors, per què 
no fer-ho en format cooperatiu? És 
un bon punt de partida per tirar 
endavant el projecte. A més, cal ser 
crític amb el sistema i donar una 
resposta diferent. Els projectes po-
den ser col·lectius, no hem de fo-
mentar la individualitat. Si hi ha 
més gent, hi haurà més èxit asse-
gurat perquè hi haurà més idees i 
més persones que es puguin res-
ponsabilitzar i participar.

En el món de la comunicació es pot 
detectar certa competència. Com 
es pot afrontar?
Des de sempre ens ensenyen que 
hem de ser els millors i els primers 
en tot. És igual si hem de xafar a 
algú altre. Però en el món coope-
ratiu tenim un lema que és “com-
peteixes o cooperes”. Cal entendre 
que tenir persones al voltant que 
pensen com tu o tenen idees com-
plementàries, ajuda a fer que tots 
puguem engegar coses més diver-
ses amb visions molt més ampli-
es. A més, és una oportunitat per 
compartir recursos. Des del coo-
perativisme pensem que no té sen-
tit tenir un recurs, una idea o un 
mode exitós guarda’t per un ma-
teix. Si allò funciona, s’ha d’am-
plifi car i fer que sumi. Hem de fo-
mentar la intercooperació, és a dir, 
que quan pensem a fer coses, vul-
guem fer-les junts des del princi-
pi. Si sumen projectes i persones 
a una mateixa idea, serà més fàcil 
arribar on volem.

Quines propostes porteu des de 
l’Ateneu Cooperatiu Barcelonès 
Nord per impulsar l’economia so-
cial i solidària i el cooperativisme?

Per una banda fem accions per vi-
sibilitzar preocupacions que de-
tectem que hi ha al territori i per 
explicar que hi ha respostes per 
fer front. Aquestes solucions es 
proposen a través de taules terri-
torials amb agents del territori o 
amb eixos de treball per donar ei-
nes per trobar respostes. També 
creiem que és molt important 
anar a les escoles i als instituts 
de Badalona per explicar la forma 
jurídica del cooperativisme com a 
opció per emprendre o engegar un 
nou projecte. Així mateix, els hi ex-
pliquen projectes que ja funcionen 
a la ciutat i els hi oferim la possi-
bilitat de visitar-los. D’altra banda, 
acompanyem a projectes que volen 
néixer com a cooperativa perquè 
puguin consolidar-se.

Com valores la situació actual del 
comerç a la ciutat?
Badalona ve d’una tradició de co-
merç familiar. És molt habitual 
trobar projectes o empreses que 
han anat passant de pares a fi lls i 
ara es troben a una tercera o quar-
ta generació. També és cert que 
neixen molts projectes nous, però 
la majoria es moren en un o dos 
anys. És evident que passa alguna 
cosa. La nostra sensació és que la 
ciutat té el preu del sol molt alt, 
cosa que complica poder muntar 
un projecte, ja que s’ha de pagar 
un lloguer massa elevat. A més, te-
nim a la vora Barcelona que és una 
ciutat on sembla que tot és possi-
ble, ja que hi cap de tot. Llavors 
molta gent prefereix anar a la ca-
pital perquè n’hi ha més recursos, 
serveis i acompanyament i, sobre-
tot, més persones que poden arri-
bar a consumir. •

L’Anna Abellán al cicle “Qui Crea a Badalona?” Foto: Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord 

“Abans 
comptàvem amb 
grans cooperatives 
creades pel 
moviment obrer 
com La Moral”

”Fa falta que la gent que vulgui 
generar economia o iniciar projectes 
entengui que la fórmula de la 
cooperativa no és estranya”

Imatge d’arxiu Foto: Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord 
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Publicitat 

Viatjar sense contaminar 
és possible
La Diputació de Barcelona agrupa propostes per a conèixer les 
comarques barcelonines per a viatgers respectuosos amb el medi 
ambient a la seva web de turisme, www.barcelonaesmoltmes.cat.

Davant la creixent onada de preocupa-
ció en temes ambientals i de canvi cli-
màtic, cada vegada són més les persones 
que prefereixen viatjar sense contami-
nar gens o contaminant el mínim pos-
sible. Defensores d’un turisme sosteni-
ble, fugen de cotxes, autocars, avions i 
creuers i, si poden triar entre diferents 
mitjans de transport, sempre escullen 
el que té menys impacte ecològic.

1. Viatjar amb tramvia
El tramvia és el mitjà de trans-
port col·lectiu més sostenible. 
Viatjar amb tramvia s’ha conso-
lidat com una opció neta, segura, 
ràpida, barata i còmoda que per-
met arribar a la destinació sense 
que haver de calcular l’impacte 
de la petjada de carboni. A les 
comarques de Barcelona, les 
línies del TRAM, uneixen amb 
energia 100% verda diferents 
municipis del Barcelonès i el 
Baix Llobregat. I si l’objectiu és 
descobrir llocs únics, campanya  
“De ruta amb el TRAM” ofereix 
activitats tan recomanables com 
una visita guiada a l’obra de l’ar-
quitecte modernista Josep Maria 
Jujol. [http://rutadeltram.cat/
campanya.php]

2. Viatjar amb tren
Desplaçar-nos pel territori en fer-
rocarril és una excel·lent manera 
d’estalviar-li a l’atmosfera una 
quantitat considerable de CO2: 
segons els experts, el tren genera 
de mitjana quatre vegades menys 
emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle que el cotxe. Al territori 
barceloní tenim tres modernes 
xarxes de metro i ferrocarril: 
Metro de Barcelona, Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya i 
Rodalies de Catalunya. Et fa més 
gràcia pujar-te a un tren antic? El 
Tren del Ciment  [https://www.
trendelciment.cat/home/] ens 
permet viatjar amb estil entre la 
Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug 
i, de passada, visitar espais tan 
especials com els Jardins Artigas 
d’Antoni Gaudí.

3. Viatja a vela
Qualsevol dels ports esportius i 
clubs nàutics de Costa Barcelona 
tenen moltes opcions per recór-
rer en veler els més de cent qui-
lòmetres de litoral. El Port de 
Sitges Aiguadolç, per exemple,  
lloga embarcacions ecològiques, 
amb patró o sense. Aquest Port, 
a més, ha rebut la certificació in-
ternacional Biosphere com a re-
coneixement al seu compromís 
amb el turisme sostenible. Les 
cales més recòndites del Garraf 
estan a només mitja hora de 
navegació rumb nord i, seguint 
rumb sud, arribem a Vilanova 
i la Geltrú, una ciutat perfecta 
per gaudir de l’autèntic estil de 
vida mediterrani.

4. Viatja amb globus
Un bon lloc per gaudir de la ri-
quesa paisatgística de les comar-
ques de Barcelona és la cistella 
d’un globus aerostàtic. Des de 
l’aire, la bellesa dels camps i les 
muntanyes es multiplica. Volar 
amb globus és una activitat sos-
tenible que genera un impacte 
mediambiental molt petit i, a 
més, permet gaudir de la natu-
ra des d’una perspectiva dife-
rent. A la web Barcelona és molt 
més [barcelonaesmoltmes.cat] 
de la Diputació de Barcelonahi 
ha una informació i propostes 
per fer un baptisme de cel o per 
volar sobre el mar de vinyes del 
Bages, la Plana de Vic o els camps 
sembrats de l’Anoia, per destacar 
només tres experiències a les co-
marques de Barcelona.
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Neus Arnal
Educadora social i investigadora 
en migracions

Entre els anys 2017 i 2018, 
13.000 estudiants espa-
nyols emigraven a An gla-
terra amb la intenció de 
millorar el seu futur pro-

fessional. Ho feien a través de vies 
reglades, legals i, per això, segu-
res. Aquells mateixos anys, més 
de 12.000 joves provinents la ma-
joria del Magreb, decidien creuar 
l’estret de Gibraltar per arribar 
a Europa. En ambdós casos, els 
joves podrien haver trobat una 
feina poc qualifi cada i mal paga-
da als seus països d’origen, però 
la seva ambició els hi demanava 
anar més lluny. En ambdós casos, 
tant els joves com les famílies fe-
ien un esforç econòmic per arri-
bar a països on els nivells de vida 
eren i són més elevats. Tot i així, a 
diferència dels espanyols, els pro-
vinents del continent Africà ho fe-
ien a través de vies no reglades, 
il·legals i, per tant, insegures fi ns 
a dia d’avui.

Aquesta forta arribada va col-
lapsar els sistemes de protec-
ció a la infància de pràcticament 
tot l’Estat espanyol. Imatges dels 
centres sobreocupats de Ceuta, 
Melilla i Andalusia corrien per les 
xarxes. La comunitat de Madrid 
es negava a acceptar l’acolliment 
de més menors estrangers i altres 
comunitats com Catalunya dema-
naven un repartiment de respon-
sabilitats. Apareixien les imatges 
de joves dormint a dependències 

policials arreu del territori i l’alar-
ma saltava. S’han obert centres 
d’emergència i s’ha buscat una so-
lució ràpida fi ns a data d’avui, que 
permeti complir amb la legalitat: 
l’acolliment de tota aquella per-
sona menor d’edat en situació de 
desamparament, és a dir, manca-
da de referents adults que se’n pu-
guin fer càrrec dins el territori

Un any després, se n’ha parlat 
molt dels infants i joves emigrats 
sols, els mal anomenats MENA: 
menors estrangers no acompa-
nyats. Els darrers mesos hem vis-
cut la mediatització i la polititza-
ció dels mateixos, sobretot lligada 
a l’anomenada crisi de seguretat a 
Barcelona. Una crisi que, aparent-
ment, s’està estenent per l’àrea 
metropolitana. En una d’aques-

De la fugida a l’acollida: seguretat 
més enllà del municipi 
Neus Arnal analitza en clau transnacional quins són tots els factors que condicionen la 
vida dels infants i joves que emigren sols, els mal anomenats MENA, i les mancances 
del sistema públic català i espanyol per abordar aquest fenomen

Joves emigrats a la platja de Badalona. Foto: Neus Arnal

Tal com afi rmava un comuni-
cat del Col·legi de Criminòlegs, en 
un problema de convivència cal 
analitzar tant les conseqüènci-
es com les causes. Assumit que el 
82% dels joves emigrats no han co-
mès cap delicte caldrà determinar-
ne igualment els factors de risc. 
S’assumeix també d’entrada, que 
el pas a l’acte delictiu és sempre 
una decisió individual. Tot i així, 
un mateix delicte pot tenir causes 
i conseqüències diferents en fun-
ció de l’edat d’aquell que el comet. 
D’aquesta manera, les causes que 
poden portar un jove a tenir una 
acció delictiva, poden ser diverses 
però sobretot complexes.

En analitzar específi cament els 
joves emigrats sols, cal tenir d’en-
trada una visió transnacional i 
multifactorial. És a dir, pot ser que 
la conducta disruptiva s’adopti bé 
en origen, bé durant el procés mi-
gratori i/o un cop el jove s’esta-
bleix al territori d’acollida. Pren 
importància com dèiem, la inte-
racció entre diversos factors, com 
podrien ser: la situació del nucli fa-
miliar en origen, tant el nivell soci-
oeconòmic com els llaços, forts o 
dèbils, de parentiu; les experièn-
cies prèvies de violència viscudes 
i els motius de la migració (volgu-
da o impulsada pels progenitors); 
l’edat d’inici del procés migratori 
(poden arribar infants menors de 
10 anys) i els anys d’escolarització 
en origen; el consum actiu de tò-
xics o les nits al ras (normalment 

tes manifestacions de tal politit-
zació, l’alcalde de Badalona anun-
ciava a través de les xarxes socials 
haver aconseguit la no obertura 
d’un centre per acollir aquests jo-
ves al barri del Remei. Tot i la fake 
news -la no obertura del centre va 
ser decisió presa per la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (DGAIA) i no pel go-
vern de la ciutat- s’assenyalava al 
col·lectiu com a principal focus 
dels problemes de convivència. 

El pacte de no utilització de la 
immigració com a arma electoral 
es trencava, companys de partit 
criticaven la seva postura i Garcia 
Albiol demanava el tancament de 
tots els centres d’acollida esta-
blerts a Badalona. La posició de 
l’alcalde de Badalona s’aproximava 
així a la postura de la seva compa-
nya de partit a Rubí. Però la tipo-
logia de centre que la Generalitat 
i l’entitat gestora tenien intenció 
d’obrir a la ciutat no era homòleg 
al recurs rubinenc. Aquell era un 
centre d’emergència de més de 50 
places a un antic hotel. 

L’objectiu d’aquests centres re-
cau en donar en una resposta ràpi-
da a una situació límit. D’aquesta 
manera, sovint s’obren a corre-cui-
ta, es creen equips educatius d’un 
dia per l’altre i s’instal·len en edi-
fi cis no dissenyats per dur a ter-
me una atenció i una acció edu-
cativa de qualitat. Així, és prou 
difícil crear un vincle amb el jove 
que acaba d’arribar i, per tant, les 
dinàmiques disruptives -tant dels 
joves com dels professionals- són 
potencialment reproduïbles. La 
idea de centre a Badalona era de 
places reduïdes i gestionat per una 
entitat amb experiència en el trac-
te a aquest col·lectiu. Per tant, evi-
tar o tancar els centres a Badalona 
és una solució efi caç als possibles 
confl ictes denunciats per un sec-
tor dels veïns?

durant mesos) a les ciutats de 
Ceuta o Melilla. El viure de forma 
permanent en la clandestinitat o la 
vivència d’experiències traumàti-
ques: companys de trajecte morts 
durant el viatge amb pastera o en 
l’intent de fer riski, és a dir, colar-
se sota un vehicle sovint en marxa.

La majoria dels joves pas-
sen per centres de Ceuta, Melilla 
i/o Andalusia abans d’arribar a 
Catalunya. Poden haver passat 
per diverses comunitats i diversos 
centres abans d’estar-se uns me-
sos o bé establir-se en alguna co-
munitat en concret. I és en aquest 
punt on l’acollida hi juga un paper 
clau. Perquè no és el mateix pas-
sar una setmana en una comissa-
ria esperant un centre d’acollida 
que en un hotel convertit en centre 
d’emergència de 50 places. No és el 
mateix un alberg al centre d’una 
població o bé aïllat a la muntanya. 
Tampoc és el mateix un centre de 
30 places a 20 minuts en tren de 
Barcelona que un centre a Lleida, 
Tarragona, o bé un pis a Badalona 
o a Mataró. Sovint passa que, tot 
i ser tots ells recursos d’acollida, 
les condicions i el tracte que s’hi 
estableixen són completament di-
ferents. L’entitat gestora, els pro-
fessionals, l’edifi ci, l’ambient i els 
companys hi juguen un paper fo-
namental. En aquest sentit hi ha 
joves que, després de passar uns 
pocs dies dins el centre d’acollida, 
prefereixen no tornar-hi i roman-
dre fora del sistema de protecció.

Altres factors de risc apareixen 
un cop assolida la majoria d’edat 
que, no poques vegades, coincideix 
amb una sortida total del sistema 
de protecció sense un recurs resi-
dencial, és a dir, en situació de sen-
sellarisme. Tot i els esforços duts 
a terme tant per l’administració, 
com per les entitats i els profes-
sionals, els recursos destinats a 
majors de 18 anys són escassos. 

La competència entre els joves és 
molt alta i no tenen ni una opor-
tunitat per pifi ar-la. D’altra ban-
da, els menors estrangers no dis-
posen d’autorització per treballar 
un cop deixen el sistema de pro-
tecció. Es necessita un contracte 
de quaranta hores durant un any 
per tal de tenir una autorització de 
residència i feina al mateix temps. 
D’aquesta manera, sense tenir un 
projecte viable d’autonomia eco-
nòmica, segueixen en estat de de-
pendència. Pot haver-hi casos en 
què la situació d’emergència s’es-
tanqui i al jove no se li tramiti 
l’autorització de residència. Així, 
poden abandonar el sistema de 
protecció en situació d’irregulari-
tat. Sortir en situació d’irregula-
ritat i/o sense permís de feina i/o 
sense recurs residencial són tam-
bé, tots ells, factors de risc que 
s’han de tenir en compte a l’hora 
d’analitzar el pas a l’acte delictiu. 
Finalment, de la interacció d’en-
tre tots aquests factors transnaci-
onals, multifactorials i contextu-
als, les habilitats interpersonals 
del jove seran decisives. A opció 
queda del lector analitzar el nivell 
de maduresa de les habilitats en 
funció de l’edat i les vivències an-
teriors del jove.

Tant l’administració com les en-
titats ja saben, gràcies a l’experièn-
cia, que els recursos educatius són 
més efi caços quan són petits. Que 
el que necessiten aquests joves, tal 
com s’expressa des des la direcció 
general de DGAIA, és ser invisibles, 
no ser constantment assenyalats. 
Si el barri del Remei no és un bon 
lloc per a obrir un centre d’acolli-

da, no és llavors, un bon lloc per a 
que hi creixi cap infant, indepen-
dentment d’on hagi nascut.

El rebombori del tuit de l’al-
calde ens serveix per visibilitzar, 
una vegada més, les desigualtats 
estructurals a Badalona preexis-
tens a l’arribada de joves estran-
gers. Prohibir l’acollida sense bus-
car-ne una alternativa no és una 
solució efi caç al confl icte. Perquè 
els problemes de seguretat sovint, 
tenen una arrel transnacional, és 
a dir, són d’aquí, d’allà i tal com 
ens mostra Open Arms, del trajec-
te entre els dos punts. Els trobem 
a la ciutat i en els països d’origen 
de les persones que emigren, als 
camins a l’escola d’alguns barris i 
en les rutes marítimes, en els pisos 
buits de la ciutat i dins dels centres 
d’acollida. •

“ L’objectiu 
d’aquests centres 
recau en donar 
en una resposta 
ràpida”

“El 82% dels joves 
emigrats sols no 
han comès mai 
cap delicte’”

“Cal tenir una visió 
transnacional i 
multifactorial vers 
els immigrants”
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Sílvia Rodríguez

L ‘associació badalonina Wild 
Souls aconsegueix millorar 
la qualitat de vida de per-
sones amb diversitat fun-
cional i gent gran gràcies a 

teràpies amb gossos i gats, molts 
d’ells a la vegada rescatats de 
l’abandonament.

Tothom qui parla de l’Ohana ho 
fa amb amor i tendresa. Aquesta 
gossa mescla de llaurador i galgo 
de set anys va per la vida canviant 
estats d’ànim, ensenyant a respec-
tar, a no jutjar i ser pacients. I és 
que l’Ohana, que és coterapeuta 
de l’associació badalonina sense 
ànim de lucre Wild Souls, aconse-
gueix millorar la qualitat de vida 
de moltes de les persones amb 
les quals interactua. La Patricia 
Foguet, mestre d’educació espe-
cial especialitzada en autisme, és 
la seva propietària i cofundadora 
d’aquesta organització que ha fet 
els cinc anys de vida fa pocs mesos.

Ella i l’Ohana formen una de 
les parelles de terapeutes que fan 
sessions sobretot a diversos cen-
tres d’atenció a persones amb di-
versitat funcional o infants amb 
risc d’exclusió social, ubicats ma-
joritàriament al Barcelonès Nord 
i al Vallès, i també atenen dife-
rents casals de gent gran. Però, 

a més a més, des de Wild Souls 
aconsegueixen la quadratura del 
cercle: alguns dels animals amb 
qui fan teràpia són rescatats de 
l’abandonament, i així també re-
ben l’estima de les persones que a 
la vegada es benefi cien del tracta-
ment. Tot un enginy de l’essència 
humana i animal.

“Són dos col·lectius que patei-
xen i que estan abandonats per 
la societat, però tots dos junts te-
nen un potencial del qual no som 
conscients”, diu la Patricia. Segons 
la mestra, tant els animals que han 
patit abandonament o maltracta-

L’abraçada animal que cura
L’associació badalonina Wild Souls aconsegueix millorar la qualitat de 
vida de persones amb diversitat funcional i gent gran gràcies a teràpies 
amb gossos i gats, molts d’ells a la vegada rescatats de l’abandonament

ment com les persones amb les 
quals treballen han viscut una vida 
similar. “Nosaltres som animals i 
quan estem en contacte amb ells, 
la nostra part més interna s’acti-
va i és fàcil connectar amb ells: 
els animals no et jutgen, no t’obli-
guen a res, i els és igual si ets alt o 

baix. Estarà incondicionalment al 
teu costat perquè són molt lleials” 
explica. Per a Foguet, els infants 
amb diversitat funcional connec-
ten molt ràpidament amb aquesta 
part emocional, empatitzant ràpid 
els uns amb els altres.

Els beneficis, segons relata la 
mestra, es poden notar en poc 
temps en totes les àrees: tant a ni-
vell físic, com emocional, psicolò-
gic, o fi ns i tot curricular, ja que 
durant les sessions fan activitats 
per aprendre a sumar, restar, així 
com reforç escolar. Però, si ha de 
destacar una, Foguet destaca el 

treball emocional. “A la teràpia 
poden expressar allò que senten i 
poden treballar les limitacions que 
tenim. Hi ha moltes millores en 
quant al nivell d’atenció, així com 
més alegria, felicitat i calma”, diu.

Per a les famílies, la teràpia té 
uns resultats excel·lents. La Neus 
és una nena de 16 anys amb TEA 
(trastorn de l’espectre autista), 
que havia provat altres teràpies 
sense que cap li anés del tot bé. Des 
de fa cinc anys, però, va començar 
a trobar-se setmanalment amb 
l’Ohana i la Patricia, i no vol per-
dre’s mai la sessió. La seva mare, 

Neus Peña, indica que el vincle 
entre la gossa i la jove “és incre-
ïble”. “No sé com explicar-ho, no 
tinc paraules per descriure-ho, 
però l’Ohana és un ésser molt es-
pecial”, admet. Mentre la noia està 
amb la gossa, aconsegueix contro-
lar els seus impulsos, no pessiga, 
tal com fa habitualment quan no 
està amb ella i aconsegueix espe-
rar pacientment. “Ha après fi ns i 
tot lletres i paraules amb l’Ohana”, 
diu la mare.

La Raquel també opina que la 
seva fi lla, la Naiara, de nou anys i 
que té un deteriorament en el de-
senvolupament, ha millorat molt. 
“Està molt més relaxada i va con-
tenta a la teràpia”, explica la dona.

A les sessions que imparteixen 
Wild Souls, que a banda de fer-se 
a diferents centres i de forma gru-
pal també es poden fer de forma 
individual a l’associació i als do-
micilis particulars de les famíli-
es que ho sol·liciten, fugen del gos 
com a animal de circ. “El gos està 

tranquil i serè. Està on ell vol es-
tar i veus com s’apropa d’una for-
ma diferent a cada infant, de com 
els calma. Els gossos gaudeixen de 
la companyia i busquen aquest 
contacte i aquestes carícies”, ex-
plica la Patricia. I és que el respec-
te a l’animal és la base principal 
d’aquesta entitat. 

Teràpia amb joves i gent gran
En aquest sentit, treballen també 
amb diferents centres d’acollida i 
amb la protectora de Granollers, 
on voluntariat de l’entitat visiten 
els animals, i intenten facilitar 

Patrícia Foguet, terapeuta: “Nosaltres 
som animals i quan estem en contacte 
amb ells, la nostra part més interna 
s’activa i és fàcil connectar amb ells...’”

Els benefi cis es poden notar en 
poc temps en totes les àrees: tant 
a nivell físic, com emocional, 
psicològic, o fi ns i tot curricular

Jove amb autisme donant un petó a l’Ohana, gossa de teràpia Autor: Wildsouls

la seva adopció. A banda, alguns 
dels gossos de protectora fan tam-
bé teràpia amb alguns dels joves 
del centre Cointegra, a Badalona, 
i amb els casals de gent gran, on 
mitjançant els animals es treballa 
la memòria, l’estimulació mental o 
la soledat. “Són gossos molt socia-
bles que els traiem de la protecto-
ra perquè rebin carícies. En aquest 
cas, tornen a guanyar tots els im-
plicats: els gossos que han rebut 
molt d’amor, i els avis i àvies, que 
s’han sentit de nou cuidadors d’un 
ésser viu”, diu la Patricia.

Així mateix, a Wild Souls im-
parteixen xerrades de sensibilit-
zació i de comunicació animal, on 
fan èmfasi en trencar “mites” que 
segons diuen estan totalment ac-
ceptats i creen situacions que mal-
meten els animals. Jugar a pilota 
diàriament, per exemple, fa pujar 

el nivell d’estrès de l’animal, i no 
és bo. “Generalment, els humans 
tendim a excitar massa als gossos”, 
considera la Patricia. També inten-
ten trencar amb la idea dels gossos 
de raça perillosa. “No depèn de la 
raça, depèn de l’educació que re-
ben aquests animals”, matisa. 

Per això volen anar més enllà 
i educar en el respecte animal a 
famílies i escoles. “La majoria de 
la gent renya el seu animal quan 
ensenyen les dents, i passen al se-
güent nivell, que és mossegar, per-
què li hem vetat la seva manera de 
comunicar-se”, assegura.•

“Els gossos 
gaudeixen de 
la companyia i 
busquen aquest 
contacte i aquestes 
carícies”, explica 
la Patricia
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Filmets vol convertir-se 
en una edició d’ensomni
La 45a edició projectarà durant la setmana del 18 al 
27 d’octubre un total de 251 curtmetratges

Redacció

A rriba la 45a edició del 
Filmets Badalona Film 
Festival sota el lema 
“Dreaming is possible”. 
El festival projectarà un 

total de 251 curtmetratges de fi c-
ció, animació i documental. A més, 
oferirà activitats paral·leles pels 
professionals del cinema, com ara 
trobades per parlar sobre la in-
dústria de l’animació a Catalunya 
i dels festivals de curtmetratge a 
Europa.

Com a novetat d’enguany, el fes-
tival s’estendrà a una tercera ciutat 
per primer cop en la seva història. 
Filmets tindrà una nova seu a Sant 
Boi de Llobregat, fet que li perme-
trà acostar-se a nous públics. Així 
mateix, es mantindran com a seus 
ofi cials el Teatre Zorrilla, el Teatre 
Principal i el Teatre Blas Infant a 
Badalona, i l’Institut Francès a 
Barcelona.

Regne Unit, país convidat
Enguany, el Regne Unit serà el país 
convidat al festival. Filmets obre la 
gala especial “Genios UK” on es po-
drà gaudir dels curtmetratges dels 
directors més destacats de la his-
tòria del país. El públic assistent 
tindrà l’oportunitat de descobrir 
obres menys conegudes dels direc-
tors anglesos.

Entre les projeccions trobem 
“Aventure Malgache”, un curt pro-
pagandístic que el govern britànic 
va comissionar a Alfred Hitchcock 
durant la segona guerra mundial. 

El públic tindrà també l’opor-
tunitat de veure el primer projec-
te d’un director de renom, Ridley 
Scott, quan tan sols era un es-
tudiant de fotografia: “Boy and 
Bicycle”. Tot i que van passar quin-
ze anys fi ns que va dirigir un altre 
metratge, el curt conté elements 

que van servir de referència en les 
seves futures pel·lícules. 

Finalment, s’emetrà un curt 
de la directora Sally Potter, “The 
London Story”, on es relata l’alian-
ça de tres personatges excèntrics 
que intenten destapar el govern.

També s’emetran els dos curt-
metratges guanyadors dels pres-
tigiosos premis BAFTA 2019: “73 
cows” i “Roughouse”. 

Homenatge a François Truff aut
En aquesta edició s’ha decidit 

homenatjar al director francès 
François Truffaut. La seva obra de-
but, “Les Quatre Cents Coups”, va 
donar peu a la coneguda Nouvelle 
Vague. 

Truffaut també és molt conegut 
dintre del món dels cinèfi ls pel seu 

Curt “Roughhouse” Foto: Filmets

llibre Hitchcock/Truffaut. Aquest 
llibre transcriu una conversa so-
bre cinema que va tenir amb 
Hitchcook durant tota una setma-
na. El 22 d’octubre és el dia escollit 
per projectar l’obra de Truffaut. 

El Teatro Zorrila acollirà el que 
promet ser tot un homenatge al 
curt “Les Quatre Cents Coups” i a 
la rellevància que va aportar el di-
rector a la nova escena del cinema 
francès de l’època.

La Nit de Venus
La gala de la Nit de Venus, serà la 
nit de cloenda del festival. Es pre-
veu que estigui ple de sorpreses, 
tot i que l’organització ja ha avan-
çat que hi haurà durant tota la nit 
un espectacle musical amb la can-
tant Mone i una banda musical. 

Curt “Boy and Bicycle” Foto: Filmets

Més de 6.000 infants i joves 
participaran al festival
El festival també vol arribar als 
infants i joves de la ciutat, és per 
això que s’han programat activitats 
cinematogràfi ques paral·leles durant 
tota la setmana. Sota el nom de “Filmets 
Primària” i “Filmets Secundària”, 
el Teatre Blas Infante projectarà 
diferents curts dirigits a alumnes de 
tercer de primària i de quart d’ESO. 
D’aquesta manera, s’aconsegueix 
que el jovent s’apropi a la cultura 
cinematogràfi ca. A més, les 
escoles participants rebran uns 
dossiers pedagògics per treballar 
les pel·lícules a les aules.

Com és habitual, la gala serà 
presentada per la periodista ba-
dalonina Lídia Heredia. Els pre-
mis més destacats són el de mi-
llor pel·lícula, l’especial del jurat i 
el del públic.

Una sessió dedicada als curts 
amb temàtica LGTBI
Enguany comptarà amb una sessió 
monogràfi ca dedicada a la temà-
tica LGBTI. Sota el nom de “Flare 
Films”, es projectaran diferents 
curtmetratges anglesos que van 
participar en el BFI Flare, el festi-
val de cine LGBTI de Londres.

L’objectiu d’aquests curts és 
descobrir i destacar el valor de 
l’amor i de les persones sense ha-
ver de tenir en compte l’orienta-
ció sexual.

Estrenes mundials
El festival acollirà l’estrena mun-
dial del curtmetratge “Stronger 
Together”. Aquest fi lm explica la 
relació del jugador de bàsquet ba-
daloní Ricky Rubio amb Luca, un 
nen malalt de càncer. 

Tots els interessats, podreu veu-
re el curt el dissabte 19 d’octubre a 
les 12:30.•
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Activitats
Divendres 18 d’octubre 
Concert de Hellhouse. Tribut de l’em-
blemàtic grup Guns n Roses. Sala Sarau 
08911 (C. Ramon Martí i Alsina), 23:30h

Dissabte 19 d’octubre 
Marató de fi tness solidària contra el càn-
cer de mama. S’han programat activitats 
de body combat, zumba i ioga a la Plaça 
de la Plana. A partir de les 10:30h.

Diumenge 20 d’octubre 
Visita guiada al Parc de Can Solei i Ca l’Ar-
nús i a la Torre del Rellotge Activitat or-
ganitzada per l’Ajuntament de Badalona 
i l’Àrea Metropolitana de Barcelona sota 
el programa “Compartim un futur”. Parc 
Ca l’Arnús (Ra. Canyadó), 10h. 

Concert de Miquel Abras. El can-
tant tocarà el seu últim treball “Punt 
de Partida” a l’Auditori del Muba (C/
Guifré, 189), 19h.

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

 Badalona Film Festival 2019 
Entre el 18 i el 27 d’octubre al Teatre Zorilla, Teatre Principal i 
Teatre Blas Infant de Badalona. 

Concert de Pau Vallvé en el marc cicle 
de música “Enjoy the silence” organitzat 
pel Círcol i l’Associació Last Exit. El can-
tautor i músic barceloní presentarà el 
seu nou disc autoeditat “Life vest under 
your seat”. El Círcol (C. Sant Anastasi, 2), 
19:30h. 

Diumarts 22 d’octubre 
Espectacle “La veu escrita de Teresa 
Pàmies”. Seixanta minuts de ràdio per sa-
ber com era aquesta famosa cronista del 
segle XX. Espai Betúlia (C. Enric Borràs, 
43-47), 19h. 

Del 23 d’octubre al 7 de gener
Exposició “Patufet, on ets? Aureli 
Capmany (1868-1954)”, organitzada per 
la Direcció General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
La mostra s’estructura en deu mòduls te-
màtics que mostren tota l’obra artística 
que va desenvolupar Aureli Capmany. Espai 
Betúlia (C. Enric Borràs, 43-47).

Diumecres 23 d’octubre 
Inauguració de l’exposició “Menuda 
Badalona”. Fins a fi nals de novembre es 
podran visitar les deu maquetes en minia-
tures realitzades per diferents instituts ba-
dalonins utilitzant la impressió 3D. Vestíbul 
CC Màgic Badalona.

Dijous 24 d’abril 
Jocs de Neurociència infantil. arda de 
jocs senzill perquè els més petits apren-
guin sobre el món de la neurociència. 
Biblioteca Can Casacuberta (Mossèn 
Anton, 44-48), 18h

Recomanem

Fo
to

: M
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ta
 P

ic
h Divendres 25 d’octubre

“Mili KK” al Teatre Principal. Jumon Erra 
i Marc Angelet presenten el relat, en for-
ma de teatre documental, sobre la llui-
ta que van emprendre tots aquells que es 
van oposar a fer la coneguda “mili” durant 
els anys 70. Teatre Principal (C. Francesc 
Layret, 41), 20:30h. 

Dissabte 26 d’octubre
El poble quan balla: els seguicis popu-
lars. Jornada de refl exió on experts parla-

ran sobre la cultura tradicional catalana 
i com gestionar aquestes festes a la ciu-
tat. Museu de Badalona (Pl. Assemblea de 
Catalunya, 1). Xerrades i debats durant tot 
el dia. 

Diumenge 27 d’octubre
Teatre al Círcol: “La Cantant Calva”. La 
Companyia Món Animal presentarà la 
gran comèdia de Eugène Ionescu, un clàs-
sic representatiu del gènere de l’absurd. El 
Círcol (C. Sant Anastasi, 2), 18h.
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