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A Badalona viuen soles més de 7.000 persones grans; dotar-les d’una
xarxa social d’acompanyament és crucial per la seva dignitat personal

S. Rodríguez | J. Torres

D

es de que va néixer, fa ara
86 anys, l’Anita Navarro
sempre ha viscut a la
mateixa casa, una planta
baixa amb un gran pati
ple de plantes frondoses i lluents,
a prop de la plaça Pompeu Fabra.
Aquesta llar sempre ha estat plena
de gent, tal com ens explica la seva
propietària. Aquí ha viscut amb la
mare i el germà, desprès es van
afegir les respectives parelles, van
arribar els ﬁlls... Els records són
molt bons. “He estat molt feliç en
aquesta casa, i no m’adonava que
em feia gran”, ens confessa. “Em
sento gran des de fa només tres
anys, quan va morir el meu marit,
el Juan”. I es fa un silenci feixuc.
Des de llavors, l’Anita viu només
amb el seu gos Rocky. La visiten sovint el seu ﬁll i els nets i besnets,
però els dies es fan molt llargs.
Com el cas de l’Anita, hi ha
molts a Badalona, on el percentatge de població major de 65 anys es
situa entorn al 20%: quasi 40.000
persones amb més de 65 anys, de

El 20% de la
població de
Badalona té més
de 65 anys, i 1 de
cada 5 persones
viu sola a casa seva
les quals més de 5.000 tenen més
de 85 anys. Amb una clara majoria de dones. Aquest fenomen creixent amaga una xifra d’un sector
de la població que no acostuma
a visibilitzar-se gaire, i és la gran
quantitat de persones grans que
viuen soles a casa, per la mort de la
parella, per l’absència de família.

L’Anita i l’Adela, a casa de la dona Foto: Albert Ramírez

Quelcom que s’accentua en el dia
a dia si la situació econòmica no és
d’una posició còmode. Segons les
dades amb les que treballen entitats com Amics de la Gent Gran,
provinents del darrer anàlisi exhaustiu de l’Idescat, a Badalona
viuen soles més de 7.000 persones
grans, una de cada cinc, aproximadament.
La soledat i la falta d’una xarxa
social estable, tal com apunta la infermera de la residència geriàtrica
ORS Roselló, Blanca Díaz García,
afecta molt a la salut de les persones amb edats avançades. “Som éssers bio-psico-socials i a cada element es poden agrupar necessitats
com menjar i beure si parlem de
la vessant biològica, d’estimulació
cognitiva en la psicològica i de re-

lació amb altres individus en la social. Necessitem dels tres elements
per estar en equilibri i amb salut”,
opina.
Companyia i amistat per combatre la soledat
Amics de la Gent Gran és una de
les entitats de referència en la visibilització de la gent gran i l’atenció
a aquelles que viuen soles. A dia
d’avui fonamenten la seva tasca a
la ciutat en una base de voluntariat
que arriba a una vuitantena de collaboradors i col·laboradores, que
presten ajuda a gairebé vuitanta
persones grans que viuen soles.
Realitzen un programa d’acompanyament emocional i presencial a
les llars, que consisteix en assignar
un voluntari a una persona gran,

qui rebrà la seva visita com a mínim dues hores a la setmana. Així
es teixeix un vincle molt fort entre
aquestes dues persones. Aquestes
parelles d’acompanyament poden
durar molts anys.
Des de fa un any, l’Anita participa en aquest programa d’acompanyament i gràcies a aquesta
iniciativa rep la visita setmanal
de l’Adela Castellanos, una dona
periodista de mitjana edat que
no dubta quan li preguntem què
rep ella a canvi de ser voluntària: “He guanyat una amiga, mai
està de més fer nous amics”. Hi
ha una complicitat preciosa entre les dues. L’Anita li diu que es
vingui a viure amb ella, i l’Adela li
respon que a ella li agrada viure
sola, i que no pateixi, que la visita

Amics de la Gent
Gran organitza
sortides, tertúlies i
acompanyaments

Sortida en grup d’Amics de la Gent Gran Foto: S.R.

molt sovint. “Més hores i dies de
les que l’entitat em demana”, afegeix. I riuen juntes. L’Anita l’explica la seva vida: com anaven de viatge amb moto amb el Juan per
tota Espanya als anys 50; com va
engegar un taller de costura amb
unes amigues quan va plegar la
fàbrica de teixits en la qual treballava; com va ajudar al seu ﬁll
a portar ﬁns a cinc xiringuitos de
Badalona... Durant una estona, en
la qual de vegades l’emoció del record és molt forta, l’Anita rememora el seu passat, però té una altre
motiu per estar connectada al pre-

sent. “Ara –diu feliç–, vaig també
al casal d’avis”. Sentir-se acompanyada l’ha empoderat per fer més
coses i buscar noves companyies.
Amics de la Gent Gran també
ofereix tertúlies a les llars per a les
de persones que encara no poden
tenir un voluntari setmanal assignat. En aquest cas, són un grup de
voluntaris els que van a les cases
i xerren una bona estona amb la
persona usuària. “Així promocionem que les persones es coneguin
entre elles, i que moltes persones
voluntàries coneguin a moltes
persones grans i a la inversa”, diu
Cristina Curto, responsable de la
delegació Badalona i Santa Coloma
de l’entitat. A més a més, fan una
sortida mensual i celebren festes
i dinars, fet que fa que la xarxa
d’aquestes persones grans s’amplïi considerablement.
Sobre com reconduir aquesta
situació social en la qual la soledat està tant present a les nostres
llars, Curto opina que “és tan senzill” com preocupar-te per les persones que tens al teu costat. “Si
tots féssim un bon veïnatge potser
això no passaria”, aﬁrma. Segons
indica, ara mateix tenen una llista
d’espera de 15 persones i cinc més
que estan coneixent. “Si no arriba
voluntariat no podrem assumirho”, diu.
“La gent gran són sabis, no només avis”, diu la Mónica Capell.
Des de fa dos anys i mig, és voluntària de l’entitat junt amb la seva
ﬁlla adolescent Noa. Fa entrevistes
a gent nova que comença, i acompanya a les “iaiuquis”, com li agrada anomenar-les, en les activitats
i sortides. “Necessitem voluntariat
jove, perquè alguns dels nostres ja
tenen una edat”, reconeix. “No dei-
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xen de sorprendre’m. Tenim molts
conceptes malentesos, nosaltres
mateixos limitem a la gent gran,
i alguns d’ells s’ho acaben creient.
Aquí t’adones dels prejudicis que
tenim envers ells” rumia.
“Ens trobem a gent molt deprimida, moltes dones vídues
amb moltes necessitats econòmiques” apunta per la seva banda la
Paquita Pérez, una jubilada que fa
quatre anys que és voluntària de
l’entitat. Ara ella és l’encarregada
d’organitzar les tertúlies. I també
és qui fa possible que cada vegada
que un usuari fa anys, vagin a casa
seva un grup de voluntaris a fer-li
bufar les espelmes amb un pastisset. “Quan estàs allà amb ells, els
canvia la cara”, assenyala feliç.

•

L’Anita remena el seu jardí Foto: A.R.

Treball en xarxa entre
entitats socials
Entitats com Amics de la Gent Gran, Càritas o Creu
Roja atenen a centenars de persones grans
S.R. | J.T.

A

mics de la Gent Gran rep els
casos de persones grans que
pateixen soledat a través de
diferents vies, més enllà del
propi entorn dels usuaris i usuàries
(20%): Serveis Socials, ambulatoris,
i residències. I és que la comunicació i consolidació d’una xarxa entre
entitats, administracions i veïnat és
indispensable en aquesta tasca. Per
això, aquesta fundació privada que
atén a més de 1.500 persones a tot
Catalunya, participa i lidera molts
dels projectes que s’estan duent a
terme a nivell local i a tots els barris
badalonins, i crea sinergies amb associacions veïnals o amb altres entitats que treballen en l’atenció de
la població d’edat avançada.
Creu Roja és una altra de les entitats que dedica part dels seus esforços a treballar amb gent gran.
El passat any, la ONG va dur a terme prop de 12.000 intervencions al
Barcelonès Nord (no hi ha xifres
segregades a nivell badaloní). En
total, més de 700 persones són beneﬁciàries a la comarca dels programes, quasi 500 de les quals són
dones. Mig miler disposen de servei de teleassistència, mentre que
altres 200 estan ateses a través de

projectes de salut i relacions socials
o ajuda complementària a domicili,
entre d’altres.
També Càritas treballa a Badalona amb aquest sector de la població. L’any passat, més de 200 veïns
i veïnes majors de 65 anys van ser
ateses en diferents projectes, la majoria de les quals, quasi un 80%, dones. Del global, 87 viuen soles, una
xifra que, apunta l’entitat, ha aug-

Badalona disposa
de 732 places
residencials per
a gent gran
mentat un 31% en relació a 2016. La
majoria dels recursos destinats a
Badalona, un 73%, ha estat dedicat
a pagar aliments dels majors de 65
anys, i un 13%, a ajudes al lloguer.
Càritas compta amb fins a sis
projectes d’atenció a gent gran, i
tres espais d’atenció grupal, enfocats sobretot a persones soles, per
tal que es puguin relacionar i realitzar activitats de forma social. Entre
ells, programes d’acompanyament
a la llar, on treballadors familiars o
voluntaris visiten a l’usuari o usuà-

ria i l’acompanyen a casa, al metge
o a comprar, per exemple, i també
d’acompanyament en residències.
Sense pisos tutelats
Un recurs públic del que manca
Badalona per atendre els sectors
més envellits de la població són els
pisos tutelats. El Departament de
Benestar Social no té constància de
cap habitatge per a persones grans,
en aquest sentit.
Els recursos públics destinats
a aquest àmbit són responsabilitat bàsicament de la Generalitat,
dins del contracte programa amb
l’Ajuntament de 7,1 milions d’euros, en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social. Des del Departament
de Benestar apunten que la ciutat
compta, això sí, amb un total de 732
places residencials per a gent gran,
459 de les quals reben ﬁnançament
públic. A banda, indiquen, hi ha 146
places ocupades per persones beneﬁciàries de la prestació econòmica
vinculada.
Pel que fa a centres de dia, a
Badalona hi ha prop de 300 places.
D’elles, 73 reben ﬁnançament públic i 27 més reben una prestació
vinculada, el que fa un total de 100
amb algun tipus de ﬁnançament
públic.

•

Opinió

Com vas de bons amics?
Adela Castellanos
Periodista i voluntària

S

óc voluntària d’Amics de la Gent Gran perquè tinc
dues febleses: els nens i les persones grans. Per mi
s’assemblen tant les seves mirades. I aquesta organització té una altra cosa que m’encanta, que facilita molt la tasca: té super clar el seu objectiu. I és només
un: fomentar amistats per pal·liar la solitud dels majors.
Funciona com una xarxa social, connecten persones.
La soledat té moltes cares i causes. I ningú s’escapa
d’ella en major o menor grau. I cadascú ho viu segons la
seva personalitat. Però sigui pel que sigui, quan parlem
de la solitud dels nostres majors cal contextualitzar-la,
pensant en com ha estat la seva vida i com és ara. A la
vellesa s’arriba amb molt equipatge, amb moltes vivències, amb molts records, desenganys, alegries, esforços, assoliments, fracassos, amb moltíssimes persones
conegudes, amb moltíssimes absències. S’arriba amb
els nostres sentits que han anat a menys. S’arriba amb
malalties, amb una pèrdua de la nostra autonomia. I la
majoria que jo he conegut
arriben desitjant sobretot més companyia, afecte. Poden estar molts dies
sense veure a ningú.
I a mi aquest és el punt
que em trenca, que aquesta etapa ﬁnal la marqui la
soledat. No és just.
I si a més d’una salut
deteriorada que minva les
teves forces afegim problemes econòmics? Jo
no puc fer res respecte als seus problemes de salut ni
econòmics si els tenen. Però sí puc alleujar aquesta solitud, i de rebot, ajudar a que portin millor els seus altres problemes. Hi ha una cançó d’Aute que parla que
de vegades només necessitem que la mirada d’un altre
ens digui “estic aquí al teu costat perquè no tinguis por,
por d’estar sol”. Això és el que veus en una persona gran
que se sent sola. La seva tornada és perfecta perquè
sintetitza molt bé la clau d’aquest voluntariat: “No me
hace falta la Luna... me bastan solamente dos o tres segundos de ternura”.
La tendresa, l’afecte fan tot més suportable o més
ple. I un va d’entrada a alleujar una miqueta la seva solitud. Però les relacions intergeneracionals molen molt
i fomenten unes amistats que es construeixen molt ràpidament. Dues hores a la setmana condeixen tant. I
són classes particulars amb un expert@ de l’escola de la
vida. En cada voluntariat guanyo una amiga i de les bones. I amics de debò mai sobren.
I tu, com vas de bons amics? A Badalona hi han moltes persones grans que necessiten urgentment un somriure setmanal. Podria ser el teu? Però et dic una cosa,
el seu sempre serà el més maco.

“A Badalona
hi ha moltes
persones grans
que necessiten
un somriure
setmanal”

PD: Anita, love you. Sole, Cònsol, us recordo.
Eternament agraïda.

•

La xarxa de detecció de la soledat
entre el veïnat, ‘congelada’
El projecte ‘Veïns per veïns’ no acaba d’arrencar
per la falta de suport i recursos públics
S.R. | J. T.

U

n dels projectes que està
sobre la taula d’entitats i
també de l’Ajuntament és
el de ‘Veïns per veïns’, una iniciativa proposada per l’Associació
de Veïns del Centre i que es vol
impulsar a diferents barris amb
l’objectiu de crear una xarxa de
detecció de la soledat i dels casos

de vulnerabilitat en la gent gran.
“Hi ha persones grans que, si no tenen una xarxa familiar, no aniran
a demanar ajuda per vergonya, per
exemple. Aquesta iniciativa pretén descobrir i fer visibles aquests
casos”, explica el regidor de Salut,
Francesc Ribot. Apunta que l’Ajuntament vol fer de pivot d’aquesta
idea i posar a l’abast de les entitats
i les associacions de veïns els recur-

sos humans per fer l’acompanyament i possibilitar la xarxa.
Des de l’Associació de Veïns del
Centre, però, demanen mesures
concretes i urgents a l’Ajuntament,
perquè aquest projecte va néixer fa
tres anys però per la manca de resposta de l’administració continua
sense implantar-se i concretar-se, ja
que necessiten el suport de Serveis
Socials per poder dur-lo a terme.

•

Sortida d’Amics de la Gent Gran Foto: S.R.
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Actualitat
El PP passa la pilota de la
moció a la teulada socialista
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Ofereix l’alcaldia al PSC, que aquest divendres farà públic un
posicionament que, probablement, no serà 100% deﬁnitiu

A. Magaña | J. Torres

L

a política badalonina i el
futur immediat de gestió
de l’Ajuntament viu dies
claus, en un escenari amb
una possible moció de censura a l’horitzó més immediat
que varia dia a dia. L’exalcalde
Xavier García Albiol va renunciat
aquest dimecres a liderar el possible canvi de govern, i va anunciar que el PP de Badalona cediria els deu vots perquè el regidor
del PSC Álex Pastor sigui el nou
alcalde. La condició més important, si no l’única, d’uns socialistes que van ser els impulsors
d’aquesta conjuntura.
García Albiol ha avançat
aquest dijous als Matins de TV3
que estaria disposat a apartarse d’un hipotètic govern amb el
PSC, i no tenir cap delegació de
responsabilitat. El líder popular
assegura que “és un oferiment
sincer i sense lletra petita”, amb
l’única condició de “que sigui un
govern fort”.
El regidor ‘popular’ ha manifestat que PP, PSC i Cs tenen ara
“l’obligació i la responsabilitat”
d’asseure’s i arribar a un acord
que pugui desembocar en un canvi a l’Ajuntament de Badalona
abans del pròxim 7 de juny, data

Roda de premsa del PP Foto: A.M.

límit en la que expirarà el període de la qüestió de confiança.
El PSC s’ha inhibit aquest dimecres i dijous del debat polític,
atès que ha vetllat el record d’un
històric militant de l’agrupació
local que els ha deixat aquesta setmana. La formació es reunia aquest dijous en assemblea.
Aquest divendres al matí, molt
probablement, els socialistes
oferiran la seva visió en roda de
premsa, tot i que no serà una postura completament tancada.
Fonts del partit expliquen que

entomen la proposta del PP, però
que cal continuar dialogant i negociant, per veure com es podria
produir l’encaix d’aquest hipotètic govern. L’anunci d’aquest divendres, segurament, no serà ni
un ‘sí’ ni un ‘no’ definitius.
El passat 18 de maig es va celebrar la primera reunió de la
comissió tècnica que elabora un
“pla de xoc” per implementar a
la ciutat en l’últim any que queda de mandat, en la qual PP, PSC
i C’s van coincidir en moltes de
les mesures que s’han de dur a

terme urgentment a la ciutat, segons diferents fonts dels partits.
En aquest sentit, la comissió tècnica negociadora es tornarà a reunir aquest divendres a la tarda,
on es continuaran perfilant detalls per examinar d’aquest hipotètic acord. Una reunió on també
hi serà novament Ciutadans.
Per la seva banda, els taronges han assegurat que ells no seran “un obstacle per aconseguir
un govern constitucionalista a
Badalona” i ha exigit als representants del PSC i del PP que “es
posin d’acord” perquè “no tornin
a fallar als badalonins”.
L’escenari d’una possible alternativa continua completament obert. El que sí sembla inviable és que el PSC governés en
solitari o només amb el suport
de Ciutadans. En aquest sentit,
el PP seria imprescindible en el
camí d’una substitució, però tant
podria ser tot el grup ‘popular’
com la part necessària per tirar
endavant.
Dolors Sabater no creu que el
canvi es faci realitat
L’alcaldessa Dolors Sabater ha
expressat aquest dijous que la
proposta del PP és una “estratègia
d’Albiol per fer servir el PSC”, i que
acceptar-ho seria seguir-li el joc a
l’exalcalde. La batllessa és consci-

ent que la moció de censura “no
és impossible”, però sí creu que
seria quelcom “molt estrany” per
part dels socialistes. Pel que fa a la
negociació el “pla de xoc” que PP,
PSC i Ciutadans negocien aquests
dies, Sabater aﬁrma que es tracta
d’una contracció, primer, perque
“ells han bloquejat els pressupostos”, i, segon, perquè parlen de temes que el govern, diu, acaba de
licitar. “Sembla que es volen apropiar de la nostra acció de govern
per dir que han estat ells qui ho
han impulsat, si al ﬁnal es produeix el canvi. No crec que sigui una
proposta seriosa”, subratlla.
ICV-EUiA ofereix al PSC entrar al
govern
El grup d’ICV-EUiA ha tornat a insistir aquest dijous en l’oferta als
socialistes d’entrar a formar part
del govern, un moviment que s’ha
sospesat en diferents ocasions durant el mandat, però que mai s’ha
arribat a fer realitat. Per això proposen una “reunió bilateral per
acordar amb el PSC el compliment de mesures socials i per a
la ciutat, per restablir la conﬁança entre la majoria d’esquerres”.
“ICV-EUiA vol garantir els acords
de l’inici de mandat, destacant la
neutralitat institucional i les mesures socials que els socialistes reclamen”.

•

Comissió d’investigació arran de la
contractació de la parella d’un regidor
El govern proposarà al proper ple crear una comissió per
analitzar aquest cas i fer balanç dels darrers anys
A. Magaña | J. Torres

E

l govern proposarà al ple municipal de la setmana vinent la
creació d’una comissió d’investigació sobre la contractació
pública de personal temporal a
l’Ajuntament de Badalona. Ho farà
arran del cas d’incorporació de la
parella del segon tinent d’alcalde,
Àlex Mañas, que aquests dies han
reprovat i assenyalat diferents partits de l’oposició, sobretot el Partit
Popular, que ha arribat a demanar
la compareixença del director del
Servei d’Ocupació de Catalunya al
Parlament.
I és que, recordem, des del govern municipal insisteixen que no
han realitzat el procés de selecció,
sinó que aquest s’ha fet a través del
SOC. El criteri que ha assumit el

Mañas: “La meva parella decideix
presentar-se precisament perquè el
procés de selecció el fa un altre agent
que és el SOC, i no l’Ajuntament”
Oriol Lladó, Dolors Sabater i Àlex Mañas Foto: J.T.

consistori, manté l’executiu, ha estat el d’acceptar sempre al primer
candidat de tots els que presenta
el SOC, ja que la decisió en última
instància sí és de l’Ajuntament. En
aquest cas, va explicar el regidor
responsable de les contractacions,
Jose Téllez, la parella del regidor
de Medi Ambient va ser valorada
pel SOC com la candidata amb el
currículum que millor s’ajustava
al perﬁl que havia sol·licitat l’Ajuntament de Badalona.

Per esvair dubtes sobre aquest
cas concret, i també per fer balanç i valoració d’aquesta matèria
durant els darrers anys a la corporació, “amb ànims d’assentar i
consensuar unes bases clares”, es
portarà a ple aquesta comissió que
es votarà el proper dimarts. El tinent d’alcalde Àlex Mañas, ha assegurat a aquest mitjà que és el
primer interessat en crear “una
comissió per esclarir” tot plegat,
tot i que, subratlla, “no hi ha cas”,

més enllà de que la contractació
pugui ser aparentment o estèticament lletja.
“La meva parella decideix presentar-se precisament perquè el
procés de selecció el fa un altre
agent que és el SOC, i no l’Ajuntament. Ni la meva àrea ni la meva
persona van interferir en absolutament res”, apunta el regidor d’ICV. De fet, apunta, quan el
Servei d’Ocupació va fer la selec-

ció i la va posicionar com a primera candidata, els responsables
de la contractació ni tan sols sabien qui era, més enllà de les dades del seu currículum. Mañas
creu que és “injust” que s’assenyali una persona per la relació
personal que tingui amb un càrrec electe, i que no té menys dret
que ningú de presentar-se a una
oferta pública que s’ajusti al seu
perﬁl professional.”

•
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El govern posposa la zona verda a
Casagemes després del ‘No’ en la consulta
L’AV va celebrar un referèndum per saber l’opinió del barri davant la decisió
del govern, que complementa la paciﬁcació del passeig marítim

J.T.J.

P

rop de mig miler de persones es van apropar el
passat cap de setmana a
la consulta organitzada
per l’Associació de Veïns
de Casagemes en relació de la
implantació de la zona verda
d’aparcament. Una mesura polèmica que el govern va anunciar
fa setmanes, i que acompanyarà
la paciﬁcació del passeig marítim, entre la Donzella i la platja
del Cristall, l’últim tram de platja
obert al trànsit i amb aparcament
del litoral. Un moviment que restarà més de 200 aparcaments.
En total, 464 persones van votar
dissabte, i només un centenar ho
van fer de forma positiva. A banda
de 10 vots en blanc, la resta, 354,
van ser contraris a l’estrena de la
zona amb preferència per a residents. L’entitat ha valorat positivament la participació d’un barri on
hi viuen prop de 4.000 persones, i
que va mantenir la votació activa
durant tot el dia, segons el president de l’AV, Joan Pujol. Tot i que
ja eren conscients que es tractava
d’una consulta no vinculant, esperaven veure com es prenia el govern local els resultats.
Una reacció que no s’ha fet esperar, i que aquest mateix dimarts
ha portat al regidor de Mobilitat,
Francesc Duran, a anunciar que

es posposarà la instal·lació de la
zona verda ﬁns al mes de setembre. “Era una consulta no vinculant, però cal tenir-la en compta i
prenem nota. Els veïns no ho veuen clar, així que esperarem al setembre per veure com va aquest
estiu, i si cal o no la regulació”,
apunta Duran.
A partir de les properes setmanes començarà aquest ‘experiment’, tant bon punt s’elimini
l’aparcament del passeig marítim,

354 persones van
votar en contra
de la zona verda,
mentre que només
100 són favorables
després que el regidor ﬁrmés fa
uns dies el decret oﬁcial per paciﬁcar el vial. Un moviment que diferents veus demanen també ara
aturar. “El passeig està fora del
debat”, subratlla el regidor, ja que,
diu, el tram del passeig és quelcom que gaudeix tota la ciutat,
no només el barri de Casagemes.
Per això, ja s’està preparant amb
Engestur i l’AMB l’habilitació del
passeig, amb la continuació del
carril-bici bidireccional, mobiliari i senyalitzacions.

•

Comença la reparació
de la Torre Codina
L’actuació té un termini d’execució de dos
mesos i un pressupost de 126.700 euros
Redacció

E

l passat divendres van començar les obres de reparació de la coberta enfonsada de la Torre Codina. Es
tracta de la terrassa situada a la cantonada entre la façana est reculada i la façana nord,
una part de la qual va enfonsarse degut a l’acumulació d’aigua.
Després de l’enfonsament es va
col·locar una protecció provisional de tela asfàltica autoprotegida sobre una estructura de fusta
també provisional per evitar que
l’afectació augmentés i causés
danys en el celler de l’ediﬁci, que
es troba sota la terrassa.
L’actuació preveu la reconstrucció de la volta enfonsada segons
el sistema tradicional de doblat
de rasilla i la reparació de la resta de la terrassa. També es refarà
la impermeabilització i pavimen-

tació de tota la superfície del terrat i s’extrauran totes les runes de
l’enfonsament. Les obres, que duraran dos mesos, tenen un pressupost de 126.700 euros (IVA inclòs) i

El pàrquing entre l’estació i la platja serà
zona blava i ‘park and ride’ aquest estiu

D

ins l’onada de modificacions en la mobilitat i la regulació d’aparcament a les
zones més properes al litoral de
Badalona, el solar d’aparcament
ubicat a la platja de l’estació, a tocar de Renfe, també experimentarà canvis les properes setmanes. Es tracta d’una mesura que
ja es va anunciar fa mesos, en el
marc del nou plantejament del
districte 1, i que suposarà l’estrena de la ﬁgura del ‘park and ride’.
La zona d’estacionament incorporarà una vintena de places de ‘park and ride’, un sistema que s’impulsa juntament
amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, i que ja s’ha posat
en marxa a altres municipis de
l’entorn de Barcelona. Té l’objectiu de premiar amb aparcament gratuït a aquelles persones
que agaﬁn el tren per entrar a
Barcelona. És a dir, aquell i aquelles que deixin el seu cotxe allà
per agafar el Rodalies, ho podran fer de forma gratuïta en
aquelles places, amb un sistema
impulsat per l’AMB que permet

les durà a terme l’empresa Serveis
Integral 360 Plus, SL.
La Torre Codina és una masia i
casal fortiﬁcat de Badalona, protegida com Bé Cultural d’Interès
Local, que està situada a la part
alta del barri de Canyet. L’ediﬁci
actual data dels segles XVI i XVII,
tot i estar documentat des del segle XIV, i va patir reformes entre
els anys 1943 i 1949. De moment,
no hi ha cap projecte per aproﬁtar
aquest patrimoni local que, de fet,
ni tan sols té les condicions adients
per a la pública concurrència, és a
dir, per obrir-ho al públic.

•

corroborar l’ús de les targetes de
transport públic.
El ‘park and ride’ té unes limitacions horàries i en queden exclosos alguns bitllets, com ara el
bitllet senzill. Es pot trobar tota la
informació, el funcionament i com
beneﬁciar-se al web de l’AMB.
A banda de l’estrena d’aquest

•

Aparcament de la platja Foto: J.T.

Espai públic i seguretat,
principals preocupacions
dels veïns de Badalona

L

’Ajuntament ha presentat aquesta setmana el segon baròmetre d’opinió del mandat, un estudi on s’analitzen la gestió municipal, es valoren els representants polítics i s’observen les
principals preocupacions i feedbacks de la ciutadania pel que fa
als seus barris i localitat en general. Tot i que la variació segons
la zona de la ciutat és signiﬁcativa, els principals problemes per
al veïnat continua sent el manteniment de carrers, valorat com el
pitjor atribut de la ciutat, tot i que
baixa del 54 al 48%. En segona posició es manté la seguretat ciutadana, que també millora la percepció
negativa del 37 al 24%. Més allunyats
de les primeres posicions, l’enquesta assenyala com a preocupacions
dels enquestats els serveis i els equipaments, el transport, la mobilitat i
l’atur. La preocupació per la immigració s’ha reduït des d’un 16% a l’actual 8,6%.
En referència a la valoració de la gestió municipal, la nota mitjana és de 5,18 i el bloc de la ciutadania que considera que la gestió és excel·lent (5,6%), notable (27,6%) o aprovat (34,1%), representa un 67,3%, davant del 32,3% que la suspenen i el 5,9% NS/
NC. El 78,6% de les persones enquestades se senten molt o bastant satisfetes de viure al seu barri, davant un 20,4% que se sent
poc o gens satisfeta. Les xifres han millorat comparades amb
l’any 2016 amb un augment de les categories positives i una disminució de les negatives.

La nota mitjana
de valoració
del govern
local és de 5,18

La reparació va començar fa uns dies Foto: Ajuntament

nou sistema, la resta de places,
més d’un centenar, seran zona
blava de rotació, amb un màxim de dues hores d’estacionament, pensades per evitar que
la gent es desplaci en cotxe a la
platja i hi tingui el cotxe aparcat tot el dia, explica el regidor
de Mobilitat, Francesc Duran.

•
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Un grup d’immigrants es tanca a
un local de Badalona per exigir la
derogació de la Llei d’Estrangeria
Veïns i veïnes de Badalona i Santa Coloma han decidit sumar-se a les
protestes que van començar fa un mes a Barcelona

Augusto Magaña

U

n col·lectiu format per
uns vint immigrants es
va tancar aquest dilluns
a un local municipal en
desús al barri de la Salut.
Tots són veïns i veïnes de Badalona i
Santa Coloma de Gramenet que han
decidit donar suport a les protestes
que van començar amb la tancada
d’immigrants de l’antiga Escola
Massana de Barcelona, el passat 21
d’abril. La seva principal demanda
és la derogació de la Llei d’Estrangeria, per tal de posar ﬁ a les conseqüències d’aquesta normativa que
perjudiquen la vida de les persones
immigrades. “Fins que el govern no
modiﬁqui la llei, nosaltres seguirem
aquí”, va assegurar Almas Wahid,
un dels veïns de Badalona que participen en la tancada.
Wahid va assenyalar que, de
moment, eren deu persones les
que passarien la nit al local ocupat.
“Farem torns i els caps de setmana
hi haurà més gent”, va apuntar. El
portaveu de la plataforma ‘Papers
per tots i totes’, Enrique Mosquera,
ha explicat que intentaran que durant el dia hi hagi sempre un grup
estable d’entre 25 i 30 persones,
que tindran la labor de fer propaganda i donar a conèixer la lluita
del col·lectiu pel barri. “No ens interessa tant que es quedin a dormir, perquè la gent té la seva feina
i les seves obligacions”, va destacar
el portaveu.
Mosquera va informar que l’establiment que han ocupat és un local municipal en desús que l’Ajuntament de Badalona tenia pactat
cedir a la Plataforma d’Afectats
per la Crisi (PAC), però que mai
es va arribar a lliurar oﬁcialment.
El col·lectiu d’immigrants va arri-

bar a un acord amb la PAC per tal
que els cedeixin el local mentre es
porta a terme la tancada. “Que hàgim arribat a un acord amb la PAC
no vol dir que l’Ajuntament estigui
d’acord”, va advertir el portaveu de
‘Papers per tots i totes’.
El local haurà de servir també
com a punt de reunió per preparar la manifestació unitària per
la derogació de la Llei d’Estrangeria, que se celebrarà el pròxim
27 de maig a la plaça Catalunya de
Barcelona. Aquell dia, els tres tancaments de migrants que hi ha actius ara mateix -el de la Massana
i Poblenou, a Barcelona, i el de
Badalona- portaran als carrers
les seves onze demandes: papers
sense necessitat de contracte, empadronament sense restriccions,
nacionalitat sense examen, sanitat per a totes, ﬂexibilitzar les condicions de reagrupació familiar, el
tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers, entre altres.
Dos exàmens i més de 300 euros:
el preu per tenir la nacionalitat
Wahid va explicar que fa més de
deu anys que viu a Espanya de
manera regular. Això, en principi,
hauria de signiﬁcar que té dret a
accedir a la nacionalitat. No obstant això, en 2015 el Govern va
emetre un reial decret que va modiﬁcar el procediment d’adquisició
de la nacionalitat espanyola. Des
de llavors, els immigrants que hagin complert el termini de temps
per poder nacionalitzar-se hauran
també d’aprovar dos exàmens, un
de cultura i un altre de llengua.
“Nosaltres no tenim temps d’estudiar. Estem aquí a Espanya per treballar”, va destacar Wahid.
El portaveu de ‘Cornellà sense
fronteres’ (una de les organitzacions que dóna suport a la tancada),

Un grup d’immigrants conversa davant del local ocupat a la Salut Foto: A.M.

El local és un
establiment
municipal
en desús que
l’Ajuntament havia
de cedir a la PAC,
però que mai es va
lliurar oﬁcialment
Ibrahim Oumouhou, va manifestar que aquest canvi a la normativa
per accedir a la nacionalitat no és
justa i s’ha de canviar com més aviat millor. “Estem a favor que tothom parli castellà i català, perquè
és un beneﬁci per a les persones,
però molta gent ve del camp i mai
ha estudiat, i serà més difícil per
a ells aprovar aquest examen”, va

apuntar Oumouhou. A més, cadascuna de les proves té un preu que
s’ha de tornar a pagar cada vegada
que el sol·licitant no aconsegueix
aprovar l’examen. Cada immigrant
ha de pagar un total de 309 euros,
entre la prova de cultura (‘Prova
de Coneixements Constitucionals i
Socioculturals’), el certiﬁcat d’idioma nivell A2 (DELE) i les taxes.
Un tancament en expansió
Oumouhou va explicar que la de
Badalona és només la primera
expansió dels tancaments d’immigrants a Catalunya, ja que volen portar aquesta protesta també a altres ciutats, com Cornellà
i L’Hospitalet. “És una demostració que els immigrants en aquestes condicions estan per tot arreu,
no només a Barcelona, sinó també
a Badalona, Santa Coloma i altres
ciutats”, va assenyalar Mosquera.
Aquest col·lectiu d’immigrants

consideren que aquesta és l’única
eina que tenen per aconseguir una
millor qualitat de vida per a totes
les persones estrangeres.
De moment ja han aconseguit reunir-se amb el subdelegat
del Govern a Barcelona, Emilio
Ablanedo, amb l’Ajuntament de
Barcelona i amb un representant
de la Generalitat de Catalunya.
Però se senten decebuts perquè el
Govern, que és qui té competència en la majoria de les seves demandes, és “el menys interessat en
què canviïn les coses”. Mosquera
va ressaltar que quan es van reunir amb el subdelegat aquest es
va limitar “a prendre nota”. Però
tot i això, aquest col·lectiu assegura que seguirà utilitzant totes les
eines a la seva disposició per seguir pressionant a les autoritats.
“Continuarem ﬁns a aconseguir alguns canvis reals per als migrants”,
ha manifestat Mosquera.

•
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“Les administracions no volen que la gent
estigui al carrer reclamant els seus drets”
Luis Ros Cortés, caporal de bombers i activista de la PAC, ha hagut de declarar com investigat
pels delictes d’atemptat i resistència contra l’autoritat per aturar un desnonament

A.M.
s dijous i dia de portes obertes al local de la Plataforma
d’Afectats per la Crisi (PAC).
Els tres voluntaris de la plataforma que treballen avui
estan sobrepassats amb tota la
gent que s’acosta i estan ocupats
en tot moment. Al local encara hi
ha cartells penjats que recorden
aquell desnonament del 26 de febrer que va acabar amb deu manifestants ferits i amb la detenció
Luis Ros Cortés, caporal de bombers de Barcelona i voluntari de la
plataforma. El passat 10 de maig
va haver de declarar als jutjats de
Badalona pels delictes d’atemptat,
resistència i lesions a l’autoritat,
juntament amb una altra activista, Armonía Díaz. Però això no ha
aconseguit aturar a Ros, que avui
està com cada setmana darrere de
l’ordinador atenent i emplenant
ﬁtxes de famílies en perill de desnonament.

“S’està intentant
fer fora de les
ciutats la gent amb
pocs ingressos”

É

Des de quan ets caporal de bombers?
Fa 31 anys que sóc bomber i vuit
com caporal.
I a la PAC, des de quan?
A la PAC com a tal portem des de
desembre de 2014. Abans ja havia
fet coses: vaig estar a la PAH, anteriorment ja vaig fer ajuda humanitària a guerres, al Sàhara, a
Kosovo, etc.
Què va passar en aquell desnonament del 26 de febrer que va fer
que Armonía i tu acabéssiu sent
investigats per delictes contra
l’autoritat?
Va ser una mica particular. Sabíem
que vindrien les forces de l’ordre,
però quan vam arribar a l’habitat-

fer fora la gent amb pocs ingressos
de les ciutats i no interessa que hi
hagi gent al carrer denunciant-ho.

El bomber Luis Ros Cortés davant la seu de la PAC Foto: A.M.

ge ens vam trobar que la policia ja
hi era al lloc, dues hores abans del
desnonament.
Això és normal?
Això és anormal i il·legal. Van impedir l’accés de la família al domicili, quan encara hi havia a dins
tres de les filles de la Mayra, la
dona que estava sent desnonada.
Per què aquell dia et detenen només a tu?
Em detenen perquè em coneixen i
perquè hi ha algú a dalt que dóna
l’ordre. Has de tenir en compte que
jo acostumo a reunir-me amb ells.
A mi em detenen i després a la tarda criden a l’Armonía, que és l’altra persona que ells coneixen i que
també està imputada.

Deu ferits i dos imputats:
el preu per posposar
un desnonament
El desnonament es va poder ajornar
gràcies a la intervenció de Serveis Socials

A. M.

E

l 26 de febrer la Plataforma
d’Afectats per la Crisi (PAC)
va aconseguir aturar el
quart intent de desnonament
de Mayra i les seves quatre filles. Però el preu que van haver
de pagar va ser molt alt: la intervenció dels Mossos d’Esquadra
va acabar amb deu ferits i la im-

putació de dos dels seus activistes,
Armonía Díaz i Luis Ros Cortés.
Els propietaris del pis, el fons
d’inversió Blackstone, van rebutjar
l’oferta de compra a preu de mercat
que van fer des de la PAC; perquè
l’entitat demanava, com a condició
per la compra, un lloguer vitalici i
social per a Mayra i la seva família.
Arran d’aquesta negativa, la
PAC va organitzar una campanya

Com va ser la declaració?
Es va fer molt llarga, ens havien citat al voltant de les nou del matí
i no vam sortir ﬁns a gairebé les
cinc de la tarda. Però vaig tenir
una bona impressió i ara ja està
en mans de la justícia.
A la gent l’ha sorprès que s’imputi a un bomber per aturar un desnonament. Per què creus que això
sorprèn?
No és cap motiu per sorprendre’s.
Crec que serà una cosa que es veurà més sovint, siguis bomber, activista o el que sigui. Hi ha una intenció per part de l’Estat i de les
administracions de què la gent
no estigui al carrer reclamant els
seus drets i denunciant el que fa
el sistema.
de divulgació massiva (a les xarxes
socials i amb cartells i altaveus pel
barri), que va acabar el mateix dia
del desnonament amb una manifestació des de la seu de l’entitat
ﬁns al domicili de Mayra, al Gorg.
“Vam traslladar tres cotxes al
pis per ajudar-la a treure els seus
estris, perquè enteníem que ja no
hi havia res més a fer”, explica Ros
Cortés.
Els manifestants es van trobar
que ja hi havia un grup de policies davant l’habitatge, dues hores
abans de l’hora prevista pel desnonament. Una situació que, segons Ros Cortés, és “anormal i illegal”, ja que la comitiva judicial
pot demanar l’ajuda de les forces
de l’ordre, si ho consideren necessari, però no poden impedir que
la persona desnonada entri al pis
abans de l’hora del desnonament
per treure les seves pertinences.
Ros Cortés va intentar arribar

Hi ha una voluntat de judicialitzar
els desnonaments que s’aturen?
Més que judicialitzar, el que passa
és que hi ha una pressió per part
de les administracions perquè no
es denunciï. De fet, nosaltres el que
fem tampoc és exactament aturarlos, perquè al ﬁnal sempre hi ha
un desnonament. Nosaltres allarguem els processos per guanyar
temps i així intentar que, amb les
denúncies continuades, la societat
senti empatia amb aquesta gent a
la qual s’està desnonant.
Amb la imputació d’activistes el
que s’està intentant és silenciar
aquestes denúncies?
Hi ha molt poques ganes de què la
gent s’assabenti que els desnonaments existeixen. S’està intentant

Dues hores abans
ja hi havia un grup
de policies davant
l’habitatge per
impedir l’entrada
a un acord amb els policies perquè deixessin entrar a Mayra al
seu pis, però els agents s’hi van
negar. Aquell dia entre els Mossos
no hi havia el mediador que intervé normalment en aquests casos i
per això Ros Cortés va agafar el seu
mòbil per trucar-ho.
Justament en aquell moment, el
centenar de persones que s’havien
concentrat al portal de l’immoble
van començar a empènyer, ﬁns que
es van acabar entrant a l’ediﬁci.
“Els Mossos es van enfadar perquè la Mayra va perdre els papers

Ara mateix a Badalona hi ha una
mitjana de quinze desnonaments
a la setmana. Creieu que s’està tornant als mateixos nivells d’emergència d’habitatge que es van viure
després de la crisi de 2008?
La situació és pitjor. S’ha de tenir
en compte que després de la bombolla immobiliària la gent venia de
tenir uns ingressos forts. Ara estem en una altra bombolla on venim de sous precaris i l’habitatge
se n’ha anat pels núvols, tant en el
lloguer com en la venda. I a més, el
gran problema dels desnonaments
són els invisibles, que són segurament el 99%. Molta gent no coneix
els seus drets, lliuren les claus i
se’n van.
Des de la PAC podeu incidir en les
administracions públiques perquè
aquesta situació canviï?
El problema és que els acords socials que se signen amb ells després no es compleixen. Vam fer un
acord amb l’Ajuntament després
d’estar 37 dies acampats a la plaça de la Vila. Han passat sis mesos
i no s’ha complert absolutament
res. Almenys a Badalona sembla
que no hi ha ganes de fer res.
Us sentiu decebuts?
Moltíssim. A Barcelona s’estan
fent coses, però aquí la resposta
ha estat nul·la.

•

i es va posar a cridar per les seves ﬁlles, tres de les quals encara
estaven a dins del domicili”, ressalta Ros Cortés. Llavors va ser
quan els agents van començar
a repartir cops de porra per intentar fer fora als manifestants.
Ros Cortés assegura que ells no
es van afrontar en cap moment
amb els agents policials.
Quan ja havien passat vint minuts d’ençà que els activistes van
aconseguir entrar a l’ediﬁci, un
policia va assenyalar a Ros Cortés
amb el dit i va donar l’ordre de
detenir-lo.
El desnonament es va aconseguir ajornar gràcies a la intervenció dels Serveis Socials de
l’Ajuntament, que van arribar a
un acord amb els propietaris del
pis. Però, tot i això, Ros Cortés va
haver de passar la nit a comissaria i el 10 de maig va haver de declarar al jutjat de Badalona.

•
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Octavetes i déjà vu

Que ningú ens autocensuri
en la conquesta del mar

Jordi Ribalaygue,
periodista de ‘El Mundo’

X

avier García Albiol està de retorn a Badalona.
I amb ell, les octavetes. I les tentatives de mocions de censura. Les polèmiques, de nou,
com a carburant de la política municipal. És
un continu déjà vu.
Les acusacions que es creuen de banda a banda de
l’Ajuntament ja són vistes. Encara que l’escenari hagi
canviat arreu, qui no varia és Albiol. Tant els seguidors
com els contrincants no deixen de posar-lo al centre
de l’escena badalonina. I amb ell, hi posen la crispació.
Ara, la pista torna a ser lliscosa i la música, estrident.
Del gust de l’ex alcalde.
Està conveçut de què les circumstàncies i l’electorat
li són favorables a recuperar l’Alcaldia. Caldrà veure si
ser el portaveu de Mariano Rajoy a Catalunya, obligat
a exhibir-se amb les sigles del PP, no l’han desgastat a
casa. De moment, torna a
amagar el logo del partit a
la ciutat, per allò de què la
corrupció resta.
Per exemple, no apareixen a l’últim fulletó que
ha trascendit Badalona,
on Albiol s’oposa a un altre oratori a Artigues. A la
propaganda no s’especiﬁca, però es tracta d’un centre musulmà. “Lluitaré al
vostre costat per impedirho”, promet la publicitat
als veïns, similar a una que
el PP va difondre al barri a 2009, contrària a un altre
espai d’oració. “No a l’apertura de la mesquita”, etzibava, sense paliatius, quan el conservador atiava amb la
immigració i la seguretat per fer-se un forat en el cordó metropolità socialista. Llavors, les sigles populars sí
acompanyaven el rostre del candidat.
Gairebé 10 anys separen les dues octavets. La campanya i el propòsit són similars, però no del tot idèntics. Si ara Albiol addueix possibles irregularitats en les
obres i evita referir-se a l’islam, fa una dècada sostenia
que “una mesquita” (en
realitat, un local als baixos
d’un bloc) comportaria
“agreujar la degradació”
a la zona i cridava a què
Artigues i Sant Roc fossin
“social i culturalment estructurats”.
Per arguments com
aquests, Albiol es va guanyar ser associat a la xenofobia, sobretot fora de
Badalona. No li va caldre
ser absolt pels improperis
contra els gitanos romanesos per sentir-se avalat; deia que la victòria a les urnes l’acreditava. La cridòria el va beneﬁciar.
En tot cas, i després de seure’s davant del jutge amb
una petició de pena de Fiscalia, l’ex alcalde ha optat
pels sobrentesos, com quan el “Limpiando Badalona”.
El govern municipal ha insinuat que s’hi querellarà,
però els precedents no fan pensar que prosperi una demanda que només alimentaria l’albiolisme. No cal un
altre déjà vu..

“Seguidors i
contrincants
no deixen de
posar Albiol
al centre
de l’escena
badalonina”

“Caldrà veure
si ser el
portaveu de
Mariano Rajoy
a Catalunya no
l’ha desgastat
a casa”

•
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Estudiants en la passada edició de la ﬁra Inicia’t Foto: Marina Badalona

Cristina Llevat, professora de l’Institut Barres i
Ones

D

es de dijous que el Port de Badalona està farcit de colors, de moviment, de crits, d’adolescents en banyador i de professores i professores de secundària acompanyant-los,
conduint-los de les xerrades a les carpes,
de les carpes a navegar.
Navegar: Avançar per l’aigua amb una embarcació. O amb qualsevol dels “artefactes” que han tastat els 600 alumnes de secundària que han gaudit
molt en aquest poliesportiu a l’aire lliure que és el
port al llarg de la Fira Inicia’t, la Fira de la Nàutica i
dels seus oﬁcis.
Han fet caiac, pàdel surf, rem, vela lleugera. Han
fet dragon boats.
Sense cap ni un complex. Les seves han estat rialles franques i lliures, s’han fet esquitxades amb
la intenció del festeig. He vist persones passant-ho
bé practicant esports nàutics. De fet, el ganxo per
atreure als centres d’ensenyament de la comarca
a aquesta cita és, evidentment, l’activitat a l’aigua.
Però hi ha molt més, molt més.
El tret diferencial d’aquesta cita, que es consolida, és la d’atreure, primer a la comunitat educativa
i el cap de setmana al màxim de persones per crear aﬁció des de la base, per trencar l’estacionalitat
de gaudir del mar només en la temporada d’estiu.
Per treure la por! Certament hi ha certàmens nàutics que espanten a la població en general, la nostra
gent. I el màrqueting nàutic no ha ajudat ni ajuda
gens. Les publicacions vinculades amb el sector, de
manera preferencial, combinen dos ítems: presenten embarcacions inassolibles per a la majoria de
la població amb dones estupendes en la coberta.
L’Iniciat del Port de Badalona és un altre concepte:
és engrescar, fer provar, per crear aﬁció.

Edita: Associació Cultural L’Independent de Badalona.
Presidenta: Irene Peiró.
Director: Javier Torres.
Redactors: Augusto Magaña i Silvia Rodríguez.
Col·laborador/es: Laia Martínez; Albert Ramírez.
Maquetació: Sergi L. Boﬁll (DBcoop, sccl).

Durant el cap de setmana la Fira mostra aquesta
cara, la de fer una empenteta per començar “Vinga,
puja...”. La primera titulació acadèmica, la primera
experiència a bord, la primera regata..I la primera
embarcació i el primer amarrador, o no. Perquè hi
ha formes de navegar sense esdevenir propietari:
borsa de navegants, clubs de navegació...Però hi ha
més, molt més.
A part del Port com un poliesportiu a l’aire lliure i com una plaça més de la ciutat, representa un
potencial econòmic del que encara n’hem d’extreure molta riquesa com a ciutat. El litoral s’ha recuperat amb un esforç de tothom, perquè s’ha fet a
través de la inversió pública (de tothom, tal i com
ho creiem els que defensem l’administració com a
impulsor de polítiques redistributives a través de la
inversió).
Aquest és el segon eix que amaga la cita, darrera dels banyadors i les esquitxades. Fer pensar en el
mar com a oﬁci, i per tant, en accedir abans a una
preparació. I en aquesta tercera edició, la Fira és
l’aparador de 30 professions del mar. A les que hi
pot accedir-hi tothom, també des de la defensa de la
igualtat d’oportunitats a través de l’ensenyament.
Socorrista, monitor de vela, monitor de platja, manteniment d’embarcacions (no us podeu ni imaginar
els cicles de formació professional tan interessants
que ofereix aquesta branca), biòleg marí, oceanògraf submarinista, controlador marítim, ... ﬁns a
capità de la marina mercant.
És cert, la nàutica, tal i com ens l’han fet entendre, està vinculada amb una activitat elitista, classista, de club tancat. Qui pertany a aquest nucli, navega. Doncs fa un temps que moltes persones, que
conﬂuïm en l’Inicia’t lluita per acostar el mar a persones normals com tu i com jo al mar.
No hi penseu en un port com un aparcament de
vaixells. No només. Mai més. Penseu-hi en les rialles d’avui, i en tornar-hi. Provar: assajar, experimentar, tastar.

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

Exposicions
Fins al 6 de juny
Exposició de memòria històrica de La
Salut, a l’AV de Juan Valera. Recull de fotograﬁes antigues del barri.

Teatre Zorrilla (c. Canonge Baranera, 17),
a les 21h
Concert de tribut a Sabina, a càrrec del
grup El Bulevard del Pirata Cojo.
Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i Alsina),
a les 23.30 h
Dissabte 26 de maig
Diverfesta, per promoure la cohesió social i participació al barri, a càrrec de la
Fundació La Salut Alta. A la plaça Antonio
Machado, de 10 a 14h.
XXXII Trobada de puntaires. Puntaires de
Badalona i d’altres indrets de Catalunya
ens faran una demostració del bell art de
les puntes de coixí. A càrrec de l’Associació
de Puntaires Montserrat Niubó.
A la Rambla, 10h

Activitats
Divendres 25 de maig
Happy Food Trucks. Jornada plena d’activitats variades des de demostracions
de cuina a càrrec de cuiners locals, xerrades, activitats infantils i com a plat
fort els millors concerts. Edició plena de
propostes gastronòmiques amb especial atenció per a vegetarians, vegans i celíacs.
Plaça Pompeu Fabra, tot el dia.
Divendres, dissabte i diumenge
Cinemaprop, projecció del ﬁlm ‘Estiu
1993’, de la badalonina Carla Simón.
El Círcol (c. Sant Anastasi, 2), a les 19 i a
les 22h
Teatre, ‘Adossats’. 23 d’abril. Sant Jordi.
Una urbanització de cases adossades al
Vallès Occidental. Tres generacions de
Jordis celebren plegats el dia del patró.
Però ho faran envoltats de roses plenes
d’espines, de dracs que treuen foc, de
cavallers que potser no són tan valents i
de princeses que es reserven un fort caràcter.

Estudiem de nit

Horaris especials nocturns a dues biblioteques de la ciutat.
Coincidint amb les setmanes prèvies
a les avaluacions, el programa afavoreix que els joves que actualment estan estudiant tinguin la possibilitat de
fer-ho de nit a dues de les biblioteques
de Badalona. Els dos centres que veuran ampliats els seus horaris són la biblioteca Lleﬁà-Xavier Soto (carrer del
Planeta Mart, 2-10) i la biblioteca Can
Casacuberta (carrer de Mossèn Anton,
40-48). Normalment les instal·lacions
d’aquestes biblioteques tanquen les
portes a les 20.30 h, però a partir
d’aquest dilluns, i ﬁns el 15 de juny, es
mantindran obertes ﬁns a les 0.30 h.

Recomanem

Festes popular de Sant Mori de Lleﬁà.
Activitats per a totes les edats durant tot el
dia: tallers, teatre, música, menjar.
Al parc de les Palmeres, a partir de les 10h
Festa Indiana. Festa tradicional a Can
Cabanyes, amb la participació de diferents
associacions de veïns i comerciants del
districte i la ciutat. Activitats i gastronomia durant tot el dia.
Centre Cívic Can Cabanyes, de 10 a 23h

Fira del oﬁcis nàutics
Nova edició de la Fira Inicia’t. La Fira dels Oﬁcis, al Port de
Badalona. Punt de trobada en el que acostar, fer descobrir i fer
pensar en el mar i en la nàutica des de diferents punts de vista,
i, principalment, ﬁxa com a objectiu diferencial situar el mar i
la nàutica amb un ventall de possibilitats d’ocupació, i, per tant,
prèviament formatives. I, evidentment, en el mar com una aposta de lleure que superi l’estacionalitat de l’ús estival del litoral
amb la pràctica de diferents esports i com aparador d’embarcacions i titulacions iniciàtiques, amb l’oferta de l’accés a les primeres titulacions i a les embarcacions de menors eslores.
Divendres, dissabte i diumenge, durant tot el dia,
al port de Badalona.

2n Torneig infantil d’escacs ‘Ciutat de
Badalona’, al Centre Cívic Can Cabanyes
(Rambla de Sant Joan, 59-77) de 10 a
12.30h

Festes popular de Sant Mori de Lleﬁà.
Activitats per a totes les edats durant tot el
dia: tallers, teatre, música, menjar.
Al parc de les Palmeres, a partir de les 10h

Dia infantil, 40 aniversari de l’Esplai
Chanut. A càrrec de la Fundació Ateneu
Sant Roc. A la plaça Camaron, de 10 a 14h

Visita guiada a la masia de Can
Miravitges. Itinerari guiat del Museu
de Badalona per aquesta patrimoni de
Badalona on desenvolupa la seva activitat
l’Escola de Natura. 11h

Sardinada veïnal, a càrrec de l’AV Joaquim
Ruyra-El Gorg. Amb actuacions i animació. 19h
Teatre, ‘El secret de la família Coleman’,
del director argentí Claudio Tolcachir, reputat autor també d’obres com ‘Tercer cuerpo’ y ‘El viento en un violín’. La meitat
de la recaptació es destinarà a la investigació del càncer de mama a l’Institut de
Recerca Germans Trias i Pujol.
El Círcol (c. Sant Anastasi, 2), a les 16.30 i
a les 19h)

Jugatecambiental a Can Solei i Ca l’Arnús. Es tanca el cicle de primavera de la
Jugatecambiental amb un taller de propostes i dissenys per millorar el parc.
També hi haurà el taller taller «Mou el cos
per la salut ambiental» de l’AMB. Tot el
matí
Teatre, ‘Adéu, bienvenida’. Tots els diumenges, la taula de la Bienvenida s’omple
de mariners i pescadors que van a gaudir
de les millors sardines del port. Espectacle

Festa Baix a Mar. Aquest any se celebra el
40è aniversari de la Festa a Baix a Mar. Per
sopar hi haurà, com sempre, pa amb tomàquet i sardines a la brasa, i aquest any
les havaneres tindran veu de dona amb el
grup Les anxovetes. Per acabar, tastet de
cançó marinera amb els Canta Quetx i
rom cremat per a tothom.
A càrrec de l’Associació de Veïns del
Centre. A la platja dels Pescadors, a les 20h
ARTIS CoPa 2018. Art i Públic, Punt de trobada anual d’artistes badalonins i d’altres
parts del món, que poden exposar, intercanviar experiències, observar altres
formes de creació i dur a terme creacions
col·lectives. Obert a Tothom. A càrrec
de l’associació artística juvenil Comuna
Paradís. Al Centre Cultural
l’Escorxador – Nau 3, tot el dia
Concert de Los 80 Principales. Sala Sarau
08911 (c. Ramon Martí i Alsina), a les 00h
Diumenge 27 de maig
XXXIX CURSA POPULAR CIUTAT DE
BADALONA. La Cursa del Dimoni. Rambla,
a partir de les 9.15h

Concerts de la Murtra. Concert de música religiosa, a càrrec del cor Dex Cor.
Sant Jeroni de la Murtra, a les 18h
Cantata solidàri de Bach, a càrrec de
la Coral Càrmina del Conservatori.
Parròquia de Sant Josep, a les 21h
Dilluns 28 de maig
Col·loqui “El teatre i les polítiques culturals”, els Amics del Teatre Zorrilla ofereixen un col·loqui sobre temes relacionats
amb les arts teatrals. En aquest cas, es
tractarà la qüestió de les polítiques culturals.
Espai Betúlia (c. Enric Borràs, 43-47),
19.30h
Dimarts 29 de maig
“Pompeu Fabra, el lingüista”.
Conferència de Coloma Lleal, catedràtica
emèrita de Filologia de la Universitat de
Barcelona, en el marc de l’Any Fabra.
Espai Betúlia (c. Enric Borràs, 43-47), 19h
Dimecres 30 de maig
Aula de Salut de BSA: ‘Com ens afecta
el fum del tabac’. A càrrec de la doctora Carol Burgos, metgessa de Família i
cap clínica del Centre d’Atenció Primària
Apenins-Montigalà.Hospital Municipal
de Badalona (Via Augusta), 18.30h

premiat en diversos festivals de titelles
de l’Estat. Companyia Mimaia-Teatro.
Teatre Zorrilla (c. Canonge Baranera, 17),
a les 18h
Cicle Concert Vermut, ‘Entre cel·los’.
Concert d’Emmanuel Niubó i Clara Oller.
Espai Tolrà (c. Enric Borràs, 19-21), a les
12h
Processó de Nostra Senyora de Fàtima.
A càrrec de l’Hermandad del Santísimo
Cristo Redentor y Nuestra Señora de la
Soledad de Badalona (Ronda Sant Antoni),
a les 18h

Dijous 31 de maig
Conferència sobre la vigència del
Marxisme. A càrrec de Badalona Fem
Cultura. Al Centre Cívic Can Cabanyes
(Rambla de Sant Joan, 59-77), 19h
Corpus Badalona. Inici del Corpus Christi
a Dalt la Vila, amb el pregó (19.30h) i el
Concert de Cants Corals. A la plaça de la
Constitució i a l’Església de Santa Maria,
respectivament. També començarà l’Ou
com Balla, a la Rectoria de Santa Maria.

Cultures
El menjador social musulmà
obert a tots els veïns
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L’associació Al-Riduan, al barri de La Salut, ofereix amb motiu del
Ramadà sopar i productes solidaris per a ﬁns a 30 persones

Javier Torres Jiménez

“Hem arribat
a un nivell de
convivència en
el que podem
donar als nostres
veïns i veïnes”

E

l Ramadà va començar fa
uns dies i un important
nombre de població badalonina el viu de forma collectiva, a diferents espais
de la ciutat. Un d’ells és la recent
estrenada nova seu de la comunitat cultural i religiosa Al-Riduan,
a la conﬂuència entre Don Pelai i
el passeig de La Salut. Una associació la programació de la qual va
molt més enllà de l’oració, i que
aquests dies, amb motiu de la festivitat musulmana, ha engegat un
menjador social on tothom que ho
necessiti es pot apropar a endurse menjar, o a gaudir d’ell amb la
comunitat.
“Al ﬁnal l’essència del Ramadà
és sentir la gana, sentir el mateix
que aquells que no tenen per menjar. Per això volem compartir el
que tenim amb els que ho necessiten”, explica el president d’Al-Riduan, Rachid Hadad, que denomina la iniciativa com una mena de
“menjador intercultural”, obert a
tota la ciutadania.
Per poder engegar aquesta idea,
compten amb el suport de l’Associació de Veïns de Juan Valera, que
s’està encarregant d’informar a
aquelles persones en situacions
econòmicament delicades que tenen l’opció d’anar a buscar allà
menjar i recursos com aigua o llet.

‘Iftar’ preparat a Al-Riduan, on pot anar a sopar aquell que ho necessiti Foto: Cedida

L’agrupació veïnal està fent xarxa
amb altres entitats i moviments
de la zona, com ara la Plataforma
d’Afectats per la Crisi, per fer córrer la veu i que tots aquells i aquelles que ho necessitin acudeixin
aquests dies a Al-Riduan.
El local, que ni tan sols té encara la cartelleria exterior perquè la
comunitat tot just s’hi ha instal·lat
i està en tràmit d’aconseguir tots
els permisos pertinents, deixa veure tot just entrar caixes i caixes de

llet i altres productes. Res comprat.
“Tot ens ho porta la gent de la comunitat de forma voluntària, no
compren res”, diu el Rachid. “Quan
una cosa s’acaba, truquem i avisem
a tothom. Al dia següent està ple.
Estem dient que deixin de portar
coses ﬁns que no s’acabin les que
tenim...”, riu el representant.
Un dels principals objectius
d’aquesta iniciativa, diu en Rachid,
és canviar la percepció de molta
gent de que els musulmans vénen

de fora només a demanar ajudes.
“Diuen que fem cues i anem amb
els carros per demanar menjar, i volem demostrar que no és així. Que
hem arribat a un nivell de convivència i d’integració en el que també podem donar nosaltres a tothom, als nostres veïns i veïnes”
Des de la passada setmana, cada
dia celebren al nou local l’iftar,
l’àpat en el que trenquen el dejuni, i en el que es reuneix un centenar de persones per sopar, ben

bé. Cadascú porta plats tradicionals àrabs, com ara la sopa, pastes dolces i crepes, empanades o
dolços. Els mateixos plats que ofereixen a aquells que vénen a sopar
amb ells, tot i que també faciliten
l’opció de venir a buscar el menjar
a partir de les set de la tarda (ja
que ells no sopen ﬁns que no se’n
va el sol). De moment, apunta en
Rachid, vénen algunes persones,
però poques, tot i que estan preparats per a rebre més d’una vintena
de peticions diàries.
El proper 2 de juny, dissabte, celebraran al carrer un dels ‘iftars’
que diferents comunitats musulmanes estan impulsant aquests
dies per fer visible el Ramadà i
obrir-lo a la ciutat i als seus veïns.
Serà al carrer Salvador Seguí, entre el ﬁnal del passeig de La Salut
i el metro: “Volem cridar l’antenció dels veïns i veïnes i convidar-los
perquè ens coneguin, ja que som
nous”, diu somrient en Rachid.

•

Entitats musulmanes obren
el Ramadà a la ciutadania
Augusto Magaña

L

a celebració del Ramadà
és una de les tradicions
més importants de la religió islàmica. Cada any,
durant un mes, el poble
musulmà dejuna durant les
hores de sol, com una forma
de connectar espiritualment i
durant tot el dia amb Al·là. No
obstant això, a causa de la gran
diversitat de tradicions islàmiques i a l’ampli nombre de ﬁdels
d’aquesta religió (es calcula que
només a Espanya hi ha al voltant de 2 milions), la celebració
es viu de diferents maneres segons cada comunitat i persona.
“Per a uns és una mica més espiritual i per a altres una mica
més humanitari”, explica Umair
Dar, responsable del comitè per
la integració i la pau del Centre

Cultural Islàmic Camí de la Pau.
Des d’un vessant més humanista, el Ramadà es pot entendre també com una forma de compartir,
durant un mes, les penúries que
passa la gent que pateix fam. Dar
assenyala que tots els musulmans,
durant aquestes dates, estan obligats a donar un percentatge del 2%
o del 3% dels seus ingressos anuals i del seu patrimoni als més necessitats. S’aconsella sempre que
aquests diners vagin a l’entorn
més proper de cada persona: la
família directa o indirecta, el barri, la ciutat o ﬁns i tot el país, depenent de les condicions socioeconòmiques de cada cas. “Normalment,
les primeres generacions d’immigrants intenten destinar aquests
diners a ajudar als seus països
d’origen, però cada vegada hi ha
més iniciatives locals que reben
també aquestes donacions”, assegura Dar.

Les dates del Ramadà canvien cada any, ja que és una tradició que segueix el calendari lunar.
Normalment, la data del començament de la celebració s’endarrereix deu dies en comparació a l’any
anterior. Això fa que, durant tota la
seva vida, una persona musulmana visqui el Ramadà en diferents
èpoques de l’any. Aquest 2018, la
tradició se celebra del 16 de maig
ﬁns al vespre del 14 de juny. Cada
dia de dejuni pot durar entre 17 i
18 hores, depenent de l’hora a la
qual s’oculta el sol. “L’estiu sempre
és l’època més dura”, recorda Dar.
El dejuni, conegut com a sawm,
es trenca sempre amb la celebració de l’iftar, que, segons Dar, “és
el moment de recompensa i màxima alegria després d’estar tot
el dia sacriﬁcant-te i en una permanent connexió amb Al·là”. És
un acte molt familiar i comunitari, per compartir i “gaudir junts de

‘Iftar’ de la comunitat Bilal, al Gran Sol Foto: Laia Martínez

la creació”. Des de fa més o menys
cinc anys, el Centre Cultural
Islàmic Camí de la Pau organitza
a Badalona un iftar obert a tota la
ciutadania. “Volem compartir el
nostre moment màgic amb la resta de la ciutat i amb tots els veïns”,
destaca Dar. Camí de la Pau celebra el seu iftar el 8 de juny a l’Institut B-9.
Altres entitats de la ciutat celebren també els seus iftars oberts
a la ciutadania: la comunitat Al-

Furqan el 25 de maig a la plaça dels Músics, l’associació
AMICS l’1 de juny al parc de les
Muntanyetes, Al-Riduan el 2 de
juny al carrer Salvador Seguí i
Al-Taqwa el 6 de juny al costat
de l’Institut La Pineda. Tots els
iftars se celebren a partir de les
20.30 h. “La gent es trobarà que
hi haurà menjar exòtic i un ambient extraordinari per compartir aquest moment màgic amb la
resta”, ressalta Dar.

•
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Arrelarreu: contes per no
oblidar d’on venim ni on som
L’alumnat de les aules d’acollida de tres instituts de Badalona han explicat
contes dels seus països d’origen als infants de nou centres de primària

L’Arrelarreu
permet a l’alumnat
aprendre català de
forma més distesa

Silvia Rodríguez Gómez

D

urant el mes de maig, contes de molts diversos orígens arreu del mon han
estat recorrent les aules
de nou centres de primària de diferents barris de Badalona
gràcies al projecte Arrelarreu, impulsat per Òmnium Cultural i el Pla
Educatiu d’Entorn. Aquesta iniciativa ha permès que prop d’una cinquantena d’alumnes de tres instituts de la ciutat -el Pau Cassals, el
SI Badalona i el Ventura Gassol- hagin explicat contes dels seus països
d’origen als infants de les escoles
de primària més properes. A més,
s’han fet representacions a les biblioteques de Lloreda i Lleﬁà.
L’Arrelarreu, que ja fa més
de deu anys que es realitza a
Badalona, permet a l’alumnat de
centres on hi ha molta diversitat
lingüística fer un aprenentatge
del català en un context molt més
distés, i a través de contes que els
apropen a les seves arrels i als seus

transversals i poden potenciar
molts aspectes, entre ells, com destaca Valls, “l’ús social del català, la
cohesió social, la interculturalitat,
així com l’expressió oral i escrita
d’aquests infants”. En aquest sentit, també apunta el treball en tècniques d’expressió no verbal i dramatització, on ha estat molt important
la col·laboració del grup de teatre
Màgica Empenta per ajudar als infants a teatralitzar els contes.
La Carmen Noblom és professora de Cultura i Valors de l’Institut SI Badalona i creu que l’Arrelarreu ajuda a l’alumnat “a vincular la

L’alumnat del SI Badalona representa un conte als del Josep Carner Foto: S.R.

idiomes d’origen. “És fa tot un treball de llengua amb la coordinadora lingüística de l’Aula d’Acollida,
perquè primer s’han de traduir els

contes al català, per desprès fer
una dramatització de l’obra escollida i ﬁnalment la teatralitzen davant d’infants de centres on també

hi ha molta diversitat lingüística”,
explica la Marta Valls, membre de
la junta d’Omnium Badalona.
Els objectius del projecte son

seva cultura al lloc on resideixen”.
En aquest sentit, la docent assenyala que és positiu perquè a través
d’aquest projecte “es posen en valor les seves arrels, la seva idiosincràsia i la diversitat cultural del seu
entorn”. A aquest centre del barri
de La Salut, han participat una vintena d’alumnes de 2nB de la ESO.
Quan finalitza la representació, parlen als infants de primària
sobre la moralitat del conte i ho
fan en la seva llengua. Ana Maria
Breabin, d’origen Moldau, ho ha
fet en romanès i alguns alumnes
del Josep Carner s’ha posat molt
contents al escoltar-la. “Quines
cares d’alegria quan m’han sentit
parlar en el seu idioma”, explica
emocionada.

•

Cultures
Sant Roc treu de l’oblit el seu
patrimoni avantguardista
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La reforma de la plaça Roja permetrà també restaurar el
mosaic de Joan-Josep Tharrats i l’escultura de Francesc
Fornells-Pla, pioners de l’art contemporani a Catalunya

Augusto Magaña

Les obres van
ser un encàrrec
del primer
ajuntament
democràtic

D

es de finals de gener,
els arquitectes i rest auradors de l’Àrea
Metropolitana de
Barcelona (AMB) treballen en la reurbanització de la plaça Roja de Sant Roc. Una intervenció d’1.235.000 euros que preveu,
entre altres coses, la restauració
de dues obres de gran importància pel barri i la ciutat: el mosaic
de Joan-Josep Tharrats i l’escultura “La papallona” de Francesc
Fornells-Pla.
La restauradora que s’encarrega d’aquesta feina, Mercè Marquès
Balagué, explica que aquests dos
artistes formen part d’una generació que va ser la primera “avantguarda postfranquista”. “ Van
passar uns anys en què aquí no
passava res en l’àmbit cultural i
ells van ser la primera avantguarda que va mirar cap a Europa i
Amèrica i que tenien un cert interès cap a l’art contemporani”, destaca Marquès Balagué.
Joan-Josep Tharrats i Vidal va
néixer a Girona el 1918. Va ser pintor, teòric d’art, editor i un dels pioners de l’avantguardisme català
de postguerra, juntament amb
Antoni Tàpies i Joan Brossa, amb
els que va fundar el col·lectiu Dau
al set. Francesc Fornells-Pla, en
canvi, va néixer a Barcelona i va
ser especialment reconegut per
la seva feina de vitraller, que el
va portar a treballar a l’abadia de
Montserrat, al pavelló de gel del
F.C. Barcelona i ﬁns i tot a Nova
York (Estats Units).

Imatge antiga de l’escultura de la plaça Roja Foto: AV Sant Roc

Les obres d’aquests artistes que
es troben a la plaça Roja de Sant
Roc van ser un encàrrec del primer ajuntament democràtic de
Badalona, que va governar Màrius
Díaz Bielsa (PSUC) del 1979 fins
al 1983. La restauradora ressalta
que en aquesta època el consistori
“buscava obres que tinguessin més
a veure amb una apertura cultural
i aquests dos artistes eren de les ﬁgures més aperturistes de l’època”.
Ara, gairebé quaranta anys després, tant el mosaic com l’escultura mostren greus desperfectes i es
troben en molt mal estat. Marquès
Balagué aﬁrma que alguns dels vidres de “La papallona” de FornellsPla s’han trencat i que “les arrels

d’alguns arbres han rebentat algunes parts del mosaic” de Tharrats.
A més del mosaic gran de gairebé 200 metres quadrats, també
hi ha quinze mosaics petits fets
per l’artista gironí i que estan repartits per tota la plaça. “La gràcia del mosaic és que està fet amb
diverses peces reciclades, des de
còdols de riu ﬁns a peces metàlliques procedents de maquinàries,
petits totxos que formen un trencadís i ceràmiques d’obres que el
fan molt vistós”, especiﬁca la restauradora. El treball de reparació
d’aquests mosaics serà com una
feina “de cirurgia”, ja que s’hauran
d’arrencar les peces petites, aplanar el terreny i tornar-les a posar.

“És una intervenció que ha de tenir en compte moltes coses, no és
només agafar i substituir”, apunta
la restauradora.
“La papallona” de FornellsPla també s’haurà de desmuntar sencera per a poder repararla. Aquesta escultura, que va ser
instal·lada a la plaça Roja el 1981,
es tracta d’una peça mòbil, construïda amb ferro i vidres de colors.
L’obra va ser la primera d’una sèrie
d’escultures amb les quals l’artista barceloní volia innovar en una
tècnica que sintetitzava l’escultura, els objectes mòbils i els vitralls
en una sola peça, com les que es
poden veure també a Manresa i a
Girona.

El Museu de Badalona creix un
any més en la seva participació
a la Nit dels Museus
Un total de 7.000 persones han passat per
les instal·lacions del subsòl romà
Redacció

E

l Museu de Badalona ha
tanca aquesta cap de setmana la seva participació en una nova edicaicó de la Nit dels Museus
amb 7000 visitants. La major
part provenien de Badalona, tot
i que també n’hi van haver que
procedien de Barcelona i d’al-

tres poblacions del Barcelonès,
el Maresme i el Vallès.
Les xifres deﬁnitives de persones que van visitar el Museu durant la Nit dels Museus mostren
que aquest any hi han passat un
total de 1.000 persones més que
les que ho van fer l’any passat durant la mateixa ocasió.
L’èxit de la Nit del Museu de
Badalona ha estat possible gràcies al gran atractiu dels es-

pais romans com les termes i el
Decumanus, la Casa dels Doﬁns, el
Jardí de Quint Licini i el conducte
d’aigües, a més de l’exposició temporal “Botigues d’abans”, un viatge en el temps que transporta als
visitants als comerços de ﬁnal del
segle XIX i de bona part del segle
XX i que recull un bon nombre de
fotograﬁes i objectes que s’hi venien. La mostra romandrà oberta
ﬁns a l’1 de juliol.

•

Nit dels museus Foto: Museu de Badalona

“Com que era vitraller, va idear una escultura que tenia vidres
de colors i que quan girava aconseguia produir reﬂexos de colors
sobre el terra de la plaça”, comenta
la restauradora. Ara aquest efecte
visual ja no es veu, perquè la majoria dels vidres estan trencats, tot
i que hi havia unes làmines de metacrilat que els protegien. A l’hora
de restaurar-la, a més de substituir
els vidres trencats, es posaran noves proteccions i es repararan les
peces metàl·liques, intentant mantenir-se el més ﬁdel possible al color original.
Segons Marquès Balagué, està
previst que els treballs de restauració de l’escultura i el mosaic comencin al juny. Abans d’això, però,
han d’esperar que acabin la resta
d’obres de reurbanització de la
plaça, com la renovació del paviment, l’arbrat, el mobiliari urbà,
l’enllumenat i el clavegueram de
la plaça. Ara mateix, les obres de
Tharrats i Fornells-Pla estan protegides de l’activitat de tota la maquinària que està intervenint a la
plaça. La previsió és que aquestes
dues obres, patrimoni del barri i
de la ciutat, puguin estar disponibles per a la ciutadania a mitjans
o ﬁnals de juliol.

•
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Gelats que
arriben als més
desfavorits
Can Soler obre al públic cada estiu la
possibilitat d’escollir un nou sabor de
gelat, amb una iniciativa els diners
de la qual van destinats, enguany, a
l’escola Lestonnac de Sant Roc

Un dels gelats del Tast Solidari de Can Soler Foto: J.T.

Javier Torres Jiménez

N

ata amb torró, vainilla
tropical, blat de moro
amb cruixent de brisa o sorbet de cogombre amb meló al vinagre d’arròs són alguns dels sabors
de gelat que es van poder tastar
la passada setmana a la gelateria
Can Soler. Alguns més convencionals i altres més creatius i innovadors, els participants van poder
puntuar els diferents sabors que
oferia la casa badalonina, sis en to-

tal, per tal d’escollir un nou gust
que es quedi a les vitrines aquest
estiu. Una iniciativa que aquest
2018 compleix cinc anys, i ho fa de
la mà d’un motiu de fons especial: fer arribar gelats a nens i nenes amb pocs recursos. Al barri de
Sant Roc, concretament.
Cada any, l’equip dels Soler tria
un o dos gustos nous per incorporar a les botigues, i ﬁnalment van
decidir deixar de discutir-se entre
ells i elles i obrir la decisió a la ciutat: “Per què no mirem de fer-ho de
manera popular? Que tinguem un
motiu de pes per decidir-nos”, ex-

Badalona, al cim
del món gelater

plica en Carles Soler, un dels mestre gelaters de la casa. Enguany,
la iniciativa ha assolit el seu rècord, amb prop de 500 tastos. “És
una manera didàctica d’interactuar amb el públic, que hi hagi un
aprenentatge per part nostra i de
la gent. És una forma cultural d’ensenyar què es pot fer amb el gelat
i a què sap”.
Perquè, com bé es podia veure al tast de la passada setmana,
hi ha sabors ben diversos i inusuals entre les propostes ‘solerianes’.
“Hi ha gelats molt bàsics, els que
tothom entén, i n’hi ha d’altres on
es sorprenen”, com era el cas del
blat de moro o el cogombre d’enguany. “Està bé provar coses noves

i sorprenents, però al ﬁnal sempre
acaba guanyant una vainilla, una
nata...sabors més propers de carrers, que és el que la gent vol durant l’estiu. La resta, però, els continuem tenint a fàbrica per vendre
a restaurants o a altres punts”, relata en Carles.
“I, per acabar d’arrodonir-ho,
vam decidir fer-ho solidari”, subratlla el membre de la família
Soler. Des del principi, el tasta
ha estat vinculat a una causa social. Tothom paga un mínim de
50 cèntims d’euros per provar els
sabors, i els diners recollits són
destinats a assortir de gelats una
escola. Enguany, els beneﬁciaris
seran els nens i nenes de l’escola

I

és que els Soler s’han fet un nom dins del món de la gelateria. A
dia d’avui, tot i les diﬁcultats logístiques de l’enviament del gelat
a destins llunyans, puntualitza en Carles, estan distribuint el seu
producte a diferents punts de Catalunya, però també a les Illes
Balears o altres enclavaments de la península, ﬁns i tot Andalusia.
“D’uns anys enrere, l’oﬁci de gelater s’està valorant més”, reivindica en Carles, que des de fa alguns anys forma part de l’equip
docent de la Hofmann, una de les escoles gastronòmiques amb
més prestigi de Barcelona. “Els gelaters comencen a fer-se valer
molt gastronòmicament, i cada vegada pastisseria i gelateria van
més de la mà, i això és molt important”, assegura.
Encara que els hi costi reconèixer-ho, Can Soler es troba entre
els millors noms de la gelateria a nivell català i espanyol, i treuen
el cap al món de les postres a nivell nacional per estar sempre al
dia. “Tant l’Albert com jo ho hem mamat tota la vida, això és quelcom molt positiu. I després hem volgut conèixer més enllà i experimentar amb el gelat. Tenim molt interès per l’oﬁci”.
“I com s’aconsegueixen sabors com el cogombre o el blat de
moro?”, preguntem. “Surten combinacions i tu les transformes
o les adaptes al gelat. Si veus que poden sorprendre o tenir una
apliació concreta, l’ensenyes. ”, diu en Carles.

•

Carles Soler, durant el Tast Solidari Foto: J.T.

Lestonnac de Sant Roc, que tindran gelats per a tothom en la
seva festa de ﬁnal de curs, el proper mes de juny. “El nen i el gelat
són una combinació molt natural,
molt dolça”.
El tast solidari, que sempre
es fa coincidir amb les Festes de
Maig per afegir-li un aire més festiu, quan comença la calor, projecta una idea de la creativitat de Can
Soler. Tot i que a la botiga es poden
veure prop d’una cinquantena de
sabors, que no són pocs, a l’obrador en tenen més de 120. Sabors
més curiosos, particulars o diferents, que es mouen per a encàrrecs especials, a restaurants o a altres gelateries, ﬁns i tot.

•
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Socorrisme, manteniment
de vaixells o esports,
professions de mar en auge
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Els oﬁcis vinculats al món marítim han anat evolucionant amb
els anys, i diferents sectors tenen avui una demanda creixent

El manteniment
és un dels cicles
amb més sortida
als centres com
l’Institut de la
Nàutica de BCN

Javier Torres Jiménez

E

l mar ha estat des de fa segles un dels àmbits que ha
donat més possibilitats de
treball a poblacions com
Badalona, on el litoral continua sent un dels elements més
importants. Tot i que la pesca tradicional i la professió de pescador
ha anar perdent pistonada amb el
pas de les dècades, altres oﬁcis han
guanyat força, i això és el que pretén posar en valor aquest cap de
setmana la Fira Inicia’t, l’esdeveniment d’oﬁcis i activitats nàutiques per excel·lència de Badalona.
La Confraria de Pescadors ha
perdut membres durant els darrers anys i a dia d’avui compta
amb menys d’una desena d’embarcacions que surten a guanyarse la vida cada setmana. Les jubilacions dels més veterans i la pèrdua
de rendibilitat d’una professió tan
dura com la pesca, els resultats de
la qual passa moments complicats
els darrers anys, està delegant el
pes de ports com el de Badalona
en altres oﬁcis, segons expliquen
des de Marina Badalona.
L’equipament portuari acull a
dia d’avui unes 600 embarcacions,
bàsicament esportives i de lleure,
i només això, apunten, causa una
demanda interna molt alta d’oﬁcis
de manteniment. Per això diferents
empreses dedicades a la fusteria, la
pintura o l’enginyeria nàutica s’ubiquen al varador badaloní. D’altra
banda, el sector de lleure també ha
portat grups i empreses dedicades

Edició passada de la Fira Inicia’t Foto: Marina Badalona

a la diversió, com ara una companyia de motos d’aigua que s’hi ha
instal·lat recentment.
Més enllà del port, però, des de
Marina Badalona consideren que
la ciutat té un potencial que no
s’està aproﬁtant a tot el seu litoral,
i que hauria de sortir del model
més turístic de platja ‘de tovallola’:
competicions esportives, activitats
nàutiques i oci vinculat al mar i la
platja. “Ens hem de treure complexes i superar l’ús estacional de la
platja”, subratllen. Fer èmfasi en
aquesta ﬁta serà un dels objectius
de l’esdeveniment d’aquest cap de
setmana, on es promocionaran,
per exemple, noves sortides laborals que estan creixent en aquest

sentit, com ara la de monitor i dinamitzador d’activitats lúdiques a
la platja, que estrena l’Institut de
la Nàutic de Barcelona.
El centre, situat al port barceloní, va obrir portes el 2015 i
la demanda no ha fet més que
créixer. Dins del ventall d’estudis que ofereixen, tant de graus
mitjans com superiors, hi ha dues
branques principals. D’una banda, aquells vinculats més a activitat física o esportiva, dins del
qual es troba el socorrisme, però
també la vela o el busseig. “Hi ha
molta demanda de socorrisme,
hi ha moltes platges i piscines en
aquest país”, explica el director
de l’Institut, Feliu López.

L’altra branca, que té moltíssima sortida i èxit, indiquen, és la que
tracta el manteniment de vaixells,
sobretot d’esportius i d’esbarjo. “És
una formació especial perquè no és
una professió deﬁnida, no hi ha un
perﬁl únic”, indica López. El manteniment de les embarcacions, diu, és
una tasca molt àmplia, que pot anar
des de la pintura ﬁns a la fusteria,
passant per la manipulació de ﬁbra
o d’altres materials. En aquest sentit, assegura el director, hi ha manca de mà d’obra qualiﬁcada, i la sortida és pràcticament del 100%.
I és que, a més, l’Institut ofereix
formació dual, amb pràctiques remunerades a empreses. “Els alumnes passen moltes més hores a les

secundària, que han recorregut la
ﬁra per descobrir 30 oﬁcis, participar de les xerrades i de batejos de
mar.
A partir d’aquest divendres, la
Fira es reorienta cap a una proposta de caràcter més familiar i
generalista, amb l’exposició de
productes i propostes iniciàtiques, que aproximen, que no espanten, que conviden a pujar, a
provar, a treure la por i els complexos... Embarcacions de menys
de 10 metres d’eslora, propostes de
formació i titulacions, de vacances
en veler, de cursos per a l’estiu, de
casals, de pneumàtiques, de caiacs,
de remolcs, de xàrter, de clubs de
navegació.... a més d’un mercat de

temporada amb complements,
roba de bany... També serà el moment de provar de manera gratuïta esports nàutics com rem,
vela lleugera, pàdel surf, dragon
boat, caiac, vela de creuer o pesca esportiva, activitats presents
al port durant tot l’any, accesible per a tothom.nyen 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 intellectual com a les seves famílies.

l’apunt

Una ﬁra per introduir
tothom al mar
3a edició de Fira Inicia’t al port

L

a Fira Inicia’t arriba aquest cap
de setmana a la III edició com
una cita consolidada en potenciar el coneixement de les professions de la nàutica entre els estudiants, en la primera franja (dijous
i divendres) amb demostracions
participatives guiades per professionals i la pràctica d’esports nàutics, com el caiac, el rem, la vela o

el dragon boats. Inclou xerrades de
Jordi Villacampa, expresident i jugador del Club Joventut Badalona,
sobre la seva experiència al vaixell
d’Open Arms amb missió humanitària; Alfred Rodríguez Picó, sobre
el mar i la meteorologia o la cap de
Salvament Marítim, Eulàlia Pujol.
Des d’aquest dijous ja han participat uns 600 alumnes de centres de

empreses que amb nosaltres, és
on guanyen més aprenentatge.
Dels que acaben el grau, tots surten amb feina”, aﬁrma. El director
del centre explica que la demanda
per part de les empreses de nàutica és molt alta, i que han hagut
d’augmentar les places per poder
cobrir, no només les peticions de
matrícules, sinó també de pràctiques per part de companyies. “I tot
i així hem de dir que no a empreses
que ens demanen pràctiques”, diu.
Un altre dels sectors que està
demandant més treballadors al
mar és el turístic, per la gran quantitat de vaixells d’oci i creuers que
passen per Barcelona. Un centre
de formació que es dedica particularment a aquests aprenentatges
és el de Barcelona Crew, que també
estarà present a la ﬁra. Una escola
on s’imparteixen tots els oﬁcis que
requereix una tripulació, i que és
ideal per a persones que volen fer
un treball intensiu d’uns mesos.
El socorrisme, un treball estacional amb forta demanda
En l’àmbit del salvament i el socorrisme, Badalona compta amb
un dels màxims exponents del sector amb Proactiva, que té la seu al
port i que any rere any busca formar o incorporar una mitjana de
més de 300 socorristes. El fet de
ser un treball molt estacional i que
els sous d’un socorrista no superin
certs llindars fan que, en molts casos, sigui un treball passatger, de
gent que estudia o es prepara per
a altres tasques, per exemple.
“És un treball que normalment
dura uns anys i després busques
una cosa amb més estabilitat,
que tinguis facilitat per desenvolupar els 12 mesos. Per això totes
les empreses busquem socorristes constantment”, explica la Lucía
Rodríguez, coordinadora del grup
de serveis aquàtics. De fet, les xifres de Proactiva desprenen que
un 40% de la plantilla, formada
a nivell estatal per unes 600 persones, és manté de forma regular,
mentre que ﬁns a un 60% entren
nous cada estiu.

•
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La cursa nocturna de
muntanya amb sortida
i ﬁnal a la platja
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L’Endimoniada arriba a la 7a edició amb un públic ﬁdel que omple any a any les
inscripcions d’una cursa amb un model poc habitual a l’entorn de Barcelona

J.T.J.

F

a ja set anys que centenars
de valents pugen a principis
del mes de juny la Serralada
de Marina corrents ﬁns al
seu punt més alt, quan cau
al sol, per després tornar a la platja. Una de les curses més particulars de l’àrea metropolitana que el
Centre Excursionista de Badalona
va començar a impulsar per donar
a conèixer l’entitat i la muntanya
que tenim més a prop, i que amb
el pas de les temporades s’ha consolidat com una cita obligada de
l’esport badaloní. Aquest 2018 tindrà lloc el 9 de juny.
Prop de 20 quilòmetres de recorregut amb un contrast marmuntanya que els participants
agraeixen molt, expliquen des de
l’organització de l’Endimoniada,
la cursa nocturna de muntanya
de Badalona que enguany arriba

“És trail però
fer la sortida i
l’arribada a peu
de platja, a la
Rambla, és molt
agraït. A la gent
li encanta”
a la 7a edició amb un públic totalment estable que omple les llistes
de preinscripcions any a any, sense fallar. “És un model diferent al
que es pot trobar normalment. És
trail però fer la sortida i l’arribada a peu de platja, a la Rambla, és
molt agraït. A la gent li encanta”,
explica l’Albert Font, un dels organitzadors i membres de l’entitat, que impulsa la cursa de forma
altruista sense buscar cap guany.
Els participants surten a dos
quarts de 10 de la Rambla, quan
encara és de dia, i veuen el crepuscle una estona més tard.
“Més o menys es fa de nit a l’alçada de la Creu de Montigalà,
des d’on els corredors veuen posar-se el sol”, subratlla l’Albert.
La resta de la cursa és totalment
de nit, un dels seus al·licients. El
punt més alt són poc més de 400
metres, a la Coscollada, des d’on
tornen a baixar cap a la Rambla,
accedint a través del carrer del
Mar. “L’arribada és molt emotiva
perquè sempre hi ha molt ambi-

ent i molta gent. És una sensació bonica”.
Ser una cursa de muntanya,
nocturna, amb l’afegit del mar i
tant a prop de Barcelona són algunes de les claus que han fet triomfar l’Endimoniada i consolidar-se al calendari, tot i no tenir
vincles ni xarxa amb altres trails
o circuits de curses. La majoria
de corredors són badalonins, un
60% aproximadament, però l’Endominada també atrau a molt
públic de les localitats properes,
de Barcelona i del Maresme. “És
muntanya però és una cursa assumible, està bé per iniciar-se en
aquest tipus de competicions. No
és trenca-cames”.
Els dorsals es van posar a la venda el 9 de maig, i en 24 hores ja se
n’havien apuntat unes 300 persones, més de la meitat de la capacitat total del certamen, que ofereix 500 places. És el sostre que
l’organització es va posar des del
tercer any. “Vam decidir parar en
aquesta xifra, perquè el parc tampoc vol més gent i perquè és una
quantitat que podem gestionar”,
explica Font. L’organització és totalment voluntària i compta amb
un nucli d’una desena de persones,
que s’amplia a 20 el darrer mes de
preparatius. El mateix dia, però,
compten amb més d’un centenar
de voluntaris. “Si no, no seria possible”. A més, tenen el suport d’una
quinzena de patrocinadors, entre
comerços, mercats i empreses de
la ciutat, que aporten diners o els
productes que la cursa ofereix als
avituallaments o l’arribada.
Al marge de la proliferació
de curses
El ‘boom’ del running dels darrers
anys ha fet néixer iniciatives i curses arreu i l’oferta és dia a dia més
gran. Un fenomen que ha afectat
algunes cites a les que els hi han
anat sortint competidors. “Al ﬁnal
el nombre de corredors és més o
menys el mateix, però l’oferta és
més i més gran”, apunta l’Albert.
Afortunadament, diu, l’Endimoniada ha quedat una mica al marge
d’aquestes ﬂuctuacions perquè les
curses nocturnes de muntanya no
proliferen gaire i tenen un públic
molt ﬁx, a més de tenir un límit
d’inscripcions que és fàcil d’aconseguir. “Fa poc ens deien que en
general totes les curses han anat
reduint el nombre de corredors
els darrers anys, però que nosaltres ens mantenim. Som una cursa petita i a prop de Barcelona, és
la nostra sort”.

•

Endimoniada de l’any passat Foto: Isofocos

Un dels pocs esdeveniments
esportius a la Serralada de Marina

U

n dels objectius del Centre
Excursionista, amb l’Endimoniada, era donar a conèixer el parc de la Serralada de
Marina, on també organitzen,
des de fa 60 anys, la Caminada
de la Regularitat. Poder córrer
en una cursa així en un escenari com aquest és un valor afegit,
però també una complicació, i és
que les restriccions no són menors. Gestionat per la Diputació
de Barcelona, la serralada està
molt protegida, i no acostuma a
atorgar permisos per organitzar
esdeveniments tant multitudinaris com aquest, que suposen una
pressió extra per al medi ambient.
“El parc sempre ens ha do-

nat permís perquè som molt respectuosos. Ens coneixem i collaborem amb ells amb moltes
coses, i després d’aquests anys
ja han vist que realment fem el
màxim per respectar el paisatge.
Si una entitat com nosaltres no
vetlla per la muntanya...”, diu l’Albert. Aquest és el principal motiu
pel qual els organitzadors van posar el límit en 500 participants. I
tot i així no és fàcil.
“Ens han modiﬁcat el recorregut en diferents ocasions. És un
parc molt petit i castigat per estar
tan a prop de la ciutat. Entenem
que s’ha de tenir molta cura”. Les
causes acostumen a ser, sobretot,
la fauna i la ﬂora: evitar que el re-

Endimoniada de l’any passat Foto: Isofocos

corregut passi per una zona concreta perquè des del parc saben
que allà hi viu una au, o que hi ha
una planta protegida, i no poden
pertorbar el seu hàbitat.
A l’hora de marcar el recorregut, sempre amb cintes, està tot
previst perquè en poques hores,
tot quedi totalment recollit i no
quedi ni rastre del pas de la cursa
per la muntanya. Per això també
reparteixen gots d’aigua als punts
d’avituallament, i no ampolles.
“El got te l’has de veure, l’ampolla te l’emportes i pot ser la tires
i no la podem trobar. Alguns corredors se’ns queixen a vegades,
però els hi fem veure el motiu i
ho respecten”.

•

Endimoniada de l’any passat Foto: Isofocos

16 L’Independent de Badalona
25 de maig de 2018

de Badalona
A peu
de carrer

Rosa Carbonell
Gestora cultural de La Model i directora del Teatre La Llavor

“Si creiem que hem de defensar la nostra
llibertat d’expressió, exercim-la”
La badalonina
Rosa Carbonell és
l’encarregada d’obrir les
portes de La Model, i en
té moltes, de portes... La
dinamitzadora d’aquest
espai emblemàtic defensa
la cultura participada
i que empodera la
ciutadania. També vol
una Badalona amb més
espais culturals, on els
artistes puguin quedarse perquè se’ls dona el
valor que mereixen.
Silvia Rodríguez Gómez
Rosa, al mig de la galeria quatre de La Model Foto: Silvia Rodríguez

Com es converteix una presó en un espai
on la gent vingui a gaudir?
En aquest procés de reconversió tan bèstia, de l’absolut tancament d’aquest espai
que ha sigut un mur enmig de la ciutat, el
que hi ha és la voluntat de recuperar-lo sobretot per al veïnat i per a la ciutadania en
general. Com que hi havia aquesta voluntat tan forta, reclamada durant tants anys
per les entitats del barri, l’obertura ha estat possible. La meva feina com a dinamitzadora de La Model ha estat obrir les portes i permetre que els veïns hi entressin.
Com t’imagines el futur de La Model?
Jo formo part del present, perquè La
Model viu moltes etapes. Hem fet el tancament de La Model com a centre penitenciari, i ara comencem amb La Model com a
equipament per fer-hi activitats culturals,
comunitàries i socials, al servei de la ciutadania i sobretot de les entitats, tot vinculat amb temes de drets humans, llibertat
d’expressió, etc. I en el futur no sabem què
passarà. S’està fent un procés participatiu amb el veïnat per debatre què ha de
ser La Model. Sí que es sap que es dedicarà
una part d’aquest espai a equipaments públics, a espai verd i a habitatges socials de
lloguer, i també un espai memorial, però
no se sap en quina mesura es conservarà què. Hi ha partidaris de que es conservi tot, partidaris de que es tiri tot a terra,
partidaris de que es conservi la meitat...
Les possibilitats són inﬁnites, i encara no
sabem quan veurem aquest futur.
Defenses que la cultura sigui participada.
Com es fa això?
La feina del gestor cultural és canalitzar,
des de l’expertesa i l’experiència, perquè
la ciutadania s’apoderi i pugui decidir
quina programació és la que vol pel seu
barri, per crear un projecte comú entre
tots, per ser més prosumidors, productors i consumidors, que no consumidors
passius. La cultura és de tothom, i hem
d’esforçar-nos per treballar conjuntament, tal com es fa a altres àrees. La cul-

tura no te per que ser passiva, basada només en la contemplació. Tots hem de dir
quina cultura volem. La cultura participada és una opció possible, però hi haurà
qui decidirà treballar una via més ràpida,
però no crec que sigui un treball del tot
honest, ara que parlem tant de democràcia i participació.
Hi ha hagut desconnexió entre el món
cultural i la ciutadania?
Moltes vegades allò que es pensa amb la
gent s’enfoca amb la cultura popular, que
està molt bé i és molt necessària, però
aquella cultura clàssica o contemporània,
també ha de poder ser creada per la gent.
Tota la ciutadania té la capacitat per dir
què l’interessa. Aquesta distinció entre
cultura popular, que sí que la deixem al
poble, i la resta als professionals, no em
sembla justa perquè acabem creant dos
públics molt diferenciats. Hi ha moltes
barreres per trencar.
I com les trenquem?
Un dels grans problemes és l’accessibilitat d’aquesta cultura per raons econòmiques. Penso que a Badalona, estaria
molt bé aproﬁtar el talent que hi ha per
fer residències de creació, per exemple,
que ens permetrien facilitar espais que
estan buits per crear, i a canvi farien assajos oberts, preestrenes gratuïtes per al
públic, possibilitant que estiguis veient
propostes molt innovadores a Badalona,
a espais diferents i de manera gratuïta...
Tot és un win win. Hi ha estratègies que
ja estan pensades, i que es podrien dur a
terme, i es relega perquè es pensa que la
cultura no és important. Cal voluntat i
posar en valor la cultura.
T’agrada l’oferta cultural de Badalona?
Crec que a Badalona és normal que l’oferta no sigui molt àmplia, per la proximitat
amb Barcelona. Però penso que hi ha uns
talents impressionants que s’estan deixant

perdre i que podrien oferir coses interessantíssimes a la nostra ciutat i no les estan oferint perquè no es dona peu a que es
quedin. Marxen fora a exhibir, a assajar o
a fer laboratoris de creació perquè no se’ls
hi dona cap facilitat. Com pot ser que els
hi donem tan poc valor?
I creus que s’està fent res per solucionar
aquesta situació?
Fa uns mesos va haver-hi una trobada important en aquest sentit, l’Olla Cultural,
però no sé què en sortirà d’aquesta proposta, ni quan veurem els resultats.
Quins espais culturals visites a Badalona?
M’agrada molt el Centre Cultural El
Carme, perquè és un equipament gran
i amb activitats gratuïtes. El Zorilla i el
Principal han fet un gir en els últims anys
molt interessant, amb unes programacions bastant potents. El Círcol em sembla
un espai destacable, al ser els propis socis
qui ho mantenen. Però penso que es podria aproﬁtar molt més l’espai, per exemple per fer residències de creació. Per altra
banda, els Centres Cívics de Badalona trobo que necessiten un impuls brutal perquè
estan mig abandonats i no ho entenc.
Ets impulsora del Teatre La Llavor, un espai de formació teatral per a la inclusió
social. A qui s’adreça?
La idea del projecte és, a través del teatre,
potenciar la inclusió social fent formacions teatrals en les quals no només s’aprengui les eines del teatre, si no crear la peça
teatral de forma col·lectiva, i que tothom
pugui dir la seva. Aquest projecte l’hem
començat a Can Banús, una residència de
persones que pateixen el VIH i estan en
risc d’exclusió social.
Quines eines et dona el teatre per aconseguir això que esmentes?
Moltíssimes, d’entrada, l’oportunitat de
poder parlar i que t’escoltin. Quan ets desautoritzat per ser de la classe social que

“Els talents de
Badalona marxen
fora perquè no se’ls hi
dona cap facilitat”
ets, o per tenir l’aspecte que tens, és igual
el que diguis. La teva veu no val res. En
canvi el teatre t’obliga a donar veu a aquell
que està sobre l’escenari, i has de sentir
per força el que ha de dir. És un espai creatiu, que no té censura, ni límits.
Per què la cultura té aquest poder de
transformació social?
Hi ha molt factors, però el bàsic és l’emoció
que transmet l’art. Des de l’emoció és molt
més fàcil empatitzar, escoltar, aprendre.
I com pot ser que l’any passat només un
1,25% d’estrenes a Barcelona fossin obres
de dones?
La dada és impressionant, i més sabent
que les carreres d’interpretació i direcció
teatral estan plenes de dones. Jo conec a
moltíssimes dones directores, però desprès els que aconsegueixen arribar més
amunt i viure professionalment d’això
son homes, potser perquè culturalment
hem atribuït les feines més del darrera a
les dones i les feines del geni als homes.
Aquestes xifres fan evident la urgència
que tenim per focalitzar-nos i treballar en
aquest aspecte.
Com parar-li els peus a la censura del poder i la manca de llibertat d’expressió?
Quanta més por demostres més se’t mengen. Per això la postura que he adoptat,
tant en la part creativa com de gestió, és
no mostrar la por, sinó encara ser més valenta. Fent una aposta forta. Si creiem que
hem de defensar la nostra llibertat d’expressió, exercim-la.
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