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La mobilització per
la manca de places
escolars fa rectiﬁcar
Ensenyament

Badalona obre el camí
de l’autoconsum solar

Després de la reunió d’aquest
dimecres, s’obriran tres grups de
P3, a Progrés, Jungfrau y Pere de
Tera, i es valorarà l’opció d’obrir
un ‘bolet’ a Lola Anglada P6

Les plaques instal·lades a La Salut són les primeres destinades a
l’autonconsum a la ciutat a nivell públic; ﬁns ara, l’Ajuntament disposava de
vuit instal·lacions, que els darrers anys han produït energia que s’ha venut
per valor de quasi 400.000 euros. A més, les administracions treballen en
la projecció d’un ‘eco-barri’ a Badalona on els ediﬁcis tinguin un consum
proper a zero, una iniciativa pionera que agafa força a Europa P2-3

El tema
Badalona inicia el camí
de l’autoconsum solar
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La ciutat podria arribar a produir el 50% de l’energia que consumeix,
si totes les cobertes d’ediﬁcis tinguessin plaques fotovoltaiques

Javier Torres Jiménez

B

adalona podria arribar a
auto-produir el 50% de
l’energia que consumeix
només amb llum del sol.
Una aﬁrmació que sembla
molt exagerada però que és real. O
ho seria, en una situació “ideal”, diuen des del Departament de Medi
Ambient, si totes les cobertes de la
ciutat susceptibles de poder acollir
plaques fotovoltaiques tinguessin
instal·lades plaques fotovoltaiques
Un escenari que a dia d’avui és utòpic, si no impossible, perquè suposaria una inversió de l’ordre de 300
milions d’euros, entre sector públic i privat. Però que aporta una
idea del potencial sostenible que té
una localitat com Badalona, amb el
seu clima i extensió.
Aquest és només un dels resultats de l’atles medi ambiental que Ajuntament i Generalitat
van presentar fa unes setmanes.
Un estudi pioner que s’ha elaborat per primer cop i que desprèn
molta informació nova sobre espai verd, eficiència energètica i
altres aspectes de Badalona. I la
informació del qual es va recollir amb avions que van sobrevolar la ciutat amb una sèrie de sensors. “Una eina molt útil per veure
l’evolució de la ciutat”, apunta el
cap d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament, Josep Montes.
Quines zones de la ciutat són
més càlides; on hi ha més contaminació lumínica i, per tant, més malbaratament elèctric; quines són les
zones amb més o menys terreny
verd real. Moltes facetes, la majoria de les quals interrelacionades,
entre les que també trobem un
extens mapa amb les cobertes de

Plaques a La Salut Foto: J.T.

Noves plaques sobre el terrat del Centre Cívic de La Salut Foto: Javi Torres

“Amb
instal·lacions
solars molt petites
pots cobrir una
demanda bàsica
domèstica”
Badalona que podrien acollir plaques fotovoltaiques, i que, a més,
et diu quin seria el seu cost aproximat, la seva producció d’energia i quant tardarien en ser amor-

titzades. Quelcom que ha conclòs
un important potencial a nivell de
polígons industrials, sobretot, subratlla Montes. “La indústria, els
comerços, els equipaments municipals són instal·lacions que tenen
molt consum durant el dia, que és
quan més es consumeix. És on més
s’aproﬁtarien aquestes plaques”.
Des de fa uns 15 anys, Badalona
disposa d’una ordenança solar
que regula aquest àmbit i que, entre d’altres coses, obliga a posar
plaques solars tèrmiques i a fer
inspeccions aleatòries per veure si funcionen. Una normativa
que ha quedat desfasada, i que el

Departament vol modificar per
“incloure noves tecnologies” i per
fer seguiment del bon funcionament de les plaques instal·lades.
“Els darrers anys han anat sorgint altres tecnologies, que també
s’han anat abaratint poc a poc”,
explica en Josep Montes. I és que,
fins ara, la majoria de plaques
instal·lades a nivell particular estan capacitades només per escalfar l’aigua, però no per a generar
energia elèctrica.
“Amb instal·lacions molt petites pots cobrir una demanda bàsica domèstica”, diu el responsable
del Departament. Amb els recents
canvis de legislació i evolució dels
recursos materials, l’autoconsum
ofereix més possibilitats, tot i que
continua trobant-se amb molts
problemes i impediments. Per fer
notar aquest canvi i aquest horitzó de potencial recorregut, precisament, l’Ajuntament va instal·lar
recentment una estació de plaques al terrat del Centre Cívic de
La Salut, que cobrirà un 30% del
consum del propi ediﬁci.
Les primeres plaques
d’autoconsum
La planta, que ocupa dos badalots
a la coberta de l’edifici, compta
amb 160 mòduls fotovoltaics d’una
potència de 270 Wp i una superfície total de 261 metres quadrats. El
cost de la inversió és de 67.025,53
euros i forma part de les millores
energètiques ﬁnançades a través
del contracte de subministrament
elèctric que l’Ajuntament tenia ﬁns
fa poc vigent amb Gas Natural

La instal·lació de
La Salut cobrirà el
30% del consum
de tot l’ediﬁci
Comercialitzadora. L’estalvi previst se situarà al voltant dels 8.000
euros anuals, amb un retorn de la
inversió en 8,4 anys.
Aquest pas, però, ha estat precedit d’un treball previ, menys
vistós, però més important i amb
bons resultats, assegura Montes.
Primer de tot, inventar un sistema de comptabilitat energètica
per saber quant consumeix l’Ajuntament, a on i quan. “Això ens ha
servit, entre d’altres coses, per saber si es facturava correctament; i
moltes vegades no era així. També
hem pogut optimitzar la potència
contractada. Ja tens un estalvi”.
A partir d’aquí, té un paper molt
important l’eﬁciència energètica,
diu Montes. En aquest sentit, s’han
pogut identiﬁcar quins són els ediﬁcis que més consumeixen, entre
els que trobem el Viver, la piscina del Centre o la comissaria de
la Guàrdia Urbana, i fer plans per
reduir la despesa: llums LED, sensors d’il·luminació, sistemes més
nous. “La gestió de l’eﬁciència és
menys vistosa que una placa, però
estalvia molt”. I, a partir d’aquí, la
idea és treballar en l’autogeneració de l’energia, per complementar les plaques de les que ﬁns ara
disposava el Consistori.

•

El tema

L’Independent de Badalona
1 de juny de 2018

Energia solar
Les administracions
per valor de
treballen en la creació
quasi 400.000€ d’un barri de consum
energètic ‘zero’
L’Ajuntament porta anys venent energia
produïda a les vuit instal·lacions
fotovoltaiques de les què disposa
J. T.

D

urant les darreres dècades,
l’Ajuntament havia costejat vuit instal·lacions solars
a diferents punts i edificis de la
ciutat: Can Casacuberta, Planas i
Casals, Folch i Torres, Alexandre
Galí, Joan Miró, Gitanjali, Casa
de la Vila i, la més gran, el Viver;
una gran placa que està integrada arquitectònicament amb la
construcció i que també projecta
ombra i refrigera l’ediﬁci. En qualsevol cas, cap d’elles està pensada
per autoconsum, sinó per produir
una energia que s’ha estat venent,
a un preu més simbòlic que efec-

La ciutat
consumeix uns
4.000 kWh per
habitant a l’any
tiu, de fet. “Les primeres installacions eren per demostrar que
això és viable i que es pot amortitzar, no tant pel beneﬁci total”, detalla Montes.
I és que la normativa que hi havia ﬁns fa poc impossibilitava l’autoconsum, i només deixava espai
per a la venta; una venta a un preu
massa barat per a ser un negoci
molt rentable. En qualsevol cas,
totes elles s’han anat amortitzant
i s’amortitzaran en un període
d’uns 8 o 10 anys. La més gran, la
del Viver, produeix més de 30.000

kilowatts per hora cada any, aproximadament. Entre totes, produeixen de l’ordre de 80.000 kilowatts
per hora anuals.
Des que estan en funcionament,
les instal·lacions han produït un
total de 732.700 kWh, que s’han
venut per prop de 400.000 euros.
Mentre que, en només un any,
l’Ajuntament i tots els seus organismes autònoms i societats municipals consumeixen més de 35 milions de kWh, amb una despesa de
quasi sis milions d’euros anuals.
Per poder tenir una perspectiva
de la magnitud, el darrer any del
qual Medi Ambient té dades recollides i contrastades en el seu informe anual, 2015, la ciutat consumia una mitjana d’uns 4.000
kilowatts per hora i habitant. Això
suposa un consum total, a ‘grosso
modo’, d’uns 880 milions de kilowatts per hora a tota la ciutat en
un any.
Amb l’obertura de la legislació, ara, sí que existeix la possibilitat d’autonconsmir, tot i que no
de guardar o compartir -a menys
que es disposi de bateries, que, a
dia d’avui, són molt cares-. És a
dir, l’energia que produeixes durant el matí, l’has de consumir
durant el matí, no la pots guardar
ﬁns a la nit. Per això l’Ajuntament
està projectant plaques a ubicacions on siguin més rentables i
útils. Alguns d’ells podrien ser, per
exemple, hospitals o la comissaria
de Guàrdia Urbana, on hi ha activitat constant. Com ho és el Centre
Cívic de La Salut, que acull diferents serveis, i on l’energia produïda es gasta.
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Ajuntament i Generalitat estudien les possibilitats de
fer de l’ARE de l’Estrella un ‘eco-barri’ sostenible

L

’objectiu de tot plegat és arribar al consum 0, un corrent que a Europa està cada
dia més estès, com a ‘Nearly 0’,
i que es basa en construir installacions amb consum energètic
zero o proper a zero. Quelcom
que no s’aconsegueix només produint energia amb plaques, sinó
també gastant-ne menys; això
és, insisteix Montes, augmentar
el nivell d’eﬁciència en les construccions noves: tancaments
tèrmics de qualitat, arquitectura i disseny pensats per a obtenir una llar ben il·luminada naturalment, tecnologia amb despesa
baixa. Un cúmul de mesures que
facin que la llar sigui auto-sostenible en gran part.
En aquest sentit, l’Ajuntament
està treballant en un projecte pioner que segueixi aquests corrents i normatives europees per
definir un barri d’autoconsum
o consum zero, que s’intentaria
implantar a l’Àrea Residencial
Estratègica de l’Estrella, tota
una zona urbanística per desenvolupar a Badalona. De fet, l’Incasòl, que forma part del consorci
d’administracions que ha de donar forma a l’Estrella, va encarregar ja fa més d’un any un estudi
sobre les possibilitats d’aquesta
zona com a ‘eco-barri’. La consultoria Arkenova de Barcelona

es va fer responsable de l’anàlisi
de les possibilitats d’aquest hipotètic barri, i va proposar una solució energètica que inclou l’ús de
plaques fotovoltaiques a les cobertes dels ediﬁcis, però també d’aerogeneradors d’eix vertical i una
central de calor geotèrmica que
pugui servir com a nucli d’un sistema de calefacció i refrigeració de
tot el districte.
En qualsevol cas, insisteixen
des del Departament de Medi
Ambient, és un camí en el que s’estan trobant moltes diﬁcultats i en
el qual s’està avançant poc a poc,

Els nous contractes de
subministrament de l’Ajuntament
exigeixen un 100% d’energia neta

U

na altra de les novetats que
es posaran en marxa d’aquí
a poc és la renovació del
contracte de subministrament
energètica, electricitat i gas, de
l’Ajuntament de Badalona i les seves empreses i societats, un dels
més voluminosos de la corporació amb més de 5 milions d’euros
cada any. Es tracta d’una adjudicació de dos anys, amb opció a
dos més de pròrroga, que ascendirà, com a màxim, a 24,8 milions

d’euros, només la llum, i a 4,4 milions, el gas. En deﬁnitiva, uns 7 milions d’euros de despesa a l’any en
matèria energètica.
A més de les quantitats, el contracte que es posarà en marxa
aquest 2018 és important perquè,
per primer cop, les clàusules estipulen que tota l’energia consumida haurà de provenir de fonts
renovables. “És una mesura per reduir la nostra petjada en el medi
ambient, en la lluita contra el canvi climàtic”, explica el regidor de
Medi Ambient, Àlex Mañas.

Placa solar a l’ediﬁci del Viver Foto: J.T.

El contracte també incorpora altres novetats, com ara que
l’Ajuntament començarà a comprar energia a preu variable, i no
ﬁx, com ﬁns ara. “Això ens permetrà pagar preus més acords amb

•

ARE de l’Estrella Foto: J.T.

Badalona passarà
a consumir només
energies renovables

J. T.

però sense cap decisió ni mesura presa al respecte, res deﬁnitiu. El model ideal seria poder
materialitzar una ordenança especíﬁca en aquest sentit, només
per a l’ARE, que reguli el desenvolupament del barri i obligui a
les constructores a aixecar ediﬁcis pensats de forma intel·ligent i
sostenible, per reduir consums.
Un esforç des de les administracions, diu Montes, per provar un
projecte pioner que demostri que
es pot construir de forma accessible i sostenible a través del model ‘Nearly 0’.

el mercat, i deixat de pagar sobrecostos, com estàvem fent ﬁns ara”,
apunta Mañas. Fins i tot, amb
aquesta formula, el Consistori podrà comprar energia a llarg termini. Per exemple, quan l’electri-

citat estigui en el seu punt més
baix de l’any, per les condicions
climatològiques, Badalona podrà triar comprar energia per
als propers mesos, en previsió
que posteriorment el preu pugui augmentar.
D’altra banda, l’adjudicació
obliga a l’empresa o empreses
que es facin amb els lots a invertir
una quantitat de 300.000 euros
cada any en mesures d’eficiència energètica que marqui l’Ajuntament “Ens permetrà executar
millores amb més agilitat, sense
haver de fer concurs ni projectes:
plaques fotovoltaiques, obres de
millor a instal·lacions...”. Algunes
mesures que se sospesen, avança
el regidor, podria ser la substitució de les bombetes dels locals de
propietat municipal on hi ha les
seus de les associacions de veïns
per LED, per exemple. Unes actuacions micro, diu, que suposarien un estalvi signiﬁcatiu. O obres
més grans com realitzar millores
en la climatització de piscines
municipals, com es va fer a la de
Mireia Belmonte.

•
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Actualitat
La militància del PSC votarà
dissabte sobre la moció
4
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El mig miler de militants locals hauran de respondre a la pregunta
“Dones suport a una moció de censura contra l’alcaldessa
Dolors Sabater proposant a l’Àlex Pastor com a candidat?”

Javier Torres Jiménez
l’apunt

D

ones suport a una moció
de censura contra l’alcaldessa Dolors Sabater
proposant com a candidat a l’Àlex Pastor?”. Així
serà la pregunta que aquest cap
de setmana, el PSC local farà a la
seva militància, per saber si tira
endavant o no la moció de censura contra l’alcaldessa Dolors
Sabater. Serà durant el dissabte,
de 10 a 20h, quan la jornada de
votació cridarà a participar a mig
miler de militants, segons el cens
de l’agrupació. Al ﬁnal del dia es
coneixerà la posició del partit liderat per Àlex Pastor, en cas que
ﬁnalmente hi hagi entesa amb el
Partit Popular. El PSC assegura
que la militància “disposarà d’un
argumentari a favor i un altre en
contra que els ajudarà a tenir tota
la informació” relativa a la decisió de la consulta. Un argumentari que s’estava acabant d’elaborar
i ratiﬁcar al tancament d’aquesta edició, i al qual no hem pogut
tenir accés.
Pastor també ha explicat
aquest dijous que ha traslladat
al govern la petició de dimissió
de l’alcaldessa, com a “màxima

Trobades amb els
partits del govern

A
Roda de premsa del PSC Foto: PSC

Els socialistes han demanat a
l’alcaldessa la seva dimisió com a
“màxima responsable” dels “fracassos”
del govern i de la situació; una petició
que Dolors Sabater ha descartat
responsable”, diu, dels “fracassos” i de la situació a la qual s’ha
arribat.
Els socialistes continuen sense
confirmar si el PP entraria o no a
l’hipotètic futur govern municipal. Segons Pastor, en aquest mo-

ment l’important no és “el qui”,
sinó acabar de definir el pla de
xoc conjuntament amb Cs i PP.
Un pla de xoc, però, que el passat
divendres no va poder continuar
la seva feina, ja que els ‘populars’
van suspendre la trobada.

•

l llarg d’aquesta setmana, s’han succeït una sèrie de trobades entre el PSC i els partits del govern: Guanyem, ERC i ICV-EUiA, per intentar
frenar la moció de censura i tornar a apropar postures. En declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona,
Sabater assegura que s’han posat diferents ofertes
sobre la taula dels socialistes, com ara participar de
juntes de govern i formar part de les reunions amb la
Generalitat.
Fonts dels PSC, però, aﬁrmen que les reunions
s’han produït a petició del tripartit al capdavant de
l’Ajuntament, i que no s’està negociant “res”. L’única
opció que s’està plantejant en aquestes trobades per
tal de fer virar la situació és que l’alcaldessa faci un
pas al costat i dimiteixi. Una sortida molt poc probable, a dia d’avui, i que la pròpia Dolors Sabater ha
descartat.
Unes reunions que durant aquestes setmanes han
causat cert neguit en el si de la negociació, i que han
portat al PP a amenaçar amb trencar els ponts de diàleg i la moció de censura, si el PSC no desmentia mantenir converses cap a una altra via amb les formacions
de govern.

Badalona rebutja institucionalment
la sentència de ‘La Manada’
El ple municipal ha aprovat una declaració per mostrar el seu “ferm desacord”
Redacció

Badalona segueix els passos
de molts ajuntaments, Dones
Juristes i també el Consell
Nacional de Dones de Catalunya

L

’Ajuntament de Badalona ha
manifestat aquest dimarts
“el seu ferm desacord amb
la sentència dictada per
l’Audiència Provincial de
Navarra als cinc membres de ‘La
Manada’, mitjançant la qual se’ls
condemna, per abús sexual continuat amb prevalença, a nou anys
de presó i a cinc de llibertat vigilada després del compliment de
la pena.
El Ple ha realitzat aquest dimarts una declaració institucional unànime en la que etzia que
“el tribunal no ha considerat el
delicte d’agressió sexual, que implica violència i intimidació i que
seria un reconeixement dels fets
provats”. Badalona segueix així

Ple d’aquest dimarts Foto: Ajuntament

els passos de molts ajuntaments,
Dones Juristes i també el Consell
Nacional de Dones de Catalunya.
L’Ajuntament de Badalona exigeix, també, la modificació del
Codi Penal per a l’abolició del
supòsit d’abús sexual, ja que
“és una categoria que posa en
perill les dones al no reconèixer la intimidació i la violència
com a subjecte patriarcal, a més
de no garantir els seus drets”.
En aquest sentit, la declaració
considera “imprescindible la

formació obligatòria i de qualitat de tots els cossos judicials en la perspectiva de gènere”
També apunta que cal la millora i modificació d’altres aspectes
de la societat, com ara el disseny
de les ciutats, la prevencio d’actituds masclistes a través de la coeducació i la importància del bon
tractament de la informació per
part dels mitjans, a més de dotar
de recursos les dones que han patit agresssions sexuals per facilitar la seva recuperació.”

•

Actualitat
El Badalona pressiona
al govern amb una
aturada de l’activitat
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El club demana la subvenció i el patrocini compromesos al conveni
municipal per poder estabilitzar els seus comptes; el govern ja hi treballa

J.T.J.

N

ou capítol de friccions
en el terreny políticesportiu de la ciutat,
aquest cop amb el Club
de Futbol Badalona. A
principis de setmana, l’entitat va
comunicar a través de les seves
xarxes socials que aturava l’activitat esportiva: “El Club de Futbol
Badalona suspèn l’activitat esportiva com a conseqüència de
la no resposta de l’Ajuntament de
Badalona”, un missatge apuntant
directament a l’alcaldessa Dolors
Sabater i al tinent d’alcalde Oriol
Lladó.
El club reclama el pagament de
dues quantitats que assegura compromeses amb l’Ajuntament: d’una
banda, la subvenció per a l’esport
base, d’uns 100.000 euros, i, de l’altra, un patrocini que uns informes
externs van situar als 109.000 euros anuals, aproximadament. Uns
diners que el Badalona necessita
per poder tancar el curs amb solvència i sense problemes, i pagar
als jugadors abans del mes de juliol, requeriment indispensable per

continuar en la 2a Divisió B, l’actual categoria del primer equip.
El president, Miguel Ángel
Sánchez, ha declarat aquesta setmana que tenen pendent un mes
de pagaments a jugadors i professionals del club, i dos mesos a proveïdors; que tenen tots els comptes
ordenats i que es troben a deute
zero amb l’administració, i que
només els hi resta pendent els cobraments del Consistori per respirar tranquils, apunta. Sánchez
admet ser conscient que els procediments i pagaments no es poden donar d’un dia per l’altra, però
demana celeritat en la tramitació
per poder arribar a temps a ﬁnals
de mes, quan el club vol tancar el
pressupost i proposarà la reconversió del Badalona en societat
anònima.
Des del govern van mostrar públicament el seu suport i ser al
costat del Badalona des del primer moment de la reclamació. De
fet, el dimarts es va produir una
intensa i llarga reunió en la que
es va parlar de com procedir les
properes setmanes, entenent que
la solució no serà pas ràpida. “La
tasca i trajectòria esportiva del CF

El govern diu que
no podia tramitar
res ﬁns que el
club no estigués a
deute públic zero

Signatura del conveni entre l’Ajuntament i el Badalona Foto: Ajuntament

Badalona són un actiu molt important per a Badalona. Des de l’Ajuntament hem fet costat i hem resolt
molts temes pendents. La junta ja
sap que la gestió dels diners públic
exigeix unes condiciones ineludibles pel club, i que ens teniu al vostre costat”, deia Dolors Sabater a
través de Twitter.
També a través de les xarxes, el
tinent d’alcalde Oriol Lladó ha donat suport al club, però també ha
defensat que “l’Ajuntament no és

Comencen les reformes de la CACI
perquè pugui acollir actes i exposicions
La planta baixa serà de pública concurrència mentre
no es concreti el projecte del Museu del Còmic
Redacció

E

l passat divendres es van
iniciar les obres de millora de la planta baixa de l’edifici Municipal
de la CACI, amb l’objecte d’adequar aquest espai per albergar exposicions temporals i
actes diversos mentre no es realitza el projecte global del futur
Museu del Còmic i la Il·lustració.
Les obres, que afecten únicament
la planta baixa del conjunt ediﬁcat, inclouen la millora dels accessos i paviments, nous tancaments
i instal·lacions bàsiques d’aigua,
d’electricitat, de serveis i d’alarmes.
Les actuacions a la planta baixa
de l’ediﬁci municipal CACI abasten una superfície de 1036 m²,
s’executaran en un termini de dos
mesos i compten amb un pressupost de 136.300 euros, IVA inclòs.

L’empresa contractista és Serveis
Integrals 360 Plus, SL.
L’actuació en l’ediﬁci municipal

CACI es suma a les obres que es
van iniciar la setmana passada a
la Torre Codina.

•

ni pot ser culpable de la gestió d’un
club”, ni “és feina seva pagar jugadors o entrenadors”. El responsable d’Urbanisme explica que el
2017 es va signar un conveni on el
govern es comprometia a estudiar
el patrocini i a tramitar, com sempre, la subvenció. Dues ajudes que,
ressalta, no es van poder executar
perquè “l’entitat era deutora amb
l’administració”.
“El Badalona s’ha posat al corrent de pagament fa uns dies, i des

d’aquest moment els dos compromisos del conveni, que tenen partida pressupostària des de fa mesos, estan llestos per desplegar-se”,
assegura Lladó. El regidor diu que
ara el Badalona ha de tramitar la
subvenció i acabar de presentar
unes informacions per al patrocini, que, segons fonts municipals,
caldrà actualitzar amb un nou informe sobre el valor de l’impacte
de la marca del club.
Les dues parts s’avenen ara a
coordinar-se per fer realitat els dos
pagaments en el menor temps possible. Aquest dimarts, d’altra banda, l’Ajuntament va aprovar el pagament de prop de 60.000 euros en
concepte de la gesta del municipal,
uns diners que s’han desbloquejat
després de mesos.

•

Badalona podria
sumar més de 2.000
habitants aquest 2018

E

l ple municipal ha aprovat aquesta setmana la revisió anual del
padró municipal a data 1 de gener de 2018, i que seran les que
podrien tenir validesa durant aquest 2018. Es tracta, però, d’un
pas previ a la una dada completament oﬁcial, ja que, un cop ratiﬁcat, aquest nombre anirà a parar a mans de l’Institut Nacional d’Estadística, que serà qui haurà de comprovar el padró amb altres dades per conﬁrmar la seva total correcció. En qualsevol cas, i abans
d’aquests passos deﬁnitius, la xifra
aprovada pel Ple conﬁrma que la ciutat està experimentat el creixement
més gran dels darrers anys. Passaria,
segons les dades recollides, a 217.977
habitants, una pujada de pràcticament 2.000 persones, en relació a la
xifra de 215.848 d’aquest 2017. El passat any, l’increment de població va
ser amb prou feines d’unes 200 o 300
persones. Una pujada que es va donar després de quatre anys en
decreixement, des de 2012, quan la ciutat va arribar a quasi 221.000
persones. De fet, no es donava un augmentat tant sobtat des del canvi entre 2008 i 2009, quan el municipi va sumar més de 3.000 veïns
i veïnes. Entrant en la competició del cos a cos amb Terrassa que
tanta tirada té els darrers anys, per la tercera posició de ciutats més
poblades de Catalunya, l’augment podria servir per recuperar el tercer esgraó. I és que Terrassa tenia ﬁns ara uns 216.400 veïns. Caldrà
veure quin és el creixement de la cocapital del Vallès.

Es tracta de
l’augment més
gran des del
2008-2009

•

La CACI, al Front Marítim Foto: J.T.

6 L’Independent de Badalona
1 de juny de 2018

Conviure

Les famílies sense places escolars
públiques aconsegueixen
parcialment les seves demandes
Ensenyament obrirà tres línies i estudiarà afegir una a la zona 6, on es
queden fora de l’escola pública 18 infants. Secundària, sense solució

Silvia Rodríguez Gomez

D

esprés d’unes setmanes
de nervis per a una setantena de famílies de
Badalona que s’havien quedat sense plaça
pública per escolaritzar els seus infants a P3 de cara al
curs vinent, el dimecres passat a
la tarda Ensenyament els va informar que obriran tres noves línies
a tres centres de la ciutat, pal·liant
d’aquesta manera parcialment la
mancança de places, encara que
queden 18 famílies de la zona 6
(Casagemes i Canyadò) sense accés a l’escola pública.
Després d’una reunió de negociació entre la directora de
Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques,
Mª Luisa Nicolau, i representants
de la Federació d’Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes i d’Associacions de Famílies de Centres
Públics de Badalona (FAMPAS), la
Federació d’Associacions de Mares
i Pares de Catalunya (FaPac), les
famílies afectades i l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabaté,
Ensenyament ha valorat les demandes de les famílies i els va comunicar que s’obriran dues línies
a la zona escolar 4, que aglutina
els barris del Centre, Coll i Pujol,
Progrés, Dalt la Vila i Raval, on
s’havien quedat sense plaça 48 famílies. Serveis Territorials ha conﬁrmat que aquestes noves línies
s’obriran a les escoles Jungfrau i
Progrés, que passen de tenir dues
línies a tres per pal·liar la mancança de places, el que es coneix com
a classes bolet. A més a més, a la
reunió es va informar que l’escola
Pere de Tera, al barri de Lleﬁà, recupera una línia que s’havia tancat
el curs passat.

Ensenyament també s’ha avingut a estudiar el cas de la zona 6,
que engloba els barris de Canyadò
i Casagemes, on a hores d’ara queden 18 famílies sense plaça pública
per als seus infants.
Per altra banda, en el cas de
Secundària, on hi ha més de
100 infants sense plaça pública,
Ensenyament s’ha compromès
a estudiar la situació per donar
solucions, encara que ja seria de
cara al curs 2020-2021, segons han
anunciat.
David Guerrero, representant
de la junta de FAMPAS, apunta que la decisió d’Ensenyament
és positiva, però adverteix que
no estan contents ni poden celebrar-ho perquè s’ha arribat a una
situació “límit i extrema”, que ha
obligat a “prendre mesures que
realment no són bones per a cap
de les escoles afectades amb els
bolets”, una fórmula satisfactòria
en el curt termini però que genera molts problemes estructurals a
les escoles. Guerrero aﬁrma que la
mancança de places a Badalona “és
crònica” i que cal actuar per donar solucions més enllà de crear
bolets. “A la ciutat fan falta places
públiques des de fa molt temps, el
problema s’havia alleugerat una
mica els anys anteriors per la baixada demogràfica, però aquest
any, amb un repunt demogràﬁc,
afegit a l’increment de la demanda progressiva de preferència de
les famílies per l’escola pública, ha
fet col·lapsar el sistema”, explica,
tot recordant que encara que la coneixien, “l’administració no ha fet
res per prevenir la situació”.
La decisió d’Ensenyament ha
estat precedida per uns dies de
fortes mobilitzacions i crides a
l’escola pública de qualitat per
part de les famílies afectades.
Dimecres passat, van concentrar-

Catalunya, a la cua de
l’Estat en inversions
en Educació
El PIB destinat és del 3,7%, molt
més baix que la mitjana estatal
i lluny de la mitjana europea

Un nen sense plaça, durant la concentració davant l’Ajuntament Foto: S.R.

La decisió ha estat
precedida per
uns dies de fortes
mobilitzacions i
crides a l’escola
pública de qualitat
se davant les portes de l’Ajuntament de Badalona, on les samarretes grogues amb el lema SOS
Ensenyament Públic i de Qualitat
es comptaven per desenes. En tot
moment les famílies sense plaça
han estat molt recolzades des de
FAMPAS i FaPaC, qui els ha assessorat i acompanyat en tot el
procés.
“És un problema molt greu
no garantir l’accés a l’escola pública”, explica el representant
de FAMPAS, qui denuncia que

S. R. G.

F

a anys que diversos organismes denuncien la manca d’inversió pública en l’educació a
Catalunya, on el PIB destinat a garantir el dret que recull l’article 27
de la Constitució espanyola està a
la cua de la Unió Europea.
A Catalunya només s’inverteix
un 3,7% del PIB en educació, mentre que la mitjana espanyola és de
4,4% i la europea ascendeix a un
5,1%. Segons l’Anuari 2016 sobre
l’Estat de l’Educació a Catalunya,
l’últim publicat per la Fundació

Preocupació a la zona 6
Encara que a la zona 4 les famílies han respirat amb la decisió, les
de la zona 6 estan molt preocupades pel futur escolar dels seus infants. Carlos Serrano és pare d’un

nen que farà P3 el proper curs. Van
fer la preinscripció a l’escola Artur
Martorell, però no podrà entrar en
aquest centre prop de casa seva,
si no canvia res. “Seria un greuge
comparatiu que el meu ﬁll no entrés a la pública”, diu. “No tenim
cap solució efectiva a curt termini a la nostra zona. Tenim només
dues escoles a la zona 6, i un dels
centres només té una línia, en uns
barris amb un creixent urbanístic
brutal, amb moltes promocions
d’habitatges”, recorda.
Millor sort ha tingut la família de Sira Andreu, mare un nen
que farà P3, preinscrit a l’escola Jungfrau, i que amb la creació
d’una nova línia entrarà a l’escola desitjada. Igualment, aquesta
mare adverteix que s’ha de començar a treballar “a llarg termini per
ampliar línies, solucionar escoles
que estan en barracons (Badalona
Port i Ventós Mir) i construir noves escoles” opina. Encara queda
molta feina per fer.

Jaume Boﬁll, a Catalunya s’haurien d’invertir 1.500 milions d’euros
addicionals per arribar a la mitjana espanyola. Aquesta inversió
permetria garantir la gratuïtat
efectiva de l’ensenyament obligatori, entre d’altres millores, segons
apunta l’entitat.
D’altra banda, des de la FaPac
alerten que hi ha una política clara des del Departament d’Ensenyament per potenciar l’escola privada concertada en detriment de la
pública. Dies abans de que comencés el període de preinscripció per
al curs escolar 2018-2019, la federació donava a conèixer unes da-

des demolidores: dels 675 tancaments de grups de P3 que s’han
produït al sistema educatiu en el
període 2011-2017, 551 s’han produït a l’escola pública i només 124
a l’escola concertada.
“Això significa, percentualment, que del total de tancaments, un 82% els ha patit l’escola pública mentre que l’impacte
d’aquests tancaments ha estat
només d’un 18% a l’escola concertada”, denuncia l’entitat, qui
recorda que tot i aquesta política que perjudica l’escola pública,
les famílies aposten cada vegada
més per ella.

Ensenyament està afavorint clarament l’escola concertada en detriment de la pública. “El model de
la Generalitat consisteix en mantenir artiﬁcialment línies de concertada perquè quan l’administració
valora l’oferta de places per a un
municipi computa totes, també les
de la concertada”, critica. Guerrero
apunta com a clau que durant la
reunió amb Ensenyament se’ls va
“insinuar” que si volien una nova
línia a la zona 6, l’havien de treure
d’altre zona, el que evidencia la política de no obrir noves línies a la
pública. “Els hi vam contestar que
hi ha 160 places de l’escola concertada lliures, que les treguin d’allà,
i evidentment van dir que no”, explica.

•

•
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El Sindicat de Llogaters i Llogateres
crearà una secció local a Badalona dins
la seva expansió a l’entorn barceloní
Es crearà una secció sindical que vetllarà pels drets de les persones que lloguen, sovint
condemnades a la especulació, als abusos immobiliaris i a les pujades insostenibles del lloguer

Segons l’Idescat,
a Badalona hi ha
més de 12.800
habitatges
de lloguer

Silvia Rodríguez Gómez

H

as de renovar el teu contracte de lloguer i estàs
patint, perquè saps que
et pujaran molt el preu.
Et vols emancipar però
no tens els tres mesos de fiança
que demanen les immobiliàries
per llogar-te un pis. Vols anar a un
piset més gran però no pots pagar
el que es demana al teu barri, i no
t’agradaria marxar... Aquestes situacions les viuen milers de persones cada dia a Badalona, on, segons dades de l’Idescat, hi ha més
de 12.800 habitatges pisos de lloguer. Veïns i veïnes que veuen com
el dret a l’habitatge s’ha convertit
en una cursa d’obstacles, molt sovint insalvables. Ara, però, s’està
creant a la ciutat una secció del
Sindicat de Llogaters i Llogateres,
una organització que vol unir esforços i lluites conjuntes per vetllar pels drets de les persones que
lloguen habitatge i que es va crear
fa dos anys a Barcelona.
“Ens hem pensat que els abusos que patim les persones que
lloguem són un problema individual, però no ho són pas, és
un problema social, que afecta a
tots els barris i a moltes ciutats i
també és un problema de les administracions”, va explicar Bea

Presentació del Sindicat de Llogaters i Llogateres a l’Ateneu Carme Claramunt Foto: S.R.

Lores, integrant del Sindicat de
Llogaters i Llogateres, durant la
presentació d’aquesta organització a Badalona el passat 24 de
maig a l’Ateneu Carme Claramunt,
al barri de La Salut.

Per aturar la situació de vulnerabilitat que viuen les persones
que lloguen, aquesta organització
demana que els contractes de lloguer passin a ser de sis anys per
als petits propietaris i de 12 en el

cas que l’habitatge pertanyi a un
grup especulador. L’últim canvi de
la Llei d’Arrendaments Urbans, al
2013, dicta que els contractes tenen una duració de tres anys, el
que genera, junt amb d’altres fac-

tors, una pujada de preus constants que la majoria de les persones no poden assolir. “Aquesta llei
ens porta al nomadisme, a canviar
de barri constantment, i això comporta trencar les xarxes veïnals i
canviar la ﬁsonomia dels barris,
les famílies han de canviar d’escola, has de traslladar el CAP”, enumera Lores, qui aﬁrma que existeix una bombolla del lloguer i que
el canvi legislatiu només ha afavorit “l’ús especulatiu de l’habitatge”
i que apareguin fons voltors i els
inversors estrangers a obtenir “beneﬁcis amb el menor esforç”.
Altre punt que el sindicat vincula amb la situació actual és la inexistència de polítiques públiques.
A Catalunya, només l’1’5% dels habitatges són en règim de protecció
oﬁcial, mentre que a Europa la xifra es situa al 30%, un percentatge
que ajuda a regular el mercat i fa
que els preus no pugin indiscriminadament.

•

La Teva Veu

8 L’Independent de Badalona
1 de juny de 2018
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Opinió convidada

Cooperativistes
de demà

Parlem de tu, Andreu

Joan Andreu Parra,
Periodista i membre de la Xarxa
d’Economia Solidària
del Barcelonès Nord

M

algrat que el discurs neoliberal dominant
posa l’accent en l’individualisme, la competitivitat i l’emprenedoria d’un mateix
per triomfar en la vida, els sapiens-sapiens hem arribat ﬁns aquí fonamentalment
perquè hem cooperat entre sí. Aquesta escola de vida
i d’una altra manera de fer economia és la que estan
tastant els escolars badalonins de cinquè de primària
que participen al programa “Cultura emprenedora a
l’escola”.
Responsabilitzar-se de la propietat dels mitjans de
producció, prendre democràticament les decisions a
l’empresa, tenir en compte els impactes socials i ambientals de l’activitat, combinar de manera autogestionada les diferents habilitats dels membres de
la cooperativa són alguns
dels valors que aquests
alumnes estan coneixent
de primera mà. Els acompanyen a fer aquesta descoberta socis i sòcies-treballadores de diferents
cooperatives del territori,
per tant, gent que hi està
posant compromís i que
comparteix aquesta manera de fer.
Aquesta iniciativa necessària no és casual,
sinó que és el fruit de diverses iniciatives que estan
fent que a Badalona l’economia social estigui, poc a
poc, afermant-se: Badalona municipi Cooperatiu, la
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària,
la Xarxa d’Economia
Solidària del Barcelonès
Nord o el més recent
Ateneu Cooperatiu del
Barcelonès Nord, estan
conformant tot un humus i sembrant les llavors que haurien de facilitar la creació de més
cooperatives i la consolidació de les ja existents.
«El cooperativisme
podria ser el model preferit elegit pels joves en
els anys vinents», aﬁrma
el president de l’economia social a Espanya i Europa, Juan Antonio Pedreño,
a partir d’uns estudis de l’Aliança Cooperativa
Internacional. Perquè això sigui així, és necessari que
els adolescents i joves (i també els seus docents) coneguin a temps els principis i els valors del cooperativisme per tal que, un cop siguin adults i es plantegin constituir o participar en projectes empresarials,
aquesta modalitat sigui la prioritària.
Per què no somiar (i començar a construir ja) un
futur proper on els llocs de treball que es creïn siguin
de qualitat i amb sentit, amb projectes empresarials
orientats a satisfer necessitats de les persones, que
es vinculin a l’economia real, que ajudin a articular el
territori i que es preocupin més pels valors de la persona que pels beneﬁcis econòmics?.

“Diverses
iniciatives
estan fent que
a Badalona
l’economia
social estigui
afermant-se”

“És necessari
que els
adolescents i
joves coneguin
els principis i
els valors del
cooperativisme”

Imatge d’Andreu Solsona del blog Pont del Petroli Poesia Foto: Lonrenzo Duaso

Toni Forteza, periodista i president del Círcol

A

ra que he mort, celebreu-ho.” L’Andreu
Solsona, el joglar, feia mutis per sempre el
dijous passat. Moria el elegante badalonés
deixant l’escena buida de la seva força. “Ara
que he mort, celebreu-ho.”, deia a la seva
carta de comiat.
En Solsona era una persona íntegra. Un home de
cultura tossudament crític i capaç, com pocs, de capgirar l’entorn o de construir-ne un de nou sense perdre mai l’aire de elegante badalonés.
Amb pantalons acampanats i bigotis tapats per
màscares de cartró, l’Andreu i una colla de gent de
teatre van alçar la veu quan encara no es podia fer
soroll. Amb l’escenari com a espai de dissidència la
companyia Els Joglars va desplegar un art transformador, agitador i crític amb el poder. Tan crític que
els alts estaments de la jove “democràcia” van voler
tallar-lo de socarel. Dos dies després de representar
La Torna al teatre Bartrina de Reus queia sobre la
companyia un consell de guerra per injúries a l’exèrcit. Part de la companyia va anar a parar a la presó i
l’altra part, a l’exili. L’Andreu va ser tancat a La Model.
Els 4 joglars presos es van declarar en vaga de fam
per denunciar la seva situació injusta. Tossudament
alçat, va treballar organitzant cursos i va aconseguir
que entressin diaris i llibres a la presó. 11 mesos a La
Model que van encendre la ﬂama d’una forta campanya per la llibertat d’expressió que va mobilitzar tot el
país. Una campanya que, avui dia, ha tornat a prendre
força amb el mateix lema de fa 40 anys. Vès per on.
L’Andreu lluitava pel teatre i la cultura allà on calia, defensant el text en escena o picant pedra entre
bambalines. Com quan es va trobar, sense desitjarho, al capdavant de la revista Entreacte i en un any
va redissenyar la publicació de l’Associació d’actors
per transformar-la en un mitjà de comunicació de

“En Solsona era, sobretot,
una persona íntegra. Un
home de cultura tossudament
crític i capaç, com pocs,
de capgirar l’entorn o de
construir-ne un de nou”
cap a peus. Capgirava, un cop més, una escena, digniﬁcant la professió.
Per la gent de Badalona, el seu pas per la direcció
del Teatre Zorrilla va portar un canvi en la concepció
teatral de la ciutat. Les companyies amateurs van rebre una consideració i un respecte que va ajudar-les a
seguir fent passos endavant. L’Andreu els parlava de
tu a tu reconeixent la seva tasca any rere any. Però,
la idea de mantenir-se en un càrrec peti qui peti, no
era cosa d’en Solsona i quan va sentir-se incòmode va
plegar veles entomant un mea culpa molt particular
“Jo m’acuso d’haver tractat amb gent amb massa càrrec i poca cultura”.
I és que sempre va estar dempeus per apuntar amb
el dit la injustícia amb una ironia ﬁna i una fermesa
incontestable.
En la seva carta de comiat, l’Andreu, deia “Ploreu.
Ploreu molt si voleu. Perquè es plora de pena però
també de plaer”. Oi tant que plorem. Però el plor no
ens farà oblidar el testimoni de compromís, de lluita
i de fermesa davant les injustícies que ens va deixar.
Aixecarem aquest testimoni tant com poguem i a tot
arreu. A l’escenari i al carrer.
Andreu, Badalona et deu molt. De moment, parlarem de tu i no defallirem en la lluita, tal i com et
vam veure fer.
Una abraçada, amic.

•

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

Exposicions
Inauguració, 1 de juny
Exposició ‘Canyadó, la porta de Llevant’,
en commemoració dels 50 anys del barri
de Canyadó.

VI Festival a beneﬁci de la investigació del
càncer infantil, amb activitats i actuacions de diferents grups i artistes de cant
i dansa. Al Teatre Blas Infante (c. Andrés
Segovia, 45), a les 18h

Recomanem

‘Barbablava’, El Musical, a càrrec de La
Badalonense (c. Sant Anastasi, 14), a les
19h
Concert per a violí i piano, a càrrec de l’Orfeó Badaloní. Espai Tolrà (c. Enric Borràs,
19-21), a les 19h

Corpus Christi a Dalt la Vila
Fins al 13 de juny
Exposició del Cercle Artístic de Sant
Antoni de Lleﬁà, al Centre Cívic de Torr
Mena. Inauguració, dia 6 de juny, 18h

Activitats
Divendres 1 de juny
Juguem al carrer, a càrrec de la Fundació
Germina. Jocs i activitats per a nens i nenes. A pl. illa dels Músics, de 17.45 a 19h
Festes de Sant Antoni de Lleﬁà:
· Inici de festes a la Torre Mena, 17.15h
· Activitats, festa, música i sopar, al carrer Pérez Galdós, des de les 17.30h ﬁns a
mitjanit

Festes de Sant Crist, amb diferents activitats, sardinada popular i rom cremat que
acaban amb música i discomòbil. Al poliesportiu Garcia Batlle (c. Àngel Guimerà),
a partir de les 19h
Teatre, ‘Nit de Sant Joan’. Al Círcol celebren l’arribada de l’estiu amb una proposta molt especial: Nit de Sant Joan de
Dagoll Dagom, representada pels nostres
nois i noies del Taller de Teatre del Círcol.
El Círcol (c. Sant Anastasi, 2), a les 19h
Un món de titelles, amb Titelles Naip. A
Saltamartí Llibres (c/ Canonge Baranera,
78), a les 12h

Festivitat del Corpus Christi. Les catifes de Corpus tornaran a
guarnir els petits carrers de Dalt la Vila en una tradició que enguany celebra els 25 anys des de la seva recuperació. Des de les
set del matí, tothom qui vulgui participar en la confecció de les
catifes pot apropar-se a les places de la Font, Constitució i Oli;
als carrers Quintana Alta, Lladó, de l’Oli, de Dalt i al carreró
Barberà i començar a dissenyar lliurement la seva obra.
L’Associació de Catifaires de Dalt la Vila repartiran als participans 1.000 quilos de serradures de colors. Però no t’adormis, el
material és limitat! .
Diumenge, 3 de juny, durant tot el dia.

Corpus Christi. a Dalt la Vila. Confecció
de catifes de ﬂors, rifa de Corpus, Oﬁci i
Seguici de Corpus. Durant tot el dia
Concert de l’Orquestra de Cambra d’Acordions de Barcelona. El Círcol (c. Sant
Anastasi, 2), a les 18h
Passejada per Lleﬁà, amb l’Arxiu Històric
de Lleﬁà. Des de la Torre Mena, 19h

Dijous 7 de juny
Polis Poètica-Homenatge a Carme
Guasch. Xerrada i lectura de poemes, a
càrrec d’Òmnium. Espai Betúlia (c. Enric
Borràs, 43-47), 19.30h, 19h

Concert de tribut a Dire Straits, a càrrec
del grup Sultans of Swing.
Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i
Alsina), a les 23.30 h
Dissabte 2 de juny
germanor a l’aire lliure. A partir de les 20h
Nit de comèdia amb Toni Moog. Sala Sarau
08911 (c. Ramon Martí i Alsina), de 22 a
00h
Diumenge 3 de juny
Mercat solidari ‘Wallapop’, a càrrec de
l’AV de Juan Valera. Rambla Floridablanca,
de 10 a 15h

Festes de Bufalà:
Festa de bateig d’en Barrigota, a l’Escola
Can Barriga, d’11 a 14h. Festa, música i
actuació en directe.

Presentació de ‘Quan els llops es trenquen’, de Paco Fanés, amb la presència
de l’autor. A càrrec de Rodolfo del Hoyo i
Joan de la Vega. A Saltamartí Llibres (c/
Canonge Baranera, 78), 19.30h
‘Present i futur de Can Canyadó’, a càrrec
de l’arquitecte Alfons Soldevila. Al Museu
de Badalona (pl. Assemblea de Catalunya,
1), 19h

3a Festa Parc Turó Enric i Torrent de la
F0nt: papallones, astronomia i sopar de

Festes de Bufalà:
· Tornei de dòmino, a la Residència
Serentill (c. Molí de la Torre, s/n), a les
11h
· Xocolatada i taller de màgia (pl. d’Antònia Boada) 17.30h

Festes de Sant Antoni de Lleﬁà:
· Art al carrer, amb el Cercle Artístic, 10h
· III Memorial de Bitlles Catalanes Paco
Prieto, darrera de Torre Mena, 17.30h
· Esport, graﬁti i tornei de videojocs, plaça Brigades Internacionals, 18.30h

Dimecres 6 de juny
Hora del conte especial de Festes de Sant
Antoni de Lleﬁà. Al Biblioteca Xavier
Soto de Lleﬁà, 18h

Festes de Bufalà:
· 1r Mercat d’Intercanvi del barri, al Parc
Torrents i Lladó, d’11 a 14h, amb música,
festa i tallers.
· Botifarrada popular i ball ﬁnal de festa. A
la pl. d’Antònia Boada, 18h
Festes de Sant Crist:
· Matí infantil, amb xocolata, tallers i activitats. 10h
· Exhibició de sevillanes. 18h
Al poliesportiu Garcia Batlle (c. Àngel
Guimerà), a partir de les 19h

Dilluns 4 de juny
Presentació del llibre “¿Parlem del mateix Déu?”, de Raimon Panikkar i Pinchas
Lapide. Amb Jaume Oliveras i Ignasi
Moreta. Espai Betúlia (c. Enric Borràs, 4347), 19h
Dimarts 5 de juny
Jornada de donació de sang. Al Centre
d’Atenció Primària Morera-Pomar (c. Pere
III, 1), de 10 a 14h
Presentació del llibre “L’home que fugí de
la boira”, de Francesc Planas. Amb Josep
Soler i Amigó, Julià de Jòdar i l’autora. A
càrrec de la Llibreria El Full. Espai Betúlia
(c. Enric Borràs, 43-47), 19.30h

‘El present i el futur proper del comerç
al detall’. Taula rodona amb comerciants
de Badalona. Al Museu de Badalona (pl.
Assemblea de Catalunya, 1), 19h

Cultures
Les entitats de Lleﬁà busquen
uniﬁcar les festes dels barris
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Per primera vegada Sant Mori, Sant Antoni i Sant Joan de
Lleﬁà presenten un programa conjunt d’activitats

Augusto Magaña

Enguany només
s’ha uniﬁcat el
programa i més
endavant es
plantejarà crear
una comissió
uniﬁcada de festes

L

es entitats de Lleﬁà posen
a prova aquest any, per primera vegada, l’experiment
d’uniﬁcar les festes dels diversos barris que conformen el territori. Les associacions
de veïns i organitzacions de Sant
Mori, Sant Antoni i Sant Joan de
Lleﬁà han presentat per aquesta
ocasió un programa conjunt d’activitats del 26 de maig ﬁns al 24 de
juny. Gairebé un mes de festes, que
estaran encapçalades pel Correfoc
de Lleﬁà, que ha ampliat el seu recorregut des de la plaça de la Dona
ﬁns a la plaça Trafalgar, amb la intenció de què pugui arribar a tots
els barris. En aquesta 33a edició
del correfoc, que se celebra el dissabte 9 de juny, participaran els
Diables Kapaoltis, les Bèsties de
Foc, Bèsties i Diables de La Salut,
Bufons del Foc, Diables Badalona,
Tronada de Sant Adrià i la colla
convidada Diables Sant Cugat.
El representant de l’Associació de Veïns de Sant Mori, Rubén
García Martín, explica que al barri fa molts anys que aposten per
fer les festes conjuntes. “Ja el 2015
vam ajuntar les festes amb Sant
Antoni i vam organitzar el torneig
de bàsquet 3x3 entre les dues associacions”, assenyala García Martín.
Aquest any les associacions de veïns d’aquests dos barris tornaran
a celebrar una jornada d’activitats
conjuntes, el 2 de juny a la plaça
de les Brigades Internacionals, on
es farà el ja tradicional torneig de
bàsquet. També celebraran la se-

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

gona edició del concurs de videojocs, que s’organitza amb el suport
de Lleﬁ@Net Xarxa Ciutadana. Un
concurs obert a tots els ciutadans,
que podran competir per jugar la
ﬁnal que es disputarà en una pantalla gegant que s’instal·larà a la
plaça.
“L’esperit de crear les festes conjuntes és uniﬁcar tots els esforços i
fer que en comptes d’anar individualment, cada entitat o comissió
de festes pel seu compte, s’intenti
anar tots a una”, destaca el vicepresident de l’Associació de Veïns
de Sant Antoni, Carlos Flores. El

tinent d’alcalde Jose Téllez explica que la uniﬁcació de les festes
“és una reivindicació veïnal històrica” i que Lleﬁà, particularment,
té unes condicions singulars per
poder fer-ho, ja que hi ha cinc festes diferents organitzades per associacions de veïns i culturals, un
moviment i un teixit que, diu, no hi
ha enlloc més de la ciutat.
Però tot i aquestes primeres
iniciatives conjuntes, les diverses
entitats coincideixen a dir que encara queda feina per fer i que les
festes uniﬁcades de Lleﬁà no seran
una realitat ﬁns d’aquí a un any o

dos. Téllez explica que enguany
només s’ha uniﬁcat el programa
de festes i que per més endavant
es plantejarà, si el territori hi està
d’acord, crear una comissió uniﬁcada de festes. El president de l’associació de Veïns Juan Valera, Luis
Moreno, assegura que aquest any
s’ha arribat tard, perquè quan les
entitats van decidir ajuntar-se hi
havia associacions que ja tenien fet
el seu programa de festes.
La presidenta de l’Associació de
Veïns de Sant Joan de Lleﬁà Alt,
Anabel de la Vara, recorda que
aquestes festes tenen una trajec-

tòria de molts anys i per això mateix “no es poden canviar de cop”,
però destaca que cada vegada hi ha
més col·laboració. Flores, assenyala que quan acabin les festes tocarà fer una valoració “per veure què
cal millorar de cara a l’any que ve”,
com, per exemple, començar a planiﬁcar-ho amb més temps per tal
que hi hagi més coordinació entre
les entitats.
Tot i que les festes van començar a Sant Mori el passat 26 de
maig, el ‘chupinazo’ d’inici i el pregó de festes es duran a terme l’1
de juny al barri de Sant Antoni. El
ﬁnal de les festes coincidirà amb
la festivitat de Sant Joan, al barri que porta el nom del sant, amb
un cartell d’activitats amb una
alta presència de flamenc (amb
les actuacions del Quadre ﬂamenc
amb Isabelita Márquez i de Costa
Romero). A més, l’associació de veïns del barri ha preparat una discomòbil per celebrar la revetlla de
Sant Joan, així com la tradicional
exhibició de cavalls, a càrrec de
l’Hípica Les Terasses, que clourà
les festes el 24 de juny.

•

La proposta del Gran Sol com a
escenari cultural estable, aturada
El govern diu que l’escenari ideal seria demanar
una reforma integral del Gran Sol a l’AMB
Javier Torres Jiménez

U

n dels plats forts de les festes d’enguany tornen a ser
els concerts del Gran Sol
de Lleﬁà. El festival que ja fa dos
anys va substituir les ‘vaquillas’
organitzades per l’Associació de
Veïns de Sant Joan de Lleﬁà. El
seu president, Jordi Mesas, es
mostra molt satisfet per la programació, un estiu més, que
aquest 2018 porta com a plat
fort a El Arrebato.
Pel que fa a la unificació
del programa de tots els actes

de Llefià, Mesas també considera que es molt positiu i creu que
s’han d’anar donant passes cap a
una uniﬁcació real de les festes.
“Llefià és pràcticament una ciutat, i hem d’anar cap a les Festes
de Lleﬁà, no les festes de l’associació tal o l’associació qual”.
Amb el que no estan tan contents els membres de Sant Joan
de Lleﬁà és amb la promesa d’una
programació cultural estable i de
ciutat al parc del Gran Sol. Una
proposta que el govern local va
llançar fa ja tres anys, quan es
va anunciar l’actuació de Miguel
Poveda per deixar de banda la ‘su-

elta de vaquillas’. Des de Cultura
van avançar que els concerts serien només un primer pas per evolucionar cap a un cicle de concerts i
actuacions al Gran Sol, el que convertiria el parc en una mena de teatre grec badaloní.
D’aquell compromís cultural,
lamenta Mesas, no s’ha fet realitat ni s’ha parlat res, i continua
aturat. Des del govern, però, asseguren que el pressupost d’aquest
2018, si ﬁnalment s’aprova, podria
incloure la programació d’alguns
actes durant la resta de l’any, tot
i que admeten que no hi haurà
una evolució real i un programa

Jordi Mesas, de l’AV, al parc del Gran Sol Foto: J.T.

amb contingut ﬁns al 2019. El regidor amb delegació accidental de
Cultura, Jose Téllez, assegura que
Protecció Civil i Urbanisme estan “estudiant l’equipament per
a veure quines reformes s’haurien de fer per a transformar-lo en

un espai que pugui tenir programació estable”: camerinos,
controls d’accés, seguretat. En
aquest sentit, avança, l’escenari
ideal seria poder demanar una
“reforma integral” de l’espai a
l’AMB el proper mandat.

•

Cultures
El cinema lliure nocturn a
la platja torna aquest estiu
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Badalona participa un any més a la iniciativa Cinema Lliure a la
Platja, que porta projeccions de cinema independent, de forma
gratuïta, a diferents platges de Barcelona i el seu entorn

Redacció

Les projeccions
seran els
divendres 13 i
20 de juliol

S

embla haver-se convertit
en tot un clàssic dels estius a diferents platges de
l’entorn metropolità de
Barcelona durant els darrers anys: seure a la sorra, a la
fresca, quan marxa el sol, i gaudir
d’una projecció de cinema gratuïtament. Badalona tornarà a formar
part aquest estiu de la programació Cinema Lliure a la Platja, una
iniciativa de cinema independent
que també arriba a altres municipis
com Barcelona, El Prat o Mataró.
La platja de l’Estació acollirà el
proper mes de juliol dues projeccions. La primera serà el divendres,
13 de juliol, quan tothom podrà veure la pel·lícula amb accent badaloní
del darrer any: ‘Estiu 1993’, de la ba-

Projecció de l’estiu passat Foto: Cinema Lliure

dalonina Carla Simón. El divendres
següent, el 20 de juliol, tindrà lloc
la segona sessió, amb ‘Una mujer
fantástica’, del director Sebastián
Leilo. Un ﬁlm on la Marina és una
jove camarera aspirant a cantant,
l’Orlando és propietari d’una impremta i tots dos es plantegen un
futur junts. Amb la repetina mort
de l’Orlando, la Marina és sospitosa
de la seva mort. Es veurà obligada
a enfrentar-se a la família i a la societat per la seva condició de dona
transexual.

•
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Cultures

Les catifes tornaran a guarnir
els carrers de Dalt la Vila
L’Associació de Catifaires ha preparat mil quilos de serradures per repartir entre els
participants d’aquesta tradició que enguany celebra 25 anys de la seva recuperació

Silvia Rodríguez Gómez

D

urant aquest diumenge, Dalt la Vila viurà un
dels dies més importants
i festius per a tot el veïnat. Les catifes de Corpus
tornaran a guarnir els petits carrers del barri en una tradició que
enguany celebra els 25 anys des de
la seva recuperació.
Des de les set del matí, tothom qui vulgui participar en la
confecció de les catifes pot apropar-se a Dalt la Vila i allà començar a dissenyar lliurement la seva
obra. “Anys anteriors han participat unes 600 persones”, explica
Joan Novell, president de l’Associació de Catifaires de Dalt la Vila
de Badalona, qui recorda que es
podran confeccionar les catifes
“ﬁns que s’acabi el material”, uns
mil quilos de serradures que prèviament s’han tenyit amb tints naturals. Abans es feien servir ﬂors,
però es van deixar d’utilitzar “pel
seu elevat cost”.
Altres edicions s’han arribat a confeccionar unes quaranta catifes, segons apunta Novell.
“Cadascú fa la catifa amb el disseny i les mides que vol; la confecció és molt lliure. Al carrer
de l’Oli, per exemple, sempre es
fa una de trenta metres de llarg
per un i mig d’ample. La nostra
fa quatre metres de diàmetre.
Els motius poden ser artístics, i
algunes són més de caire religiós”, apunta. En total el recorregut aproximat de carrers encatifats és d’un quilòmetre de llarg,
trobant les catifes a les places de
la Font, Constitució i Oli; als carrers Quintana Alta, Lladó, de l’Oli,
de Dalt i al carreró Barberà.
Novell creu que aquesta tradició ajuda molt a cohesionar el
veïnat de Dalt la Vila, ja que en
la confecció de la catifa “pot collaborar tothom, petits, avis, joves,

Un grup de participants fan una catifa durant la festa de l’any passat Foto: Catifaires de Dalt la Vila

L’Associació de
Catifaires destaca
que Badalona és
la ciutat més gran
de Catalunya on
encara es celebra
aquest costum
qui vulgui. L’important és gaudir
junts i coneixe’ns tots”. A la festa
hi participa molta gent a títol individual, però també moltes entitats de la resta de la ciutat: els
Geganters de Badalona, entitats
veïnals, escoles, etc.
Seran sis o set hores de confec-

ció, ﬁns que passi la processó de
Corpus i el Seguici i esborri en un
moment tota la feina feta. “Tenim
assumit que la catifa es desfarà ràpid, és art efímer”, diu el president
d’aquesta entitat de la qual formen
part vuit persones i que es va crear
formalment fa quatre anys, encara
que faci uns deu que organitzen les
catifes de Corpus.
La tradició de les catifes es rememora segles enrere, i a algunes
localitats catalanes els orígens són
medievals.
A Badalona, l’Associació de
Catifaires no sap amb seguretat
des de quan es fan catifes, encara
que recorda que eren populars als
anys 50 i que desprès es van deixar
de fer, ﬁns fa 25 anys, quan la tradició va recuperar-se.
Aquest costum celebra la pri-

mavera, i anys enrere servia per
perfumar els carrers quan treien el pal·li a les processons de
Corpus, perquè els carrers feien

pudor i estaven bruts. “Ara és una
festa més lúdica de component
tradicional, encara que mantenim que la part religiosa es pugui
fer”, destaca el Joan. “Som la ciutat més gran de Catalunya on es
fan les catifes”, afegeix.
Aquesta entitat de Dalt la Vila
pertany a la Federació Catalana
d’Entitats Catifaires i han viatjat
a d’altres ciutats del mon on també es fan aquest tipus d’ornamentacions. Des de l’associació assenyalen que al 2012 es va crear una
comissió internacional integrada
per 33 socis de tot el mon, amb països com Alemanya, Tibet o Mèxic,
que està treballant per aconseguir
que la catifa sigui element immaterial de la humanitat. “Cada país
les fa per un motiu, i no totes estan relacionades amb la religió,
de fet moltes es fan per exhibició i
ornamentació”, diu Novell. A d’altres indrets es fan servir materials
com sal, terra natural, ﬂors, serradures, o encenalls.
L’Ou com Balla i un concert de corals, altres actes per Corpus
A part de les catifes, dijous van començar els actes organitzats per
Corpus amb l’Ou com Balla a la
Rectoria de Santa Maria i un concert de corals, en el qual han participat set corals, dues de Sant Adrià
de Besòs i la resta de diferents barris de Badalona. Enguany l’encarregada del pregó de festes ha estat
la Facu Martínez de la Concepción,
membre de l’Associació de Veïns
de Dalt la Vila i promotora de
‘Badalona Recuerdos’, una iniciativa via xarxes socials que recorre la història de Badalona a través
de fotograﬁes antigues. Martínez
de la Concepción està molt agraïda
per haver estat escollida pregonera, i destaca que per sobre de tot,
“és un dia molt especial perquè la
gent surt al carrer a celebrar una
festa del veïnat”.

•

Les catifes es fan amb serradures de colors Foto: Catifaires de Badalona

Economia local
Les noves
guinguetes
obren
persianes
a la platja
Alguns dels vuit operadors
ja han obert les noves
casetes blanques i blaves

Javier Torres Jiménez

L

a platja de Badalona ha vist
aquesta setmana les primeres canyes de cervesa i els
primers refrescos de la temporada. Després d’un curs
més amb certa polèmica al voltant
dels retards en la instal·lació, algunes de les guinguetes han iniciat la
temporada, sota una homogeneïtzació de l’estètica i de la qualitat
del servei. I és que l’Ajuntament renovava enguany la concessió dels
vuits ‘txiringuitos’ que hi ha al

llarg del litoral badaloní, després
de prorrogar-la el passat estiu ‘in
extremis’ per manca de temps.
Només un dels vuit establiments, el situat a la platja de la
Barca Maria, repetirà com a adjudicatari els propers anys. Els altres
set són nous propietaris, la majoria amb experiència en el sector,
gestors d’altres negocis similars a
altres comarques de la costa catalana, com ara el Maresme o el Baix
Llobregat. De fet, tres dels adjudicatari s’han fet amb l’explotació de
dos guinguetes badalonines; és a
dir, hi haurà tres empresaris amb

Una de les guinguetes que s’estava muntant aquesta setmana Foto: J.T.
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Una de les guinguetes que ja estava funcionant aquests dies Foto: J.T.

dos cadascun, i altres dos amb un
sol ‘txiringuito’.
Fonts de la regidoria de Medi
Ambient expliquen que el canon
de tots vuit serà de prop de 25.000
euros anuals, el màxim que els licitadors podien oferir en el concurs.
El que suposarà un ingrés per a les
arques municipals de 200.000 euros, aproximadament. Un concurs
en el que els plecs també marcaven
aquest disseny homogeni, de colors blancs i blaus marins, que recorden als antics envelats de festa
major, i que puntuaven molt l’oferta gastronòmica i de dinamització
cultural i d’activitats.
Frank Berrio és un dels nous
operadors, que gestionarà dos
dels nous ‘txiringuitos’, concretament els dos de la platja entre l’estació de Renfe i el Pont del Petroli.
Un concessionari que porta des de
fa algunes temporades una de les
guinguetes de la platja de Montgat,
i que ja coneix la zona i el seu públic. “Aquests anys d’experiència
ens ha permès conèixer el públic
de la zona i els estàndards de qualitat que demanen”, apunta.
El Karamba, que aquesta setmana ja està en funcionament, apostarà per gastronomia d’autor ben elaborada, i el segon, Micandé, per una
oferta de qualitat però més dinàmica, ens explica. “Cada operador
ha fet una aposta per les activitats
que considera d’interès. Nosaltres
hem intentat satisfer des dels més
petits als més grans, amb iniciatives de tot tipus. Crec que hem entès
el que volia l’Ajuntament, i per això
hem estat ben valorats”, subratlla
Frank, en relació a les propostes de
dinamització i culturals.

•

Navarro, el rei dels
‘txiringuitos’

E

ntre alguns dels concessionaris ja es coneixen del sector, tot i
que cadascun ha fet la seva a l’hora de preparar la seva oferta
particular. En el que sí han coincidit molts, la majoria, de fet,
és en l’empresa encarregada de construir la guingueta, segons el
disseny que l’Ajuntament havia posat sobre la taula. Es tracta de
Navarro Olivier, una empresa ﬁncada a Almeria, que treballa a tota
la costa espanyola mediterrània, a les Canàries, les Balears i part de
França, especialitzada en aquest tipus de fabricacions de fusta.
Molts dels operadors ja coneixien al responsable, Olivier
Navarro, i havien treballat amb ell anteriorment. “És un dels millors fabricants amb bons estàndards de qualitat. És dels més recomanats al nostre sector”, explica
Frank. Set dels vuit ‘txiringuitos’ han sortit dels magatzems de
Navarro, que aquests dies passeja
de punta a punta de la platja de
Badalona vigilant que tot el muntatge evolucioni com cal.
“És un orgull que set dels vuit
siguin nostres, clar. Hi ha hagut una bona combinació entre
Ajuntament, operadors i nosaltres. Ens han deixat treballar per a
complir les condicions del plec, les necessitats dels clients i la llei
de costes, evidentment. L’Ajuntament ha entès que els guinguetaries són professionals, i està sent ﬂexible per poder facilitar la feina”,
ens explica Olivier. L’empresari no destaca cap diﬁcultat particular
en el disseny que estrenen les platges de Badalona, i esmenta que hi
ha d’altres similars a zones com Castelldefels o Gavà. A més, indica,
dins dels trets estètics marcats al plec, el Consistori ha permès que
cada concessionari pugui variar uns mínims la distribució segons
les necessitats.
L’empresa andalusa subratlla que ha pogut agilitzar molt el
muntatge, tot i els retards en la concessió, i està instal·lant ràpidament tots els equipaments, que provenen de la central d’Almeria. Quan tot està preparat, diu, tarden uns dos dies en muntar una
guingueta, més o menys. Navarro calcula que, en una setmana, tots
estaran funcionant.

La majoria han
estat fabricades
per l’empresa
Navarro Olivier

Economia local
Cooperatives escolars:
de l’aula de Primària als
‘encants’ de Badalona
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Diferents escoles de la ciutat participen en un projecte en el que prenen
part Ajuntament, IMPO i altres entitats i institucions de la ciutat

Javier Torres Jiménez

E

ls nens i nenes de Primària
amb ganes i il·lusió poden
ser els millors mercaders
del món, com van demostrar fa uns dies als ‘encants’ de Montigalà, on alumnes
de 5è de diferents escoles van estar oferint els productes que han
creat les seves cooperatives aquest
curs. Polseres, imants, clauers o
objectes decoratius són només alguns dels exemples que han sortit
d’aquestes iniciatives d’economia
social en les que participen cinc
centres de la ciutat, a través d’una
desena de cooperatives.
L’Alexandre Galí, el Badalonès,
el Joan Coret, el Llorens Artigas i
el Miquel Hernández són les escoles que enguany han format part

del projecte ‘Cultura emprenedora a l’escola’, que ha arribat a 250
alumnes. La idea va ser impulsada
fa uns cinc anys per la Diputació
de Barcelona, que va extrapolar un
projecte educatiu que es duia a terme a Astúries, i que ja tenia èxit a
altres països d’Europa. Badalona
va participar en el projecte pilot i,
amb el pas dels cursos, s’ha anat
consolidant i estenent. L’any vinent podrien ser una o dues més
les coles que s’hi sumessin, a
Badalona. A la província, hi participen més de 70 municipis i 150
centres.
El projecte comença a principi de curs, quan l’escola planteja
als alumnes de 5è la possibilitat
de sumar-s’hi, perquè decideixin
si ho fan o no. Llavors donen el
pas, constitueixen la cooperativa,
creen uns estats i anomenen una
La paradeta de l’escola Miguel Hernández Foto: Javi Torres

Encants de Montigalà, el passat divendres Foto: J.T.

junta, tot per consens assembleari. Inclosa la decisió del nom de la
cooperativa, evidentment. De fet,
la llavor es planta inclús abans, ja
que els nens i nenes de 5è van informant i conviden als de 4rt a seguir la feina perquè s’interessin de
cara al curs següent.
“Els nens i nenes són les protagonistes del projecte i que el
poder estigui en les seves mans
els hi agrada”, explica la Marta
Martín, de l’Institut Municipal
de Promoció de l’Ocupació, que
treballa transversalment amb

l’apunt

Participació d’entitats
i altres centres
Compta amb la implicació de molts actors

E

ducació i IMPO no estan sols
en aquesta aventura d’emprenedoria escolar, a més.
D’una banda, compten amb el
suport de l’Escola Superior de
Disseny Pau Gargallo, que assessora a les classes de nens i nenes què és un logo i com crearlo, perquè la seva empresa tingui
una imatge. De l’altre, compten
amb l’ajuda de la Cooperativa La
Sargantana, en el marc de l’Ate-

neu Cooperatiu Barcelonès Nord,
que fa xerrades amb les escoles
perquè els nens i nenes sàpiguen
amb quins problemes es poden
trobar i quines solucions tenen.
També hi participen altres
entitats de la ciutat, com ara la
Fundació Ateneu Sant Roc o La
Salut Alta. I és que el projecte té
una vessant solidària, atès que totes les cooperatives han de destinar un 10% del seu beneﬁci a so-

Un dels alumnes Foto: J.T.

lidaritat. En aquest sentit, reben
formació sobre els valors del cooperativisme, i decideixen a quina ONG destinen aquests recursos guanyats.

el Servei d’Educació de l’Ajuntament. L’IMPO s’encarrega de formar als grups sobre el cooperativisme, quins productes poden fer,
com fer-ho o com desenvolupar un
estudi de mercat, entre d’altres.
Diferents assignatures i valors
Aquest treball de projecte amaga
darrera l’aplicació de conceptes
de diferents assignatures i disciplines del currículum escolar, com
ara matemàtiques i català. “És un
projecte molt maco perquè aprenen un munt de coses i fan molts
tallers durant el curs. Aprenen
a escoltar l’opinió dels demes i a
opinar, és molt cooperatiu. Reben
una educació en valors sense que
se n’adonin i estan molt motivats”,
explica l’Albert Targa, professor
del Miguel Hernández.
“Estem venent molt, és un gran
èxit la jornada d’avui”, ens explicava engrescat divendres passat
l’Oussama, un alumne també del
Miguel Hernández. “Ens vam alegrar molt quan vam saber que podríem participar d’aquest projecte. Hem aprés molt a cooperar en
equip i a treballar tots junts”, reivindica una de les seves companyes, la Katr Ennada.
L’Oussama confessa que alguna
part teòrica de la iniciativa s’ha fet
més pesada, però que el global ha
estat molt “divertit”. Com han decidit què fabricar? Després d’una
gran pluja d’idees, van triar els
productes entre tots, inclòs un estudi de mercat en el que preguntaven si algú compraria el seu producte i quin preu pagarien. Amb

una conclusió ﬁnal, votaven per ratiﬁcar les decisions i mans a l’obra.
Divendres es va poder veure el
resultat, amb idees d’allò més enginyoses, i que, a més, estan construïdes sobre principis de reutilització i ecologisme, ja que s’intenta
aproﬁtar materials d’escola i casa
per no haver de fer despesa a botigues. “Fan productes molt sorprenents. Quan fem el primer taller,
els hi donem un got i dues canyes,
i amb això han de fer un producte.
La seva imaginació vola i veuen coses que nosaltres mai diríem”, ex-

“Ens vam
alegrar molt
per participar.
Hem aprés molt
a cooperar en
equip i a treballar
tots junts”

plica la representant de l’IMPO.
Després de la venda de la passada setmana, aquest divendres la
repetirà una darrera escola, abans
de tancar el projecte d’aquest curs.
La cloenda tindrà lloc el dia 12 de
juny, a l’Institut Pau Casals, on es
durà a terme un acte intercooperatiu, i on també assistiran les ONG,
que rebran les donacions del 10%
del beneﬁci per part de les cooperatives dels nens i nenes.

•
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El C.K. Badalona, campió de la
segona divisió catalana de corfbol
L’equip badaloní remunta una temporada inestable on va
acabar quart i aconsegueix vèncer el A.E.E. Miró a la ﬁnal
Augusto Magaña

Van demanar
baixar a segona
el 2013, perquè
tenien problemes
per aconseguir
pista per entrenar

E

l Club Korfbal Badalona
s’ha adjudicat el títol de
campió de la segona divisió catalana de corfbol,
després de vèncer el passat 26 de maig a l’A .E.E. Miró amb
un marcador de 12 a 14. Una gesta
que semblava impossible a ﬁnals
de la temporada regular, quan
l’equip badaloní va acabar quart a
la classiﬁcació, amb sis derrotes,
un empat i només cinc victòries.
Però aquests números van ser suﬁcients per classiﬁcar-se a la ronda eliminatòria, on van donar la
sorpresa després de guanyar dos
dels tres partits de la primera fase
classiﬁcatòria a l’A.E.E. Lladonosa,
equip que va quedar primer a la
classiﬁcació regular.
“Vam tenir moments que esportivament no van ser molt bons,
però ha estat un grup molt disciplinat i aquí estan els resultats”,
explica Salvador Periago, un dels
fundadors de l’equip i secretari general de La Rotllana, l’associació
que va introduir aquest esport a
la ciutat als anys noranta. De fet,
el C.K. Badalona és l’equip català
en actiu més antic d’aquesta disciplina i la temporada 2005-2006
va quedar subcampió de la primera divisió catalana. Ara, el club badaloní té prop de 70 jugadors i jugadores a les diverses categories
(preinfantil, infantil, juvenil i sèni-

El C.K. Badalona celebra el títol de campions de segona divisió Foto: La Rotllana

or), però des de la temporada 2013
– 2014 juguen a la segona divisió
perquè no tenen la infraestructura
necessària per competir a la màxima categoria.
Va ser l’equip el que va demanar baixar a segona, perquè tenien
molts problemes per aconseguir
un lloc per entrenar. Ara mateix
només disposen d’una hora i mitja d’entrenament al poliesportiu
de Lleﬁà i han decidit cedir-la pels
entrenaments del planter. “Vam
haver de decidir: o apostar per un
club en primera o pel planter”, assenyala Periago. Després de baixar
de categoria, l’equip va passar per
uns anys on semblava que caminaven pel desert.

Però ara que ja han passat els
anys, Periago ressalta que va ser
una decisió sàvia, perquè va permetre enfortir el planter i tenir
una base molt bona de jugadors.
“Sense adonar-nos hem tornat a aixecar el cap i ens hem trobat amb
un equipàs, després d’haver tocat
fons”, assegura.
Tot i que ara el C.K. Badalona és
campió de la segona divisió, és molt
poc probable que pugin a primera,
ja que les condicions continuen
sent molt precàries per un equip de
màxima categoria. Periago destaca que l’única cosa que demanen és
“que el primer equip pugui entrenar com a mínim un dia a la setmana en una pista” i critica que l’Ajun-

tament ni tan sols els va trucar per
felicitar-los després d’haver guanyat la lliga. “Ens hauria de caure
la cara de vergonya que l’equip més
antic d’aquest esport a Catalunya
estigui en aquestes condicions”, remarca Periago.
El corfbol, un esport mixt
que promou la cooperació
i la no-violència
El corfbol o ‘korfbal’ es juga de forma molt semblant al bàsquet: es
tracta de dos equips que busquen
introduir una pilota dins d’una cistella. Però aquest esport té la peculiaritat que va ser la primera disciplina completament mixta del
món i encara avui en dia es juga

La manca d’instal·lacions,
el sostre de creixement
de l’hoquei a Badalona
El Sant Josep, l’únic club de la
ciutat, no pot donar continuïtat
a la seva pedrera de nens
Javier Torres

E

ls parroquials són l’única
entitat que continua impulsat aquesta disciplina
a tota la ciutat, que es troba en la manca d’instal·lacions el seu principal obstacle.
De fet, el propi Sant Josep va estar
a punt de desaparèixer fa uns anys,
segons expliquen des de la junta,
però van decidir mantenir l’activitat tot i les diﬁcultats. De forma
precària, això sí, precisen.
Els equips van sortir del
Centre Parroquial quan el Sant
Pep es va veure immers en la crisi que va amenaçar amb el tancament de l’ediﬁci, ara fa uns anys.

L’Ajuntament els hi va oferir traslladar-se a Can Cabanyes, on es
troben ara, tot i que, asseguren,
la pista no està preparada per a
la pràctica de l’hoquei sobre patins. “És un terreny de formigó, i
necessitem una pista que llisqui”,
defensa un dels membres de la
junta, Francesc Monés.
“La federació i els àrbitres ens
avisen constantment que ho hem
d’adequar. Amb una mínima inversió es podria fer. El passat mandat
no ens van fer ni cas. Aquest mandat, inicialment el Consistori semblava receptiu, però després de
tres anys no hi ha hagut resposta”, relata Monés.
Això els impedeix créixer com
a entitat esportiva, ja que ni tan

Un dels equips del club Sant Josep Foto: Hoquei Sant Josep

La regidoria d’Esports explica que
es durà a terme una actuació de
millora de la pista de Can Cabanyes, on
l’entitat desenvolupa la seva activitat
sols poden aspirar a jugar a partir
de certes categories per l’exigència de la pista. A dia d’avui compten amb una cinquantena de nanos, ﬁns a la categoria d’alevins.
Quan salten a infantils, el més
probable és que els jugador marxin a altres club a poder seguir

competint. En aquest sentit, continuen persistint i pressionant a
l’Ajuntament perquè els pugui fer
un cop de mà i tenir un equipament on consolidar aquest esport.
Fonts de la regidoria d’Esports
expliquen que els darrers mesos
s’han mantingut contactes i reu-

entre equips formats per quatre
homes i quatre dones. Va ser creat el 1902 per un professor d’escola
holandès i és un esport reconegut
pel Comitè Olímpic Internacional
(COI), tot i que no forma part del
programa olímpic. A Catalunya, la
Lliga Nacional de Korfbal existeix
des del 1985 i avui en dia agrupa
a 13 equips en total a totes les categories.
Periago explica que es tracta
d’una disciplina que fomenta la
cooperació, ja que l’individualisme
està penalitzat. A més, ﬁns fa poc
estava prohibit qualsevol tipus de
contacte entre els jugadors, però
avui en dia aquesta norma s’ha relaxat per fer el joc “més vistós”. Tot
i això, Periago destaca que el contacte que existeix està “molt per
sota de la resta d’esports”. La promoció d’aquests valors —la igualtat entre homes i dones, la cooperació i la no-violència— permet,
segons Periago, sortir a gaudir de
l’esport sense pensar en la competició com un ﬁ.

•

nions amb l’entitat, i que, de fet,
s’ha acordat un projecte per dur
a terme unes actuacions de millora a la pista de Can Cabanyes.
Asseguren que hi ha una iniciativa d’uns 20.000 euros en marxa,
que només queda licitar, per reparar i polir la pista i reparar els
tancaments.
El que de moment no es pot assumir, diuen, és la instal·lació de
terratzo, el material més habitual
a les pistes d’hoquei sobre patins.
No pel seu cost, sinó perquè es faria malbé degut a l’exposició constant al sol de la pista de Sistrells, i
la cobertura de la qual ascendiria a
centenars de milers d’euros.
El Mundialet, la cita
local de l’hoquei
Aquest dissabte, el Sant Josep celebra el ﬁnal de temporada amb un
torneig en el que totes les categories disputaran un partit, i en el que
també hi haurà clubs convidats de
fora de Badalona. Fins i tot es reunirà a antics jugadors, alguns d’ells
en actiu fora de la ciutat, per disputar un matx. A més dels propis
enfrontaments d’aquesta 2a edició, hi haurà activitats simultànies fora de la pista. La festa tindrà
lloc aquest dissabte a la zona esportiva de Can Cabanyes.

•

16 L’Independent de Badalona
1 de juny de 2018

de Badalona
A peu
de carrer

Emili Civís Abad
Alpinista, pioner de les primeres expedicions als cims verges de l’Himàlaia

“No ens interessava ser pioners, només
volíem escalar roques com bojos”
I la feina? Com t’ho feies per anar i venir
tan sovint?
Jo era un privilegiat perquè era gravador
de metall, i n’hi havia molts pocs que feien
aquesta feina. Deixava el treball i quan tornava, em contractaven ràpid.

Parla com si les seves gran
gestes no haguessin estat
per tant, però no tothom
ha pujat als cims més alts
del món, i no només això,
si no que l’Emili Civís Abad
(Badalona, 1943) és el
primer alpinista de l’Estat
en pujar un sis mil, un set
mil i un vuit mil verges.
Ara acaba de publicar el
llibre ‘Roques, Glaceres i
Cims’ on repassa aquestes
grans ﬁtes de l’alpinisme,
entre d’altres aventures.

Qui us ﬁnançava les expedicions?
Sempre trobàvem la manera, i vam fer de
tot, com editar postals. A qui ens donava
cent pessetes, l’hi enviàvem una postal des
de l’Himàlaia. Vam arribar a enviar vuit
mil! Després agafaves empreses i els demanaves que col·laboressin, i et donaven
caixes dels seus productes i els havies de
vendre. Finalment, quan ja has fet coses, a
través de les entitats excursionistes aconseguies subvencions i també patrocinis
amb bancs o empreses grans.

Emili Civís Abad Foto: S. Rodríguez

Silvia Rodríguez Gómez
Tot va començar a una pedrera de
Badalona, quan eres poc més que un nen.
Al 1951 van reobrir el Centre Excursionista
de Badalona i allà vaig conèixer un parell
de companys que començaven a escalar
a una pedrera que hi ha abans d’arribar
a Montgat. Desprès ja marxes a escalar al
Figaró, i al temps, a la gran escola d’escalada, que és Montserrat. Això em va portar
al Centre Excursionista de Catalunya, on
hi ha el grup d’escalada, el CADE, i t’interrelaciones amb molta gent que et fa pensar en grans projectes de l’època, com anar
al Pedraforca, on trigaves quatre dies per
arribar-hi, i et vas creant una seguretat
per pensar en escalades de més diﬁcultat.
Més diﬁcultat... Fins pujar als cims més
alts de la Terra!
Primer fas algun massís espanyol, i arriba un moment que vas als Alps. I entre els
companys vas creant un currículum que et
fa pensar que pots anar més enllà encara.
Vam anar al Perú i a la Patagonia. Era una

època en que no es podia assimilar tot el
qui hi havia. Ara decidim anar a l’Himàlaia,
i en un sol matí resolem tot el que cal fer.
Abans com organitzàveu les expedicions?
Als Alps t’assabentaves del que estava fent
la gent i escrivies una carta als membres
de les expedicions que t’interessaven, o els
trucaves per telèfon. Vas buscant projectes
nous ﬁns que et planteges anar a Àsia.
Sí, Barcelona-Índia en cotxe...
En un Land Rover. Va ser un viatge molt
interessant, que va durar sis mesos. Vam
tenir moltes aventures... Vam sortir metrallats d’un desert a Mosul, i ens van fer
presoners, sort que ﬁnalment ens van alliberar. A l’Afganistan ja vam començar a
escalar, vam anar a l’Hindu Kush, i allà
vam començar a fer els primers cinc mil
verges, muntanyes on no havia anat mai
ningú.
Però com t’ho fas per saber per on pujar?
Ho busques, la teva experiència et fa sa-

ber per on et pots fotre o no, i la gent local t’orienta. D’aquí vam anar a l’Himàlaia, per la part del Punjab, a l’Índia, i vam
fer el primer sis mil verge que s’havia
fet a Espanya, l’Inderkila (6.040m). Vaig
ser l’únic en pujar-lo junt amb el xerpa
Passang. Desprès vam tornar al Pakistan i
vam conquerir el primer set mil verge que
es feia a l’estat, l’Istor-O-Nal (7.340m).
I què sent un pioner?
No t’adones massa... No ens interessava ser pioners, només volíem escalar roques com bojos. És al cap d’un temps que
algú et diu el que has fet, i dius, ostres tu...
Desprès vam anar a l’Himàlaia de Nepal,
i vam pujar un vuit mil, l’Annapurna Est.
Així que jo tinc el primer sis mil, set mil
i vuit mil verges que es van pujar aquí.
Una altra aventura que m’agrada recordar és l’expedició que vam fer amb uns
companys a Grenlàndia en un veler de deu
metres d’eslora, tot a través de l’Atlàntic
Nord. Vam trigar un mes, hi havia molt
mal temps i unes onades immenses...

Heu estat a cims on s’han deixat la vida
molts alpinistes. Com gestionàveu la por?
Encara que no ho sembli, a l’alta muntanya tens molta seguretat, si ho fas bé. Es
clar que et trobes imprevistos... A l’Annapurna vam tenir una gran allau, sort que
ens havíem resguardat perquè estàvem
previnguts, però no sabíem que darrera
l’allau ve un vent fortíssim que ens va tirar tot per terra... A l’Everest vam patir
la pèrdua de dos companys xerpes, per
exemple.
Quan estàs a punt de fer cim, però no ho
veus clar, costa molt fer-se enrere?
T’emprenyes molt... Però no costa decidirho, perquè si no et deixes la pell allà. He
abandonat a cinquanta metres d’un cim...
Tens el handicap amb l’aclimatació, perquè a partir de 7.000 metres només pots
estar unes hores i abans d’arribar a aquest
límits, no te la jugues.
Fa pocs dies moria a l’Everest un alpinista de 86 anys que volia ser la persona més
vella en pujar. Hi ha uns límits?
Cadascú ha de ser conscient. La muntanya té una graduació de diﬁcultat i en
funció de la teva capacitat física pots fer
o no. Jo avui ni boig faria segons quina
ascensió.
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