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De la
‘dissolució’
a la salvació
Parlem amb l’entrador de
la Penya, Carles Duran,
després d’aconseguir la
permanència a l’ACB P15

La crisi de
l’habitatge fa créixer
el nombre de
persones sense llar

El ‘boom’ dels pisos
turístics s’estén
a Badalona
Badalona va atendre el 2017
317 persones sense llar,
mentre que es van fer efectius
353 desnonaments P7

L’Ajuntament calcula que hi hauria més de 300 allotjaments sense llicència arreu de la
ciutat; tot i no crear problemes de convivència en la majoria dels casos, es realitzarà
un estudi per veure quants llits pot acollir Badalona sense patir-ne els efectes negatius;
accedim a alguns d’aquests pisos turístics i us expliquem l’experiència P2-3-4

El tema
El ‘boom’ dels pisos turístics
ja arriba a Badalona
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La febre de Barcelona traspassa el Besòs: segons estimacions, a Badalona
hi hauria més de 300 allotjaments il·legals repartits per tots els barris

A.M. / S. R. / J.T.

S

’apropa la temporada estiuenca i amb ella el període més turístic de l’any.
Barcelona viu constantment submergida entre maletes i grans grups de visitants estrangers que s’accentuen
encara més amb l’arribada de la
calor. Amb les reserves de la capital pràcticament completes i el
govern d’Ada Colau bolcat per frenar els pisos turístics sense llicència, l’àrea metropolitana més propera ha viscut els darrers anys un
contagi que ha fet metàstasi i que

Badalona compta
amb unes
70 llicències
turístiques, tot i
que l’oferta real
és molt superior
Rambla Foto: J.T.

creix temporada a temporada.
També a Badalona.
La ciutat compta oﬁcialment
amb una setantena de llicències
per a allotjaments d’ús turístic a
tot el terme municipal, però només cal fer una ullada a la web
d’Airbnb per veure que l’oferta real
és molt superior. I diversa. Segons
la regidoria competent, només el
recompte efectuat a la famosa plataforma digital desprèn una xifra
de més de 300 allotjaments turístics sense llicència a la ciutat. Una
xifra que la mateixa companyia no
ha facilitat a aquest diari tot i la

reiterada demanda. L’Ajuntament
va frenar legalment la implantació
dels pisos turístics l’any 2014, quan
el govern del PP va impulsar una
moratòria i va iniciar una modiﬁcació del Pla General Metropolità
per prohibir aquests allotjaments
a tota la façana marítima. La resta de la ciutat sí que és susceptible d’acollir noves llicències, però
amb una sèrie de requisits molt
concrets, entre els quals que tota
la ﬁnca ha de ser destinada a l’ús
en qüestió. És a dir, un sol pis d’un
bloc no pot obtenir una llicència,
si la resta són habitatges veïnals.

Habitació d’un apartament al barri del Progrés Foto: J.T.

Una clàusula destinada sobretot a
frenar problemes de convivència
entre dues realitats, la del turisme
i la de la llar quotidiana.
Tot i la normativa, la varietat
d’allotjaments que es poden trobar a Badalona a la plataforma
Airbnb és molt àmplia i a pràcticament tots els barris: des d’habitacions per 20 euros a La Salut, Sant
Roc o Lleﬁà ﬁns a apartaments i
estudis sencers a tocar de platja
per més de 50 euros i prop de 100
la nit, en alguns casos. Fins i tot hi
trobes la possibilitat d’allotjar-te
en un vaixell al port de Badalona.

I pràcticament tots els anuncis estan tallats per uns patrons i paraules clau similars: prop de la platja i
de Barcelona -si no diuen directament que és Barcelona-, sol i amb
bon transport. Molts d’ells en anglès i inclús algun idioma de l’est.
Una desena d’expedients oberts
per manca de llicència
Diferents associacions de veïnats
consultades, sobretot les de barris
com el Front Marítim, la Mora o
Centre, neguen que hi hagi problemes de convivència derivats del turisme. Sí que admeten tenir coneixement de diferents allotjaments,
la majoria dels quals saben situar
perfectament, però sense cap queixa reiterada del veïnat. És per això

que l’Ajuntament no ha actuat gaire els darrers anys contra la proliferació, ja que és en el moment
de la demanda concreta a una direcció quan les autoritats investiguen el cas.
Quan el Consistori rep la demanda, s’obre un expedient i es
comprova si realment l’habitatge
està sent explotat com a allotjament turístic i compleix la normativa de la Generalitat. Si no ho fa,
s’incoen sancions que poden oscillar entre els 3.000 i els 30.000 euros, com ja ha succeït en tres casos
en els darrers mesos, que han acabat sent “sancions menors”, apunten des de la regidoria. A més de
les tres multes, hi ha avui en dia
set expedients més en tràmit.

•

Quan les autoritats reben una
denúncia, s’obre un expedient
i es comprova si realment
l’habitatge està sent explotat com
a allotjament turístic i compleix
la normativa de la Generalitat. Si
no ho fa, s’incoen sancions que
poden oscil·lar entre els 3.000 i els
30.000 euros. com ja ha succeït en
tres casos en els darrers mesos,
que han acabat sent “sancions
menors”. A més de les tres multes,
hi ha set expedients més en tràmit
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L’allotjament turístic, un problema
real per als preus del lloguer?
Entitats socials i de l’àmbit de l’habitatge defensen que hi ha una relació
directe, tot i que des del mercat turístic asseguren que no és així

J.T.

Un estudi turístic del sector
sosté que l’habitatge vacacional
representa “només” un 1,64% del
total de la ciutat de Barcelona

U

na de les conseqüències del ‘boom’ turístic
que més està acusant
Barcelona és el de l’augment disparat del preu
dels lloguers d’immobles, segons
denuncien diferents entitats i plataformes socials. Un discurs que
des del mercat immobiliari i turístic i des de la pròpia companyia
Airbnb neguen, com a mínim com
a factor clau en aquest fenomen.
Un estudi del passat 2017 de l’Associació d’Apartaments Turístics
de Barcelona, de fet, sosté que l’habitatge vacacional representa “només” un 1,64% del total de la ciutat
de Barcelona, i que l’augment del
preus del lloguer estan causats per
altres factors com la disminució de
l’atur, un augment dels residents

Cartells de lloguer a Barcelona Foto: TV3

amb millor preparació acadèmica
i l’increment del poder adquisitiu
d’alguns sectors.
A Badalona, particularment,
ni la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca ni la Plataforma d’Afectats per la Crisi tenen constància que la creixent oferta de pisos
turístics a la ciutat estigui afectant de forma molt incisiva en els
preus dels barris. Des del Sindicat
de Llogaters de Barcelona, que
poc a poc comença a treballar
per fer-se extensiu a altres poblacions de l’entorn metropolità, sí

tenen clar que els pisos turístics
ja han deixat de ser un problema
només de la capital. “Barcelona
està plena i s’està estenent a altres poblacions de l’entorn, també Badalona. Tard o d’hora s’haurà d’afrontar la situació perquè és
un problema greu”, assegura un
dels portaveus de l’entitat, Ferran
Pérez. A més, sí creuen que existeix una correlació directe entre
l’augment turístic i la pujada de
preus del mercat immobiliari, ja
que, diu, la rendibilitat d’un pis
turístic és superior.

diferents consultories sobre quin
sistema podria obtenir una fotografia aproximada, i el sistema
més pràctic i que probablement
serà emprat és el de la compara-

tiva: emmirallar-se amb una altra zona que s’hagi vist afectada
per aquest fenomen, segurament
Poblenou: “Poblenou té característiques similars. No és el centre
de Barcelona, té un caliu més de
vila o municipi propi, amb rambla, platja i petit comerç, igual
que el nostre centre”. “No serà
una dada científica i no comptarà només pisos turístics, sinó
llits en general, també hotels i albergs. Però tindrem alguna base
sobre la qual treballar”. L’anàlisi
es ﬁxarà en l’evolució dels llits
turístics i la seva afectació sobre
l’activitat comercial, els preus de
consum i els preus immobiliaris
de la zona, per poder fer una extrapolació a Badalona. En qualsevol cas, emfatitza Mañas, la proliferació de pisos i habitacions
arreu de la ciutat no està provocant problemes de convivència ni
incivisme, una de les conseqüències més visibles del turisme.

Estudi comparatiu
amb Poblenou
El govern vol encarregar un estudi
pioner per saber la capacitat
d’acollida turística que té la ciutat
J. T.

C

ontrolar-ne la proliferació
és molt complicat. La llei
que regula els habitatges
turístics està desfasada i no hi
ha inspectors, no tenim recursos”, lamenta el regidor responsable de Turisme, Àlex Mañas.
El govern de Badalona és conscient del creixement del nombre
d’allotjaments fora del llindar legal, però admet que portar un recompte exacte i conèixer les se-

ves ubicacions és molt complicat,
perquè no s’indiquen les direccions exactes. “Hem de veure com
evoluciona, però de moment és un
fenomen controlat i més aviat estacional”, aﬁrma Mañas.
En aquest sentit, l’Ajuntament
vol tenir una base a partir de la
qual treballar i poder regular, i
per això es troba en vies d’encarregar un estudi pioner que, assegura l’edil, encara no s’ha dut a
terme a cap altre municipi català.
“Es tracta de dibuixar una forqui-

Rambla de Badalona Foto: J.T.

lla de quants allotjaments es pot
permetre Badalona sense que derivi en gentriﬁcació ni es malmeti
el comerç local”, diu el titular de
Turisme. S’està conversant amb

•

•
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Allotjament turístic a la llar familiar
Passem una nit al pis d’una parella que ofereix una habitació al web d’Airbnb

A.M. / S. R.

Són una parella
d’avis sense
intenció de lucrarse amb el lloguer

N

o No tots els allotjaments que s’ofereixen
en Airbnb es troben en
ﬁnques dedicades exclusivament a l’oferta turística ni pertanyen únicament a
grans propietaris. En algunes ocasions, el lloguer a través d’aquest
tipus de plataformes serveix a famílies i propietaris amb un únic
pis com una opció per donar un ús
als espais lliures que tenen a casa i
així guanyar uns diners extres, que
en alguns casos els hi serveixen
per arribar més tranquils a ﬁnal de
mes. Aquest és el cas de la Maria i
el Paco (aquests no són els noms
reals dels propietaris del pis. S’han
canviat per protegir la seva identitat), que des de novembre del 2017
lloguen una de les dues habitacions que tenen lliures a casa seva
a turistes i treballadors de pas per
Badalona. Un allotjament que escollim a través d’Airbnb i que paguem com si vinguéssim de visita
a la ciutat.

“El lloguer ens
funciona, sí, però
només per cobrir
petites despeses”
El Paco és qui ens rep al seu pis al
barri del Progrés, a tocar de la plaça dels Països Catalans i de l’estació
de metro de Pep Ventura. L’anunci
a la pàgina explica que es tracta
d’un pis “impecable”, “a 20 minuts
del centre de Barcelona” i “a cinc
carrers de la platja de Badalona”.
El que ofereixen és una habitació
a casa seva (amb la possibilitat de
poder fer servir el lavabo, la cuina).
L’habitació té tot el necessari
per a un turista que ve a passar uns
dies a la ciutat: un llit gran i còmode, televisió, calefacció i ventilador,
WiFi i ﬁns i tot llibres que el Paco

La platja, un dels reclams de la majoria d’ofertes a Airbnb Foto: J.T.

convida a llegir. A la web d’Aribnb
l’anunciaven amb fotos de la platja
de Badalona, però la veritat és que
poca brisa marina pot entrar a través de la petita ﬁnestra que dóna al
pati interior de l’ediﬁci. Però l’ha-

bitació en realitat és prou còmode pels 29 euros que demanen. El
Paco explica que ﬁns ahir la tenien
llogada i que, ﬁns a cert punt, els
hi surt a compte. “Ens funciona, sí,
però en realitat ens serveix més per

Un “sou” que permet
pagar el lloguer

U

n cas similar és el que ens explica el Rafa (nom ﬁctici), un
noi que va començar al 2015 a llogar a turistes una habitació que li va quedar lliure al seu pis compartit del barri de
Sant Martí de Provençals de Barcelona. “Just em vaig quedar sense feina i va marxar la meva companya de pis. Coneixia un parell
d’amics que també llogaven amb Airbnb i vaig decidir provarho”, diu, tot assenyalant que gràcies a això va poder pagar el lloguer del pis durant anys. “Vaig llogar l’habitació ﬁns al 2017, quan
vaig trobar feina de nou”, diu. El Rafa apunta que durant els mesos d’estiu podia guanyar uns 1.200 euros llogant l’habitació, per la
qual demanava entre 45 i 50 euros la nit. “Era molt rentable, i vaig
provar de trobar un altre pis per dedicar-ho a lloguer turístic, però
ﬁnalment no vaig aconseguir cap immoble per la zona”, destaca,
admetent també que va tenir por a les multes que l’Ajuntament de
Barcelona va posar a alguns llogaters com ell. Però, es lamenta, l’alternativa en aquell moment era fer-ho o deixar el pis i marxar de
Barcelona, per la impossibilitat de pagar els alts preus de lloguer.
“Si tingués la necessitat, ho tornaria a fer”, reconeix.

•

cobrir petites despeses. Hem renovat i arreglat el pis gràcies a això”,
subratlla.
La Maria i el Paco són una parella d’avis que no té cap intenció
de lucrar-se amb el lloguer turístic. No ens arriben a conﬁrmar si
disposen o no de llicència, i no ho
preguntem, però entenem, per les
característiques de l’oferta i el poc
temps que fa que lloguen, que no
en tenen (des de 2015, la llicència es
concedeix només a ﬁnques senceres, no a pisos individuals d’un bloc
d’habitatges, i menys per a una sola
habitació). El Paco comenta que a
vegades, ﬁns i tot, els hi ha suposat
un problema el lloguer de l’habitació. Per exemple, el dia abans que
nosaltres arribéssim van haver de
fer servir la segona habitació que
tenen lliure —que no destinen a lloguer turístic, sinó que està reservada per a la neta de tres anys, que
la fa servir per dormir i jugar quan
ve de visita— perquè un jove que
es quedava al pis va perdre el seu
vol i va demanar quedar-se una nit
més, quan l’habitació ja estava llogada per una altra persona.
També han tingut problemes a
l’hora de fer servir la pàgina web.
Fa dos mesos van haver d’acceptar

D’ediﬁci de pisos a
ﬁnca turística
Tenen un 60% d’ocupació mitjana dels
seus 27 apartaments durant tot l’any
J.T.

E

l respecte, civisme i silenci
són alguns dels requisits
que més es recalquen als
allotjaments turístics per
mantenir la tranquil·litat i
no causar problemes. Com passa
en un ediﬁci del barri del Progrés,
a tocar de Pep Ventura, a l’avinguda Marquès de Mont-Roig, que
des de fa un parell d’anys funcio-

na com un viver de ‘lofts’ i allotjaments, amb tots els permisos i
llicències, asseguren els seus gestors. “Des que vam començar,
hem anat bastant plens. Suposem
que les moratòries a Barcelona
van fer augmentar la demanda a
les rodalies”, explica un dels responsables. Es donen a conèixer a
través d’Airbnb i de Booking, bàsicament.
Novembre és el mes més ﬂuix,
tot i que, diu, hi ha una mitjana

Habitació de la ﬁnca d’apartaments del Progrés Foto: J.T.

de més d’un 60% d’ocupació dels
27 apartaments que tenen, ja que
sempre hi ha algun motiu per rebre visitants. Si no és estiu o època turística, Barcelona acull algun
tipus d’esdeveniment, expliquen:
“Rebem perfils molt diferents,
des d’empresaris i persones de
negocis a visitants, i tots d’arreu

del món”. En un repàs ràpid als
darrers fulls del llibre d’hostes,
hi apareixen França, Alemanya,
Itàlia, Irlanda, Índia, Estats Units
o Mèxic. “Vénen perquè estem a
prop de Barcelona i de la platja,
a més de ben comunicats. Molts
ni saben que existia Badalona.
Intentem fer molta propaganda

com a inquilina a una dona alemanya que necessitava allotjament per
un mes sencer, per a ella i el seu gat.
La Maria i el Paco en realitat no volien tenir animals, però al seu perﬁl
els hi sortia l’opció de “s’accepten
animals” i no sabien com canviarho. Un altre dia, en canvi, van haver d’anar a buscar a un grup de turistes ﬁns al barri del Gorg, perquè
l’aplicatiu web els hi havia enviat a
una altra adreça. Van haver de trucar per telèfon a Airbnb perquè ho
arreglessin, ja que ells no sabien
com fer-ho.
Com que van començar a llogar l’habitació al novembre, el
Paco comenta que encara no han
viscut l’experiència de l’estiu, però
tampoc tenen intenció de viure-la.
A partir del juny les dues habitacions estaran ocupades per la família del Paco que viu a l’estranger i
ve de visita un parell de dies a la
ciutat. “Vénen les meves germanes
i els meus nebots. Els agrada venir
perquè se’n van a la platja”, m’explica el Paco, que viu a Badalona
amb la Maria només des de fa quatre anys.
El Paco va ser al pis durant tota
la nostra estada i la Maria, en canvi,
va arribar a la nit. Els dos van sopar
tranquil·lament a casa seva i van fer
la seva vida del dia a dia sense cap
problema, ni per a ells ni per a nosaltres. La distribució del pis està
feta de tal manera que el contacte
entre inquilins i arrendadors no sigui obligatori, tot i que el Paco sempre es va mostrar amable i disposat a fer conversa. Fins i tot ens va
convidar a visitar la platja per veure la Cremada del Dimoni, que es
feia aquella nit. No ens va deixar les
claus, perquè no en tenia una altra
còpia, però ens va dir que toquéssim el timbre sense problemes.

•

de la ciutat, del patrimoni local,
del Museu… Quan coneixen el passat romà i van a veure les restes,
al·lucinen”.
Aquesta finca, on als passadissos i a les habitacions no falten els quadres i fotos promocionals sobre les Festes de Maig, el
Dimoni o el Pont del Petroli, era
un antic ediﬁci d’habitatges que
els actuals gestors tenien en propietat i que no tenia gaire sortida,
així que van decidir adequar-lo i
posar tot en regla per ser allotjament. I continuen millorant i reformant contínuament l’edifici;
a dia d’avui transformen un espai de la planta baixa en una habitació adaptada per a persones
amb mobilitat reduïda, per exemple. Neguen qualsevol problema
o queixa de convivència i no recorden cap incident especialment
molest amb cap client.

•

Actualitat
PSC, PP i C’s exploren
la moció de censura
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S’emplacen a parlar d’un “pla de xoc” per a impulsar un govern alternatiu,
després de trobar-se amb el principal obstacle: qui l’hauria de liderar

Javier Torres

D

esprés de retirar la confiança a Dolors Sabater
fa més d’una setmana,
PP, PSC i Ciutadans exploren aquests dies tots
aquells punts programàtics que
tenen en comú i en els quals estan d’acord per a aplicar en un
hipotètic govern alternatiu a l’actual. Ho fan a través d’una comissió tècnica proposada pel PSC,
després que els primers dies de

tanteig entre les tres forces es
trobés amb l’interrogant que
més els separa: qui hauria de liderar aquesta alternativa.
Al ple de la qüestió de confiança, el líder socialista, Àlex Pastor,
ja va avançar que es mostrava disposat a encapçalar aquest
projecte, ja que considera que “el
temps de Dolors Sabater i Albiol
ha passat”. No obstant això, des
del Partit Popular, Xavier Garcia
Albiol ha recordat aquests dies
que el seu grup municipal triplica la representació del PSC,

El PSC proposa posar sobre la taula
els punts d’acord per a un possible
govern; Albiol es mostra disposat a
seure sense “cap línia vermella”
i creu que el més “lògic i natural” seria que l’alcaldia fos per al
seu partit. Advertint que aquesta discussió podria suposar un
obstacle per arribar a un acord,
com ja va insistir el regidor de

Ciutadans, Juan Miguel López,
després de les primeres trobades de la setmana passada, sembla que les formacions se centraran en “què fer”, i no en “qui” ha
de liderar-ho.

“Seria una llàstima que mantinguéssim una reunió que podria resultar definitiva si les
postures sobre qui encapçala no
trobessin un punt d’acord quan
tenim marge per trobar consens
en què farem i per què ho farem”,
sosté Álex Pastor. En aquest sentit, Albiol ha respost que estan
disposats a seure a parlar de tots
els temes necessaris “sense cap
condició prèvia ni cap línia vermella”. Una comissió que podria
començar a trobar-se aquest mateix divendres.

•

Retinguts 10.000 euros en dietes
a Albiol per absentar-se a plens
El govern assegura que ha faltat totalment o parcial a més
de la meitat de plens o comissions dels darrers mesos; el
PP apunta que sempre s’han justiﬁcat les absències
Redacció

L

’Ajuntament de Badalona ha
retingut al regidor del Partit
Popular Xavier Garcia Albiol
uns 10.000 euros en dietes d’assistència des del passat mes d’octubre per absentar-se de manera total o parcial a plens municipals i
reunions oﬁcials. Així li ha comunicat de manera formal aquest
dimarts, a través d’una carta, en
la que es relaten els motius pels
que l’exalcalde no cobra les dietes des del mes d’octubre, quan el
Consistori va tancar l’aixeta.
El regidor d’Hisenda i Recursos
Humans, Jose Téllez, explica que

l’Ajuntament ja va avisar l’estiu
passat a través d’un comunicat
oﬁcial al regidor ‘popular’ que estava incomplint “reiteradament”
el Reglament Orgànic Municipal.
“S’abstenia reiteradament sense
justiﬁcar o assistia només parcialment a plens i comissions, arribant tard o marxant abans d’acabar. El ROM diu que això és motiu
per sancionar i retenir les dietes.
Mai va respondre a aquest requeriment”, aﬁrma Téllez.
El representant del govern considera que han estat “prou curosos” i han facilitat “tota la informació perquè pogués justificar
les absències”, però subratlla que
“de manera reiterada ha burlat el

reglament”. Téllez detalla que, segons la revisió de les actes oﬁcials,
Albiol “només ha assistit de manera completa al 40% de les reunions
col·legiades” des del mes d’octubre. En aquest sentit, avança que,
si justiﬁca les absències, es revisarà cas per cas i es podrien desbloquejar els diners. “Esperem que
pugui respondre i que canviï d’actitud”, diu.
El PP denuncia que s’ha “segrestat
el dret d’un regidor”
El president del grup municipal,
Juan Fernández, aﬁrma que la decisió ha estat presa “de forma unilateral i arbitrària perquè no se li
ha donat suport amb cap informe

Ple de fa uns mesos sense el regidor del PP Foto: J.T.

tècnic o jurídic”. “De forma discrecional han decidit segrestar el dret
d’un regidor”. “Albiol ha assistit a
les reunions que ha pogut i d’altres
ha justiﬁcat la seva absència perquè ha assistit a altres òrgans d’administració superior, com pot se el
Parlament de Catalunya. A l’últim
ple, el senyor Garcia Albiol hi va
assistir i no l’ha cobrat”.

Fernández assegura que, quan
van preguntar al Departament
de Recursos Humans de l’Ajuntament, els hi van respondre
“que era una decisió exclusivament política”. “És una decisió
política i personal de l’alcaldessa. Estudiarem totes les mesures
a l’abast i pendrem totes aquelles
que creiem convenient”.

•

Actualitat
Punt i ﬁnal a l’aparcament
davant del Palau Olímpic
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L’Ajuntament suprimeix la zona d’aparcament provisional, que ha estat
ocupada per vehicles durant anys, per recuperar la plaça Tarradelles

Javier Torres

E

l barri del Gorg guanyarà
un enorme espai públic,
per a uns, i perdrà un ampli espai d’aparcament,
per a uns altres. I és que
la plaça Josep Tarradelles, el gran
espai obert que hi ha davant del
Palau Olímpic de Badalona, a tocar
de la parada de metro de Gorg, deixarà de ser zona d’estacionament
lliure per a vehicles.
Es va començar a aproﬁtar com
a aparcament de manera provisional fa uns anys, durant les obres
del metro de la L10, i des de llavors
s’ha mantingut el costum d’entrar
amb els cotxes i ocupar-la pràcticament en la seva totalitat. En total es trobaven estacionats una
mitjana de 200 vehicles, una part
dels quals de llarga durada o semiabandonats, que han estat retirats
per la grua.
Fa uns dies, el Consistori va fer
retirar tots els cotxes de la plaça,
ja que la fira d’atraccions de les
Festes de Maig ha estat ubicada
allà. Aproﬁtant aquest moviment,

L’espai podrà
acollir actes i
mobiliari esportiu
i de salut, com
pistes de bàsquet
o futbol
doncs, la plaça romandrà permanentment buida. “És una mesura
que porta anys sobre la taula del
districte i que reclamen les associacions de veïns. Es tracta de recuperar la normalitat d’una plaça,
com altres que hi ha a la ciutat”,
apunta el regidor d’Espais Públics
i Mobilitat, Francesc Duran.
La idea és que aquest gran espai pugui servir per acollir actes
de mig i gran format, ja siguin des
del districte o ﬁns i tot de ciutat,
com concerts o actuacions. Per
això una part de la plaça es mantindrà buida, o s’hi instal·laran elements que es puguin treure quan
calgui. La primera mesura serà collocar un circuit saludable d’exer-

Primera víctima
en un accident de
trànsit del 2018 als
carrers de Badalona

Plaça de Tarradelles, al barri del Gorg Foto: Ajuntament

cicis per a la gent gran. També
elements urbans habituals com
papereres o bancs.
A mig termini, el següent pas
serà establir zones esportives,
amb cistelles de bàsquet, porteries de futbol o taules de ping-pong.
Duran explica que es col·locaran
senyalitzacions avisant de la prohibició d’aparcar, i que la Guàrdia

Urbana estarà atenta els primers
dies per evitar que hi tornin a accedir cotxes, però descarten collocar pilones i altres elements perquè hauran de poder entrar-hi els
vehicles de serveis.
Les associacions de veïns de
la zona, com ara Joaquim Ruyra,
Gorg-Mar o Can Claris, ara desapareguda, havien reclamat aquesta

recuperació des de feia anys, apunten. Des del Gorg, Teresa Vinuesa
explica que ho han reclamat els
darrers mandats i que ﬁns i tot havien entrat instàncies ﬁrmades per
totes les entitats de la zona, però
que “cap govern havia fet res”. En
aquest sentit, es troben satisfets
de la mesura. “Sempre havia estat
una plaça pública”.

•

Bandera Blava a les platges del
passeig Marítim i Cristall-Barca
Maria; la dels Pescadors, la perd
L’Ajuntament renuncia a la candidatura de la dels Pescadors
perquè la qualitat de l’aigua és “bona”, no “excel·lent”
Redacció

Lloc de l’accident Foto: Guàrdia Urbana

E

l conductor d’una motocicleta va morir la nit de
dissabte en un accident de trànsit que va tenir lloc
al carrer Ventura Gassol, al barri de Coll i Pujol.
Un jove de 27 anys d’edat, de nacionalitat espanyola i
veí de la ciutat, va perdre la vida després de xocar amb
la seva motocicleta contra el mur de contenció de l’autopista C-31, segons explica la Guàrdia Urbana.
La policia va rebre l’avís de l’accident abans de mitjanit i quatre patrulles van assistir al lloc de l’incident,
acompanyades de quatre ambulàncies del SEM. Les
autoritats encara investiguen les causes de l’accident,
que, aparentment, no va involucrar cap altre implicat.
El conductor circulava sol, sense cap acompanyant.
El noi és la primera víctima mortal d’enguany en
accidents de trànsit al nucli urbà de Badalona, tal i
com ha apuntat i conﬁrmat la pròpia Guàrdia Urbana,
que ha traslladat el seu condol a familiars i amics a
través de les xarxes socials.

•

B

adalona ha revalidat un
any més el reconeixement
de Bandera Blava a les
platges del Cristall-Barca
Maria i a les del tram del
passeig Marítim, entre el port i
l’avinguda d’en Martí Pujol, així
com Marina Badalona ho ha fet
pel port. La mala notícia, però,
és que la platja dels Pescadors ha
perdut el guardó aquest estiu, ja
que l’Ajuntament va decidir no
presentar la candidatura, apunten des del Consistori.
I és que la mitjana de les analítiques de la qualitat de l’aigua
de bany (competència de l’Agència Catalana de l’Aigua) durant les
quatre últimes temporades (20132016) va sortir bona, i per optar
al guardó és condició necessària
que sigui excel·lent, diuen fonts
municipals. Tots els altres requisits sí que es compleixen. El distintiu Bandera Blava és un guardó

Platja del passeig Marítim Foto: Ajuntament

d’abast mundial que reconeix que
la platja compleix amb criteris de
legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat, així com que disposa d’informació i de gestió ambiental adequada. Per altra banda,
l’Escola del Mar també s’ha tor-

nat a convertir enguany en Centre
Bandera Blava com a equipament
obert al públic on es realitzen tasques pedagògiques per a escoles en
matèria d’ecosistemes marins i activitats de difusió ambiental a la
ciutadania en general.

•

Conviure
Creix el nombre de persones
sense llar a Badalona
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El 2017 es van detectar a Badalona 317 persones sense llar;
aquesta setmana se n’han recomptat dormint al carrer prop d’una
seixantena; l’any passat es van fer efectius 353 desnonaments

Javier Torres Jiménez

“Davant d’aquest
tsunami de pèrdua
d’habitatge,
obrir albergs no
soluciona res”

A

quest dimecres a la nit,
prop de 200 voluntaris i
voluntàries han sortit als
carrers de Badalona, barri a barri, per pentinar la
ciutat i saber quanta gent hi dorm
durant les nits. Es tracta de la segona iniciativa d’aquest tipus que
es duu a terme, després d’un primer recompte, fa un parell d’anys.
Llavors es van detectar 39 persones
dormint al ras; aquesta setmana, la
xifra ha augmentat ﬁns a les 57. I
representa tan sols una fotograﬁa
aproximada de la situació, que les
entitats coincideixen en analitzar
com un clar empitjorament.
“El context de crisi econòmica
d’aquest darrers anys ha accentuat les desigualtats socials també a
la nostra ciutat, amb un escenari
marcat per l’augment del preu dels
pisos de lloguer i la precarietat laboral que afecta especialment
als grups més vulnerables”, aﬁrmen des de la Taula Sense Llar de
Badalona, l’òrgan que agrupa a les
entitats del territori que treballen
el sensellarisme i l’Ajuntament.
I és que, com dèiem, aquestes
57 persones són només un indicatiu molt variable i circumstancial
al qual se li han d’afegir altres xifres. Les entitats, com ara Acollida
i Esperança, Cáritas o Creu Roja,
tenen comptabilitzades unes 172
persones que es troben ateses
pels seus serveis o pels públics, i
que tenen a dia d’avui un sostre
en pensions o equipaments de les
pròpies associacions, a més de persones que viuen en habitatges ina-

Nois dormint a un caixer Foto: Javi Torres

dequats o en barraques. En deﬁnitiva, 172 persones que “viuen sota
un sostre, però que no tenen una
llar”, i que probablement estarien
al carrer si no fos per aquests serveis o circumstàncies, expliquen
des d’Acollida i Esperança. A banda d’una vintena més dormint a
cotxes o furgonetes.
El passat 2017, Serveis Socials
va atendre 317 persones sense llar
a Badalona, 218 de les quals van
tenir seguiment de l’Ajuntament
amb algun tipus d’ajuda o assessorament. Una tasca que es duu a
terme des de l’Equip de Detecció
i Atenció a Persones Sense sostre
(EDAPS), un grup multidisciplinar

El sense llar: homes
autòctons de 45 a 65 anys
J. T.

S

egons les dades recollides per l’Ajuntament de
Badalona els darrers anys,
la major part de les persones
sense llar, un 77%, són homes,
amb edats compreses entre els
45 i els 65 anys, en un 57%, i entre 30 i 45 anys, en segon lloc,
amb un 35%. Una àmplia majoria són persones autòctones, de
nacionalitat espanyola, (en quasi
un 80%), i es troben al carrer per
motius socioeconòmics (63%),
mentre que els problemes de salut mental i addiccions a alcohol
o drogues és d’un 35,8%.

El perﬁl de persona sense llar
és lent i complex de tractar, perquè, habitualment, “els processos
que porten a les persones a viure
al carrer són multicausals”. “Refer
aquest camí és lent, cal tenir paciència”, explica en Mijail. Des de
Serveis Socials també relaten que
no sempre hi ha gent predisposada a rebre ajuda, perquè moltes vegades entren en jocs molts
factors. Per això, diu, s’ha de fer
molta pedagogia i fer un seguiment constant perquè algú surti
del carrer.
Un exemple és el cas de l’Antonio, un voluntari que aquest dimecres ha participat del recompte re-

municipal que atén a peu de carrer
a les persones sense casa.
I, un cop detectades, què?
L’Ajuntament no té cap centre ni
cap propietat municipal destinada a l’acolliment de persones sense
llar, i es recolza en els recursos de
les entitats que treballen al territori, i que sí disposen de places i serveis d’aquest tipus. A la ciutat hi ha
una desena de pisos d’acolliment, a
més de la residència de Can Banús,
a Bufalà; recursos que poden oferir algunes desenes de llits temporals. No obstant, per a Mijail
Acosta, d’Acollida i Esperança, tenir un alberg o més places no és
la solució.
alitzat a Badalona, i que ﬁns fa uns
anys era una persona sense llar. Va
perdre el seu matrimoni, la feina,
la família i els amics, i es veure un
dia al carrer, “amb una motxilla,
sense saber què ha passat”. “Caus
en depressió i en dos dies t’ho han
robat tot. El carrer és molt dur”,
relata. Va trobar persones que el
van guiar, sobre quins menjadors
hi havia a Barcelona o a quins serveis podia optar.
Finalment, després de quatre
anys al carrer, es va veure derrotat i va decidir “picar a la porta
adequada”. El van ajudar i en un
parell d’anys ja s’havia aconseguit
recuperar. Ara porta sis anys fora
del carrer, vivint de forma autònoma i treballant, a més de ser voluntari a entitats com Cáritas o a
menjadors socials: “On em necessitin, allà hi sóc. Ells em van ajudar, i jo responc”.

•

“No és un tema tant del nombre de llits que tinguem, és un
problema estructural. L’any passat es van fer efectius a la ciutat 353 desnonaments. Davant
d’aquest tsunami de pèrdua
d’habitatge, obrir albergs no soluciona res”, explica. Des de la
Fundació tenen clar que el problema dels sense llar “és la punta de
l’iceberg, perquè és el que crida
més l’atenció”, però apunten que,
per sota de tot això, “hi ha molta
gent que treballa i que no pot pagar un habitatge”.
Aquest dimecres, les entitats ja
tenien previsió de veure més persones dormint als carrers, perquè

darrerament estan atenent més
persones als seus serveis habituals durant tot l’any. A més dels espais per acollir persones que no
tenen on dormir, Badalona disposa de serveis d’entitats que ofereixen dutxes i rentats de roba o
menjadors socials. També projectes d’acompanyament i inserció
sociolaboral, amb programes de
suport, formació i plans d’ocupació. Iniciatives d’entitats que atenen a centenars i centenars de
persones cada any.
El recompte d’aquesta setmana,
que ha experimentat millores en
comparació al de 2016, és una feina
útil per fer pedagogia i visibilitzar
el problema, i no tant per a la xifra
concreta que se’n desprèn, apunta
Acosta. Si bé és cert que la tendència i l’evolució de la dada ajuden a
fer un anàlisi signiﬁcatiu. Respecte
fa dos anys, considera que s’ha millorat en la forma de treballar, ja
només partint de la base que el
primer recompte va donar lloc a
la creació de la Taula Sense Llar de
Badalona. “Ha permès generar un
marc de treball, reconèixer les entitats que porten anys treballant el
sensellarisme; posar en comú dades i feina feta per coordinar-nos”,
subratlla en Mijail.

Una persona dorm al ras a l’entorn del Mercat Torner Foto: J.T.

•
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Festes de Maig

El Dimoni, entre ﬂames Foto: Albert Ramírez

Seguici de Sant Anastasi Foto: Albert Ramírez

Badagegants Foto: Salvador Parreu

Badagegants Foto: Jesús Ortega

Piromusical de la Cremada Foto: Felicià Sabater

La Penya Fotogràﬁca
de Badalona impulsa
per primer cop un
concurs sobre les Festes de
Maig. De l’1 al 10 de juny,
l’entitat obrirà les inscripcions
a aquest certamen. L’activitat
premiarà les tres millors
fotos amb 150, 100 i 50
euros, respectivament

Ball de l’Àliga Foto: José Antonio Lara

Els castellers col·loquen el mocador al sant Foto: José Antonio Lara

Jornada de ‘swing’ a la Rambla Foto: Felicià Sabater

Batocona Foto: Diego Ramírez

Festes de Maig
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La pluja entela les Festes
però respecta la Cremada

Dia de pluja abans de la Cremada Foto: Felicià Sabater

L

es precipitacions han fet presència a les Festes de Maig, un any més,
tot i respectar els dies més marcats. El primer cap de setmana va afectar sobretot el dissabte, ja que es van ajornar per previsions tant la
Trobada de Puntaires com la Cercavila Petita i el Montigalà Arts Festival.
Diumenge dia 6 va obligar a suspendre la Festa del Badiu, part del Dia del
Micaco i la ﬁra de Sant Roc. La Cercavila Petita tindrà lloc aquest cap de
setmana, igual que altres actes de Festes de Maig programats per als propers dies. La Trobada de Puntaires se celebrarà el dia 26.
La pluja va respectar la Cremada del Dimoni i els concerts de la Nit de
Sant Anastasi, tot i les amenaces de la previsió, però va tornar per entelar
novament aquest segon cap de setmana. El dissabte va deixar passar bona
part del dia i el mal temps va aparèixer al vespre. El correfoc principal es
va haver d’avançar una hora. El que sí va claudicar al mal temps va ser el
concert de Cal Txiringu, a la Rambla, que probablement tindrà lloc el proper cap de setmana. També el concert de la Banda Simfònica de Badalona,
que es va haver de suspendre. Diumenge va acabar desenvolupant-se amb
normalitat, tot i estar pendents del cel ﬁns a l’últim sospir.

•

Correfoc Foto: Jesús Ortega

Correfoc Foto: José Requena

Correfoc Foto: José Requena

Correfoc infantil Foto: Felicià Sabater

Concert de Txarango Foto: Ajuntament

Diada Castellera Foto: Carlos Soler

Tanquem la festa Foto: D. Sabater

Fira de l’Arrop Foto: Ignasi López

10 L’Independent de Badalona
18 de maig de 2018

Agenda

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

Exposicions Activitats
Fins al 22 de juny
Exposició ‘Cavall Fort, portades a dojo’, a
l’Espai Betúlia. Selecció de portades
que al llarg dels anys han realitzat els
millors il·lustradors del país. La mostra es completa amb catorze portades
noves fetes per alumnes de l’Escola Pau
Gargallo de Badalona, a partir de poemes
publicats en aquesta revista.

Recomanem

Divendres 18 de maig
Cinefòrum a Bufalà, projecció del ﬁlm
‘Persépolis’, dins del cicle del Club de
Cinema de Bufalà.
AV Bufalà (pl. Maria Aurèlia Capmany, 6),
a les 19.30 h
Concert de tribut a Mecano, a càrrec del
grup Héroes de la Antártida.
Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i Alsina),
a les 23.30 h
Dissabte 19 de maig
CERCAVILA PETITA
Inici, recorregut pels carrers del centre
amb gegants i capgrossos d’entitats i escoles de tota la ciutat. 11h a la Rambla.
Tanda de lluïment. Ball de les colles. 12h a
la plaça de la Vila.
Final de Festa.Amb la Cia Pentina el Gat i
el seu espectacle ‘Revolució!’ A les 12.30h a
la plaça de la Vila.

Fins al 8 de juny
Exposició ‘Memories de Ponent a
Llevant’. Mostra de fotograﬁes antigues
recollides per Arxiusbdn, la unió dels
quatre arxius històrics de la ciutat. Al
Centre Cívic de Dalt la Vila.

Nit dels Museus
XI edició de la Nit dels Museus. El Museu de Badalona hi torna
a participar un any més i obre les portes la nit del dissabte 20
de maig. Una iniciativa del Consell d’Europa. Entrada lliure als
diferents espais museïtzats d’època romana que es conserven
a Badalona: les termes i el Decumanus, la Casa dels Doﬁns, el
Jardí de Quint Licini i el conducte d’aigües. Més de vuitanta museus de Barcelona i de l’àrea metropolitana obriran les portes
gratuïtament. S’hi podrà visitar més de 106 exposicions temporals i col·leccions permanents i hi haurà concerts, performances, tallers, visites guiades i activitats per a totes les edats.
Dissabte dia 19, de 20 a 24h.

Presentació llibres de Jordi Borràs i Quico
Sallés, dues obres recents sobre l’1 d’octubre: ‘Dies que duraran any’ i ‘On eres l’1O?’. Al CC El Carme, a les 19.30h

Fins al 19 de maig
Exposició ‘El mar’, del Grup de Belles
Arts del Museu de Badalona, a l’Escola
del Mar. Es tracta d’una exposició on els
artistes del Grup Belles Arts ens evoquen
paisatges plens de llum i de color que ens
transporten al mar des de diverses perspectives i estils pictòrics.

Fins al 25 de maig
Exposició fotogràﬁca ‘A peu de tanca’,
del fotoperiodista Antonio Sempere, a la
Biblioteca Can Casacuberta. Organitzada
per Stop Mare Mortum.

DIADA TRABUCAIRE
XV aniversari dels Miquelets de Badalona
Colla Trabucaire, que recorreran el centre
de la ciutat en un repàs a la seva història
Inici i cercavila, a la plaça Pompeu Fabra
partir de les 18.30h
Concert de música barroca, a la plaça Font
i Cussó, partir de les 19.45h
Ball Parlat, a la plaça Font i Cussó, partir
de les 20.15h

Festa de les migas. Tradicional festa popular a càrrec de la Comissió de Festes de La
Salut. Amb activitats, tallers, espectacles i
música en directe.
Parc de l’Escorxador (c. Arquitecte
Fradera, s/n), tarda i nit
Concert de tribut a Radio Futura, a càrrec
del grup Radio Tributo.
Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i Alsina),
a les 00h

Concert de Dàmaris Gelabert, que tancarà
el cicle musical ‘Enjoy the silence’, impulsat aquest curs per primer cop pel Círcol.
Una doble sessió pensada per a tots els públics, però sobretot per als més petits. A
El Círcol (c. Sant Anastasi, 2), a les 16.30 i
a les 19h)

Diumenge 20 de maig
Festa de les migas. Tradicional festa popular a càrrec de la Comissió de Festes de La
Salut. Amb activitats, tallers, espectacles i
música en directe
Parc de l’Escorxador (c. Arquitecte
Fradera, s/n), tot el dia

Concert de guitarra Joves Talents, hi actuaran els guitarristes guanyadors del
VII Concurs Infantil de Guitarra AMIC
Lopategui 2018 i alumnes del Conservatori
Professional de Música de Badalona.
A càrrec de l’Associació de la Guitarra de
Badalona.
A l’AV Centre (c. Sant Miquel, 34), a les 18h

XIV Trobada d’agulla. Parc de l’Escorxador
(c. Arquitecte Fradera, s/n), de 10 a 14h

Mostra de dansa, amb la participació de
les escoles de dansa Badalona Moviment-2,
Ritmes, Ballet Sílvia Pallisera, Danzalona,
Marisa Yudes, L’Atelier des Artistes, Emi
Vivas, Stil i Tempo. A la plaça de la Plana,
a les 19h
35è Aplec Claraesperança, acte religiós-cultural entorn de Santa Maria de la
Claraesperança. Pregàries, ofrena de ﬂors
i cants marians, enguany en memòria de
Maria Clapés. A Sant Jeroni de la Murtra,
a les 18h

Maig en dansa. El cos de dansa de l’Esbart Sant Jordi aproparà la dansa tradicional a tots els badalonins que vulguin
gaudir d’una ballada única.
Plaça Font i Cussó, a les 18h

Festa del Dibuix, una activitat d’art oberta
a la participació de tots els veïns de l’àrea
metropolitana. Des del 2014 s’ofereixen noves propostes de creació artística situades
al llarg del parc.
Parc de Can Solei i Ca l’Arnús, de 10 a 14h

Sarsuela ‘L’Aplec del Remei’, de Josep
Anselm Clavé. Gran Cor de la Unió, amb
l’Orquesta Simfònica de l’EM de Gràcia.
Coral Loreley de l’Esquirol i quatre solistes. Teatre Zorrilla (Passeig Marítim,
s/n), des de les 18h
Teatre, ‘Mal Martínez’. Després de 30
anys de personatges, bolos, muntatges,
gires, pilots, sèries, maquetes, concerts,
lectures, assaigs, prèvies, estrenes, platós, càstings, rodatges, doblatges, entrevistes i seqüències, el polipatètic actor
del Raval torna a la casella de sortida.
Teatre Blas Infante (c. Andrés Segovia),
a les 19h
Dilluns 21 de maig
Ballada de sardanes, amb la cobla
Principal del Llobregat, a càrrec de
Badalona Sardanista.
Rambla, a les 19h
Dijous 24 de maig
Presentació del llibre ‘50 poetes de la
terra’. Llibre de poesia solidària, coordinat per Imma Forment i Pau Civit, els beneﬁcis íntegres del qual es destinaran a
l’ONG Proactiva Open Arms.
Espai Betúlia (c. Enric Borràs, 43-47), 19h

La Teva Veu
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Comunitats
d’Aprenentatge:
transformar en
lloc d’adaptar

Em fa llevar al matí i
em treu la son a la nit

Julio Vargas, mediador de la
comunitat gitana de Badalona

L

es pràctiques basades en la ﬁlosoﬁa d’adaptació a la diversitat, només centrades en la idea de
diferència, han acabat suposant el desenvolupament de currículums diferents per a estudiants
amb nivells de competència diferents: un currículum de la competència i l’esforç per les i els estudiants més avantatjats, i un currículum de la felicitat i la
sociabilitat per a l’alumnat amb nivells d’aprenentatge
més baixos.
Aquesta diversitat desigual ha reproduït la desigualtat
de partida, no només en nivells de coneixement acadèmic sinó també la desigualtat social, ja que aquelles i
aquells als quals se’ls ha donat un currículum de la felicitat i la sociabilitat coincidien amb ser grups socials
més desfavorits: immigrants, gitanos, estudiants
de famílies amb baix nivell
socioeconòmic i no acadèmiques, etc. Aquests currículums de mínims són
habituals en els grups de
nivell baix, també sobrerrepresentats per estudiants de grups vulnerables.
(OAKES, 1985).
En relació a això, la recerca
cientíﬁca ja va demostrar
fa dècades que l’adaptació
concretada en el ‘streaming’ (separació per nivells dins
del mateix centre educatiu) i el ‘tracking’ (segregació
per nivells en diferents centres educatius) genera major desigualtat educativa i social .
La perspectiva de Comunitats d’Aprenentatge és
la transformació, no l’adaptació. Freire (2003) emfatitzava que el sentit de l’educació és la transformació
de les persones i del món,
i Vygotsky (1979) va indicar que l’ensenyament que
s’orienta cap a nivells de
desenvolupament que ja
s’han aconseguit.
Partint de la demostració
de la validesa i actualitat
de l’obra de Paulo Freire, es
plantegen tres arguments
per mostrar les projeccions de futur de les seves
propostes. El primer: el
diàleg enfront del corporativisme. Un diàleg que
supera la concepció constructivista abastant tota la comunitat com a constructora de la realitat i del saber. El segon: transformació
en lloc d’adaptació, perspectiva des de la qual proposa
la transformació de l’entorn d’aprenentatge. I el tercer:
igualtat de diferències en lloc de diversitat, que suposa
el dret a viure les pròpies opcions i supera la concepció
homogeneïtzadora i l’aﬁrmació de la diversitat com a
objectiu, que només aconsegueixen augmentar les desigualtats.

“La diversitat
desigual ha
reproduït la
desigualtat
de partida, a
nivell social
i acadèmic”

“Freire
emfatitzava
que el sentit de
l’educació és la
transformació
de les persones
i del món”

Projecte entre l’Institut Barres i Ones i el Conservatori de Música Foto: Silvia Rodríguez

Cristina Llevat, professora de
l’Institut Barres i Ones

T

reballar amb sentit és una de les coses més
gratificants que hi ha. Saber per què fas
allò i d’aquella manera et manté sensible i
motivat cap a la teva tasca. De fet, són hores de vida que passen i alguns dels moments que més ens defineixen ja que hi podem arribar a passar moltes hores, treballant. No es poden
convertir en un tràmit.
Els professors, això, ho tenen clar. Més enllà de la
crítica, la compassió i el tòpic vers aquesta professió podem veure com treballen, l’essència de la seva
feina que, cada cop més, es deﬁneix amb el terme
“projectes”. Fer una visita, una col·laboració, un intercanvi fora o dins del centre i construir el saber
a través dela interacció personal i d’un objectiu, en
són alguns exemples. Tot docent que s’estima el que
fa, treballa amb aquesta mentalitat. I són la immensa majoria.
De projectes, se n’han fet sempre. De fet, ens referim a un terme inherent al fet educatiu. Un projecte és allò que hom pensa portar a acompliment o
el pla proposat per a realitzar-ho. La tasca del profe, el gaudi del docent, resideix precisament aquí:
on es planteja per què farà alguna cosa d’una determinada manera i cap a on vol anar. Treballar amb
sentit no permet el tràmit, l’exercici de torn o els
deures mecànics i fa viure l’esforç com a quelcom
positiu a tots.

“La tasca del profe, el gaudi del
docent, resideix precisament
aquí: on es planteja per què farà
alguna cosa d’una determinada
manera i cap a on vol anar”
De l’esforç, se’n parla molt en educació. Qui no
ha vist en un butlletí o li han dit “cal que s’esforci
més” o “cal que continuï esforçant-se”. La relació
amb l’esforç es teixeix des de petit. Quan aconseguim superar un repte per nosaltres mateixos, amb
el nostre esforç, obtenim una dosi d’autoconﬁança
en les nostres capacitats, autoestima i plaer. Fer un
esforç, per tant, és una forma de trobar-nos bé amb
nosaltres mateixos i d’aconseguir el que volem. Si no
ens permeten esforçar-nos, equivocar-nos, veure on
arribem per nosaltres mateixos o els reptes plantejats són massa sovint inassumibles i frustrants, no
obtenim aquests guanys de què parlàvem.
Si ensenyem a viure l’esforç com l’actitud positiva
i beneﬁciosa que és i treballem plantejant-nos projectes, adquirim un tipus de coneixement signiﬁcatiu,
és a dir, que pot arrelar a la xarxa prèvia de coneixements amb què ﬁns el moment interpretàvem el món
i modiﬁcar-la, fer-la créixer. Així doncs, en educació,
encara amb més raó, atrevim-nos-hi. No tinguem por
de pensar per nosaltres mateixos, de treure les nostres pròpies conclusions. Treballem amb sentit.
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Cultures
El telefèric musical que
unirà Badalona i Montgat
12 L’Independent de Badalona
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El Telefèric Fest reunirà al llarg del mes de juny i en tres escenaris
diferents als màxims exponents de l’indie català, com Mishima i Sidonie

Augusto Magaña

E

l millor de l’indie català recorrerà Badalona i
Montgat a bord del Telefèric Fest, del 8 al 23 de
juny. Mishima, Sidonie
i Joan Miquel Oliver, entre d’altres, seran els encarregats de posar la música a la primera edició
d’aquest festival que vol ampliar
la programació cultural d’aquestes dues ciutats abans de l’inici de
l’estiu. “Tot està pensat per oferir una nova proposta musical a
Badalona i Montgat”, explica l’Aleix
Soler, responsable del Panoràmic
Bar, que juntament amb el Sarau
08911 i La Donzella de la Costa seran els escenaris d’aquesta nova
cita musical.
La idea del Telefèric és que
funcioni com a tal: com un mitjà
que transporti al públic de la platja de Badalona ﬁns al Parc de les
Bateries de Montgat, passant pel
Sarau 08911, un dels locals musical de més renom de la ciutat.
“L’objectiu és tenir una programació estable durant el mes de
juny, que és quan comença a arrencar l’estiu i els locals comencen a agafar vida”, assegura el
Marc Fonolla, responsable de La

El Panoràmic, un dels bars que acollirà el festival Foto: Panoràmic

Donzella i soci de Soler al capdavant del Sarau. Els organitzadors
han decidit aproﬁtar els tres escenaris per fer una programació continuada d’indie i rock alternatiu,
en lloc de programar en un mateix
dia o cap de setmana als vuit artistes i bandes que formen el cartell.
D’aquesta manera, segons Soler i
Fonolla, volen arribar a un perﬁl

d’espectadors més ampli i no només al públic jove que acostuma a
anar als festivals.
Soler ressalta que els tres escenaris són molt diferents i per això
han repartit els concerts segons el
concepte de cada espai. El Sarau
08911, que és l’espai més gran dels
tres, rebrà “els concerts més elèctrics”. En concret, a aquesta sala

badalonina actuaran Sidonie, que
seran els encarregats d’inaugurar
el certamen el 8 de juny, Mishima,
el 15 de juny, i Joan Miquel Oliver,
el 22 de juny.
Al Panoràmic i a la Donzella, en
canvi, es faran els concerts “més
relaxats i acústics”, com els de
Mazoni i The New Raemon, el 9
i 16 de juny, respectivament, a la

sala de Montgat; i els concerts de
Pau Riba i Miqui Puig DJ, el 10 i
17 de juny al local de la platja de
Badalona. El Telefèric Fest tancarà la seva primera edició la nit
de Sant Joan (23 de juny) amb el
concert de la banda de disco-funk
Fundación Tony Manero al Sarau,
que serà “l’actuació més festiva i
ballable” de tot el festival.
Soler assenyala que amb aquest
cartell creuen que poden arribar
a un públic més enllà de Badalona
i Montgat i així donar a conèixer
els tres locals i les seves peculiaritats. “La gent d’aquí és molt fàcil
que vagi a Barcelona, però la gent
de Barcelona costa molt que vingui
aquí”, assegura Fonolla, que afegeix que és molt complicat atraure gent quan es té un local a l’àrea
metropolitana de Barcelona, ja
que no es pot competir amb l’oferta musical de la capital.
Tot i això, el Telefèric Fest vol
consolidar-se com una cita anual
ineludible cada juny a Badalona
i Montgat. “De moment, per ser
la primera edició, creiem que el
cartell ha quedat prou potent. Si
la cosa funciona, intentarem fer
les coses més grans l’any que ve i
portar bandes més reconegudes o
ﬁns i tot internacionals”, ha manifestat Soler.
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La ràdio que apodera
als veïns de Pomar
El Projecte Coco és una iniciativa de l’Associació Sociocultural
Districte Apatxe que ha transformat l’antiga Ràdio
Pomar en un niu de programes fets pels ciutadans

A.M.

D

es del mes d’abril, cada dimecres el Casal Cívic de Pomar
disposa d’un nou espai de tallers i activitats per als seus veïns.
L’Associació Sociocultural Districte
Apatxe ha reconvertit els antics estudis de Ràdio Pomar, que es trobaven en desús, en un centre de
creació de podcast, es a dir programes de ràdio en diferit emesos
a través d’internet. Però aquests
programes tenen una particularitat i és que estan fets pels mateixos
veïns de la ciutat. “Entenem que la
difusió i promoció de les produccions apoderen als seus creadors,
són instruments de construcció
d’espais de ciutadania”, explica

Carlos Flores, un dels responsables d’aquesta iniciativa, anomenada Projecte Coco.
El projecte funciona com a un
taller, en el que participen ara mateix 12 persones, amb edats que
van des dels 12 ﬁns als 50 anys. Els
professors són tres educadors voluntaris de Districte Apatxe, una
associació sense ànim de lucre
que dinamitza el districte 13 de
Badalona. Aquests voluntaris tenen coneixements i experiència en
l’educació en el lleure i en el món
de la comunicació i l’audiovisual.
“Són sessions eminentment
pràctiques però amb la teoria necessària que introdueix als temes
tractats, com guió i llenguatge
radiofònic, vocalització, expressió musical, diferents formats de

programes, postproducció i més”,
assenyala una altra de les responsables del projecte, Mireia G. Ríos.
Però des de Districte Apatxe asseguren que la ràdio és només l’excusa per treballar altres aspectes
molt diferents, vinculats amb la inclusió social, com el respecte, l’ecologia, la literatura, els moviments
socials i el bullying, entre d’altres.
Els participants no només li
posen veu als programes, sinó
que també escriuen els seus guions, aprenen a parlar davant del
micròfon i fan la postproducció
dels seus podcast. Els continguts
que van sorgint dels tallers es comparteixen a través de plataformes
de difusió de programes de ràdio,
com Ivoox i la Radioteca, així com
també a les xarxes socials i al bloc

Taller de ràdio a Pomar Foto: Projecte Coco

de l’associació. D’aquesta manera
els programes produïts al Projecte
Coco arriben a una audiència global, un fet que, segons els seus organitzadors, apodera als creadors
i creadores del podcast. “Els espais
de taller s’obren als ciutadans com
a espais de lleure i d’oci, però que
també són reconeguts com a productius. Són llocs d’ingeni, de creativitat i de facilitació de relacions
socials amb valor cultural”, assegura Maricel Piedrahita, responsable també del projecte. Per a
Districte Apatxe la ràdio és només
una eina per aconseguir crear un

espai d’expressió comuna on totes
les veus s’escoltin i puguin participar. L’objectiu que persegueix el
Projecte Coco és afavorir la inclusió comunitària, la creativitat i el
desenvolupament de pensaments
crítics respecte del consum dels
mitjans de comunicació.
“Creiem que a través d’aquestes paraules públiques i compartides es construeix una societat
més justa, inclusiva i democràtica”, assenyalen els responsables
del Projecte Coco, la ràdio que vol
apoderar als veïns de Pomar i de
Badalona en general.
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Las Migas:
d’àpat veïnal al
carrer a festes
de ciutat
A prop de complir 40 anys, la festa de las
Migas és un dels actes més multitudinaris,
on se serveixen més de 2.000 racions

Festa de las Migas d’anys anteriors Foto: Ajuntament

Javier Torres Jiménez

C

ada any des de fa dècades,
centenars de veïns del
barri de La Salut i d’altres zones de la ciutat es
reuneixen per preparar i
degustar les ‘migas’, un plat típic
de la cuina espanyola, sobretot de
la meitat sud de la península. Una
tradició que aquest 2018 compleix
39 edicions, com a mínim des que
la festa va guanyar entitat pròpia
i els seus organtizadors van sentar
unes bases amb uns estatuts oﬁcials que s’han anat renovant amb el
pas del temps.
Inicialment, però, aquesta festa que ara reuneix al renovat
Escorxador de La Salut a tanta

gent i reparteix unes 2.500 racions de ‘migas’ va començar com
una celebració cassolana i veïnal
entre gent del barri que sortia al
carrer a passar una bona estona.
“En els seus inicis, no hi havia una
data ﬁxada; els veïns de la zona de
La Salut, del ‘Hoyo’, es trobaven
quan començava el bon temps al
‘parc del canyons’ (l’actual Turó
d’en Caritg) i allà tothom aportava els ingredients per fer ‘migas’ i
compartir àpat i una bona estona”,
explica l’Encarna Fernández, la secretaria de la comissió de La Salut
que organitza la festa.
Una associació de veïns va acabar regularitzant aquell acte quasi improvitzat i es va reglar com a
festa. Poc a poc, la pròpia celebració va anar guanyant una entitat

Als seus inicis, era
una tradició de
veïns de La Salut
que compartien
un àpat al carrer
pròpia i es va desvincular de cap
associació de veïns, així que es va
crear uns estatuts i es va constituir una comissió que l’ha organitzat des de llavors, i que se centra
en aquest propòsit. Es va elevar a
“festa de ciutat”, subratlla l’Encarna, i es va fer a l’escorxador, ﬁns i
tot abans que es reformés. Durant

els anys en els que l’equipament es
va remodelar, la ubicació va ser el
Turó d’en Caritg, com als inicis,
per després tornar a l’actual centre cultural.
Set persones conformen la comissió que s’encarrega de preparar les ‘migas’, tot i que hi acaben
col·laborant una quanrantena de
persones els dies forts de la festa.
I és que l’elaboració d’aquest plat
no és menor ni senzilla. Durant el
dissabte es preparen els ingredients complementaris, i diumenge
toca ‘remar’ de valent. El Manolo
i l’Antonio són els dos cuiners, els
‘maestros migueros’. “Cadascú
prepara una de les paelles gegants,
amb l’ajuda de molta gent que va
remenant amb les grans pales.

Nosaltres ja tenim una edat i no
ho podem fer sense ajuda...pesen
molt i s’hi ha d’estar molta estona- apunta la secretària de la comissió-. Després fem broma sobre
quines ‘migas’ estan més bones,
tot i que les dues paelleres surten
boníssimes!”.
La festa de las Migas començarà dissabte, on es començarà a
obrir boca amb una sardinada. No
serà ﬁns diumenge a migdia, però,
que es repartiran tots els plats estrella. L’atracció gastronòmica estarà acompanyada durant tot el
cap de setmana d’actuacions musicals en directe, activitats i tallers
per als més petits i la presència
d’entitats com ara els geganters o
la trobada d’agulla.
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La ciutat de les
patates fregides
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Nascuda als 40, Corominas fabrica cada any 150 tones de patates fregides
que ven al Barcelonès i al Maresme, i a indrets tan curiosos com Suècia

Corominas ha
sobreviscut a les
grans empreses i
a moments durs,
i ara factura prop
d’un milió anual

Javier Torres Jiménez

D

esprés de la Guerra Civil
espanyola, l’Estanislau
Sió, propietari d’una botiga de queviures ubicada a la plaça del Sol de
Casagemes, li va comprar uns estris de cuina a un italià que havia
estat combatent i que tornava al
seu país. Servien per pelar i tallar
patates per poder fregir-les i preparar un aperitiu innovador i ben
curiós que no era gens habitual
llavors. I això va començar a fer
a casa seva el senyor Sió, per després vendre-les a la botiga. Sense
saber-ho, començava una llarga
tradició artesana que es guanyaria un dels noms més reconeguts
de Badalona i el Barcelonès Nord:
Corominas.
La producció es va traslladar a
un local del carrer Santa Maria, i
que va ser la llavor de l’actual empresa, tot i que llavors sota el nom
de Patates Sió. El producte va tenir molta acceptació i se’n venien
força, i l’èxit total va arribar quan
es van començar a vendre als bars
de la Rambla. “Va ser un punt molt
important, van triomfar i l’empresa es va començar a expandir”, explica un dels actuals responsables,
Joan Corominas.
La feina abundava, així que la
família s’hi va començar a dedicar
i els germans Corominas van agafar el relleu de l’Estanislau Sió. Va
ser llavors quan el nom de la companyia va canviar de nom. La producció i distribució funcionaven
molt bé i es va iniciar la venda fora
de Badalona: “Agafaven llaunes de
patates -el model d’envàs ﬁns que
va arribar la bossa de plàstic- i les

Obrador de Corominas Foto: J.T.

portaven en tren cap al Maresme.
Anys més tard van comprar una
furgoneta”, explica en Joan.
Al 67, el local de Santa Maria es
va fer petit i l’empresa es va traslladar al carrer Miquel Servet, on
Corominas continua la seva producció i venda a dia d’avui. 300
metres quadrats on estan ubicats
l’obrador, el magatzem, la zona
d’envasat i la venda al públic, a
més de conservar Santa Maria
com a magatzem i també venda
els caps de setmana. “Som petits
i la producció està limitada per
això. Però som una empresa petita i familiar”.
Corominas té a dia d’avui una
dotzena de treballadors i treballadores, i l’expansió no és una
prioritat, de moment. “Vam pensar en expandir-nos però no ens
vam atrevir, i quan ens hem atrevit no hem pogut, però estem bé,

“Entrar a
Badalona és
difícil per a altres
marques, perquè
tenim molt
reconeixement”
anem fent”, riu en Joan, qui, a més,
apunta que una de les pors d’augmentar la producció seria “perdre
qualitat”: “La producció és totalment natural i artesanal, i alterar
el model de producció ens podria
fer empitjorar”.
Corominas compra cada any
unes 450 tones de patata, de les
quals en surten 150 tones de fregides. “Quan les passes per la fregidora perden aigua i es queden en

una tercera part! Això molta gent
no ho sap, però perdem un dos terços de la patata pel camí!”, bromeja el responsable de l’empresa badalonina. Reben els sacs de patates
al local, les pelen, les renten, les tallen i les fregeixen durant uns tres
minuts; se salen i s’envasen. Cada
setmana poden treure uns 2.000
quilos de patates fregides.
De Badalona a Estocolm
En Joan explica que a dia d’avui és
mouen entre un 50% de venda directa i un 50% de distribució, bàsicament al Barcelonès Nord i la
part més propera de Barcelona, i
el sud del Maresme, ﬁns a Vilassar.
No obstant, tenen comandes i
encàrrecs especials, com ara a
Cadaqués, Ripoll i, atenció, Suècia.
“Al principi ens va semblar
molt estrany, però és una comanda molt senzilla i que ens fa molta

il·lusió”. Cada setmana, 140 bosses
de Corominas viatgen en un camió
cap a Estocolm, en una comanda
d’una persona que setmanalment
porta productes espanyols cap al
país nòrdic. “És un client que ens
fa molta il·lusió perquè et fa gràcia”. Tot i així, i preguntats pels
seus clients més importants, la família ho té molt clar: “Tots els clients són importants. Venem molt a
la botiga i tan important és la persona que ve a comprar una bossa
un dissabte com un supermercat”.
L’atenció, diu, és un dels detalls
que els enforteix i que segurament
els ha convertit en els reis de les
patates fregides a la zona. “Entrar
a Badalona és difícil per a altres
marques, perquè tenim molt reconeixement i bona premsa”, presumeix en Joan. Però sense vanitat;
assegura que tenen el seu mercat
i que no poden ni volen competir
amb grans empreses dels snacks,
però que el públic badaloní és ﬁdel
si fas un bon producte i el tractes
bé. “Hem aconseguit sobreviure
a les grans empreses i hem passat moments durs”. No obstant,
Corominas ha aconseguit mantenir els darrers anys un nivell de
facturació proper al milió d’euros
anual, amb la patata en el paper de
reina de la casa.
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Quan comprar va molt més enllà
d’un intercanvi econòmic
Pompeu Fabra acull el Mercat Solidari de la Fundació
Sique, entitat badalonina que ofereix suport a persones
amb diferents capacitats intel·lectuals i les seves famílies
Silvia Rodríguez Gómez

S

i vols comprar de forma solidària a Badalona, aquests
dies és possible. La Fundació
Sique ha organitzat el 15è Mercat
Solidari, un espai situat al local
Pompeu Fabra on es poden adquirir un munt de productes els beneﬁcis dels quals es destinen als
diferents projectes que duu a terme aquesta entitat badalonina que

atén a persones amb diferents capacitats intel·lectuals. Al Mercat
Solidari, que va obrir el 28 d’abril
i ﬁnalitzarà el proper 20 de maig,
trobem tot tipus de productes
nous, donats desinteressadament
per diferents empreses. Roba, sabates, complements, llibres, joguines, decoració, però també productes d’alimentació, drogueria,
perfumeria, i ﬁns i tot, vins i caves.
Segons la Fundació Sique, la
ciutat respon molt bé a aquesta

iniciativa, amb clients “que continuen venint cada any, des de la
primera edició”. L’entitat assenyala
que en altres edicions s’han apropat al Mercat Solidari unes 3.000
persones, i s’han recaptat de mitjana entre 35.000 i 40.000 euros.
Amb els diners aconseguits, la
Fundació va obrir una llar-residència al 2016, i també s’han adequat les instal·lacions de la seu de
la Fundació, per tal d’oferir nous i
millors espais per les activitats que

Mecat solidari a Pompeu Fabra Foto: J.T.

desenvolupen, així com “contenir
les ajustades quotes mensuals dels
socis i ampliar l’equip de monitors
i especialistes que acompanyen i
fan costat als nostres nois i noies de nit i de dia”, tal com indica
Montse Navarra, del departament

de comunicació. Si que atén actualment a 120 persones aproximadament, oferint serveis en àrees
com habitatge, formació, teràpies,
esports i lleure, tant a les persones
amb discapacitat intel·lectual com
a les seves famílies.

•

Esports
“L’èxit real ha estat tornar
a jugar bé al bàsquet”
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L’entrenador de la Penya, Carles Duran, ha aconseguit una tasca que semblava
impossible a principis de març: mantenir el club a la màxima categoria del bàsquet

L’apunt

El pes de la història
Albert Robledillo, periodista esportiu

U
Carles Duran, l’entrenador del Club Joventut, a la pista del Pavelló Olímpic de Badalona Foto: A.M.

Augusto Magaña

F

a només tres mesos, el
Club Joventut de Badalona
es trobava en un dels moments més difícils de la seva
història: cuers a la taula de
la Lliga Endesa, amb només quatre
victòries en 24 partits i a la vora
de la desaparició per la greu crisi de deute que afecta l’equip. No
obstant això, el passat 13 de maig
‘la Penya’ va aconseguir salvar la
seva permanència a la primera categoria del bàsquet espanyol, després de guanyar a casa al Montakit
Fuenlabrada per 95 a 87. Un dels
artífexs d’aquesta remuntada històrica ha sigut l’entrenador Carles
Duran (Vilassar de Mar, 1976), un
home de la casa, format al planter
del Joventut, que va prendre les
regnes del primer equip a principis de febrer i ha aconseguit salvar
el club a falta de dues jornades pel
ﬁnal de la temporada.
Quan li van oferir agafar l’equip, el
Joventut es trobava en el seu pitjor moment en anys. Per què va
acceptar una oferta com aquesta,
que pintava fatal?
Primer, perquè jo estava a l’atur
i que et donin l’opció de treballar
això ja és important. Segon, perquè
és un club on jo he crescut, on vaig
començar la meva carrera professional. I tercer, perquè és un club
al qual jo estimo. Molta gent em
deia que estava boig i que anàvem
al pou, però jo pensava que no, que
amb il·lusió i sobretot fent bé les coses ho podríem tirar endavant.

Es va imaginar que el ﬁnal de temporada podria ser així, salvant la

categoria a falta de dues dates i
amb una ratxa de 7 victòries en
els últims 8 partits?
Ningú crec que pensava que podríem fer tot el que hem fet. Quan
vaig entrar vaig transmetre il·lusió
i ambició, però no m’imaginava
aquest ﬁnal. Pensava que hauríem de seguir competint i lluitant
ﬁns a l’última jornada. Però hem
fet bé les coses per no haver de dependre de ningú.

El dia de
l’Obradoiro va
donar una mica
la sensació que
volien matar-nos

Es pot considerar un èxit de temporada, malgrat tot el que va passar?
Per a mi sí que ha estat un èxit,
perquè l’objectiu era salvar la
categoria i ho vam aconseguir.
Però l’important sobretot és que
ho vam aconseguir jugant bé al
bàsquet i això té molt de mèrit.
El gran èxit de l’equip ha estatno només salvar la categoria sinó
agradar i fer espectacle. La gent
ha vingut a veure bon bàsquet i
s’ho han passat bé.
Va ser important el suport de la
ciutat i dels seguidors del club
per aconseguir la salvació?
Ha estat vital. Fa molts anys que
vinc com aficionat a veure a ‘la
Penya’ i és un tipus d’aficionat
entès del bàsquet. La gent va en-

tendre que havien d’empènyer i
ser un motor molt important per
un equip que estava fotut, trist i
perdut.
Vostè ha assenyalat, en altres
oportunitats, que el punt d’inﬂexió de la temporada va ser la derrota contra el Monbus Obradoiro
(62-63) de mitjans de març. Per
què?
A les cinc derrotes que vam tenir abans d’aquest partit l’equip
ja estava intentant fer bé les coses i era competitiu. Però sí que
és cert que el dia de l’Obradoiro
va donar una mica la sensació
que volien matar-nos perquè no
ens poguéssim tornar a aixecar. I
des de dintre del vestuari vam deixar clar que això no passaria, que
nosaltres seguiríem intentant-ho.
Tothom deia que anàvem a la segona divisió, que érem uns pobres
desgraciats, i no va ser així.
Suposo que és especialment difícil per a un equip sortir de la situació en què us trobàveu quan
a més els jugadors no cobraven,
perquè el club estava pràcticament en la fallida. Com es va fer
perquè aquests factors econòmics no minessin encara més els
ànims dels jugadors?
Bé, minar sí que minaven. Perquè
lògicament en aquelles condicions no pots gaudir de la teva feina. No va ser bo que només es
parlés de la situació extraesportiva. Volíem que la gent parlés
de nosaltres perquè guanyàvem
i jugàvem bé. Nosaltres no podíem aconseguir diners, però sí que
podíem jugar bé, guanyar partits i
intentar fer que la gent deixés de
parlar del tema.

na de les xerrades inicials que va fer Carles Duran a la
plantilla a partir de la seva arribada va ser molt signiﬁcativa. Duran va explicar als jugadors, la majoria foranis, què signiﬁca per ell el Club Joventut de Badalona
i, per extensió, què signiﬁca per molta gent. Tots els
clubs tenen la seva història però, segurament no n’hi ha cap de
tant particular com la que té aquesta entitat. I és que la Penya
aquesta temporada no ha sumat només onze victòries. N’ha sumat moltes més.
El debut de Zagars i Parra amb el primer equip n’ha estat una,
l’emotiva carta dels pares de Xabi López-Aróstegui n’ha estat una
altra, els autocars plens en el partit a Andorra quan l’equip portava vuit derrotes consecutives,
el suport del govern de Catalunya
per desencallar l’aval, la victòria
del junior en el Torneig de l’Hospitalet, Carles Sagués i el #joavalolaPenya, les pancartes de suport al
Joventut a Magariños, el campionat de Catalunya del cadet, l’aplaudiment de l’aﬁció del San Pablo
Burgos després de guanyar-los
agònicament.
Res de tot això ﬁca bàsquets,
ni defensa jugades. És cert. Però
la suma d’aquests fets ha ajudat a
crear una consciència dins i fora
del vestidor que ha tingut una inﬂuència directa en els resultats.
I, tot i que hi ha hagut molts elements basquetbolístics que han
evolucionat i han permès que
l’equip hagi acabat jugant millor al bàsquet i guanyant partits, el
factor mental ha estat clau. I dins d’aquest factor mental, hi ha
inﬂuït el pes del sentiment verd-i-negre a l’hora de posar els ciments del miracle que ha aconseguit l’equip en els darrers vuit
partits.
Els jugadors, a diferència d’altres equips ACB, s’han mantingut
sempre units i tot i no haver cobrat al dia durant bona part de la
temporada, s’hi han deixat la pell. El pes de la història i de la comunitat verd-i-negra ha estat decisiu.

“Tot i que
hi ha hagut
molts elements
basquetbolístics
que han
evolucionat i
han permès
guanyar partits,
el factor mental
ha estat clau”

•

Vostè es va formar al planter del
Joventut. Quin signiﬁcat ha tingut, per vostè, haver-se convertit
en l’entrenador que va salvar ‘la
Penya’?
Em sento un privilegiat i molt orgullós de què la gent conﬁés en mi
quan jo tampoc havia demostrat
gaires coses. Però sobretot em sento orgullós que ‘la Penya’ hagi recuperat la sensació de bon joc.
El seu contracte ﬁnalitza el pròxim 30 de maig. Conﬁa que el club
li renovarà?

No, no conﬁo. El club ho ha passat
molt malament i ara ha de tindre
el temps i la tranquil·litat de planiﬁcar bé el futur més immediat.
I si ells pensen que jo he de participar-hi, doncs perfecte. Però, si
no és així, ho trobaré el més normal possible dintre del meu món
professional.
Però a vostè li agradaria continuar
al davant del primer equip?
M’agradaria, però no a qualsevol
preu. Però passi el que passi, jo no
deixaré de ser de ‘la Penya’.

•
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