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Badalona
treu l’orgull

Un grup d’activistes impulsa
una nova entitat LGTBI a
Badalona i es donen a conèixer
en el marc del Dia de l’Orgull,
que s’ha celebrat a la ciutat
amb diversos actes P9

Declaracions pel
cas de les antenes
de Guàrdia Urbana
Fiscalia crida a testiﬁcar
el primer testimoni en la
investigació sobre la instal·lació
d’antenes de telefonia P6

Joves de l’ASUEC de Lleﬁà en una activitat d’hort Foto: ASUEC Lleﬁà

L’última llavor del
sistema educatiu
A Badalona, una seixantena d’alumnes estudia a les UEC (Unitats d’Escolarització
Compartida), un servei d’Ensenyament adscrit als instituts i gestionat per
diferents entitats i administracions locals on s’intenta reconduir el fracàs
escolar de l’alumnat de Secundària. Parlem amb els professionals i els alumnes
d’aquests centres, sovint invisibles, on les històries d’èxit no es vinculen
amb els resultats acadèmics sinó amb la superació personal P2-3

El tema
Les UEC, l’última oportunitat
contra el fracàs escolar
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A Badalona hi ha quatre Unitats d’Escolarització Compartida, un
servei educatiu d’Ensenyament on atenen a l’alumnat de Secundària
amb necessitats especials i que està a punt de tirar la tovallola

Silvia Rodríguez Gómez

E

stem a ﬁnals de juny, l’institut tanca i l’alumnat comença a gaudir de les seves vacances. Per una gran
majoria, el curs haurà tingut els seus dalt i baixos, però ja
està superat i ara només toca pensar en gaudir ﬁns al setembre. Per
una minoria però, anar a l’institut
se’ls fa un món, per molt diverses
raons. Tant, que no volen anar, i
si van, diﬁculten el funcionament
del grup, perquè no assoleixen els
aprenentatges o pel seu comportament. Tant, que estan a punt de
tirar la tovallola.
Per sort, hi ha un últim esglaó
on aquest alumnat que a l’institut
està abocat al fracàs escolar pot
tenir una nova oportunitat. Són
les UEC (Unitats d’Escolarització
Compartida), un servei educatiu
del departament d’Ensenyament
que funcionen com a centres adscrits als instituts, on s’atenen a
aquests infants que no assoleixen
els rendiments acadèmics del sistema educatiu formal i on l’alumnat derivat rep una atenció molt
individualitzada i un acompanyament tant en els aprenentatges
com en l’educació emocional.
A Badalona hi ha quatre UEC:
una municipal, l’Aula Suport UEC,
situada a Lleﬁà i que pertany a l’Institut Municipal de Gestió Personal
(IMGP), i tres centres privats: la
UEC Progrés, gestionada per la
Associació DAE, al barri de Progrés;
la UEC Sant Jaume, de la Fundació
Carles Blanch, a Gorg; i la UEC
Lestonnac, gestionada per l’Escola
Lestonnac, a Sant Roc. Totes quatre, però, tenen un conveni signat
amb Ensenyament i es regeixen per

L’alumnat de la ASUEC fa experiments Foto: ASUEC LLeﬁà

les mateixes clàusules normatives i
tècniques. Així mateix, és el mateix
departament d’Ensenyament, mitjançant la Inspecció d’Educació i en
col·laboració amb l’entitat, empresa o corporació local que gestiona
la UEC, qui realitza l’avaluació i el
seguiment de l’execució i aplicació
d’aquest servei.
En total a Badalona cada UEC
té un màxim de 16 alumnes entre
els 12 i els 16 anys, mentre és obligatòria l’escolarització, encara que
alguns dels joves que assisteixen
allarguen fins als 17. Totes estan

A Badalona hi ha
una seixantena
d’alumnes en
una UEC, i hi ha
llista d’espera
plenes i habitualment hi ha llista
d’espera per entrar-hi. L’alumnat
derivat pot venir de centres tant públics com concertats. Segons apunten els professionals que hi treba-

L’educador David Delgado parla amb els alumnes de la UEC Progrés Foto: UEC Progrés

llen en aquest servei, l’alumnat està
entre un i tres anys de mitjana als
centres. Encara que en un principi el pas per la UEC està pensat per
ser temporal i que l’alumne pugui
tornar al centre, en la majoria dels
casos això no es compleix. “Aquí tenen una atenció individualitzada,
especíﬁca a les necessitats de cada
alumne. Si un presenta molta inquietud motriu, se l’entén i no se’l penalitza, i el que es fa és adaptar les
classes i les dinàmiques per solucionar aquesta problemàtica. Si un
altre té dislèxia el que es fa és aplicar mesures especials per aquest
tipus de trastorn”, explica la Sònia
Gómez Berrocal, psicòloga de la
UEC Progrés, un centre que està en
funcionament des de fa uns 16 anys.
“Hem de pensar que en un institut,
un docent té 25-30 alumnes a una
classe, fet que diﬁculta que pugui
atendre a l’alumnat amb necessitats especials. Aquí cada educador
atenem a quatre o cinc alumnes,
l’atenció és molt personalitzada”,
agrega el seu company, l’educador
David López Delgado.
El dia a dia d’una UEC és similar
al d’un institut, però els aprenentatges estan adaptats a l’alumnat i
les assignatures de competències
bàsiques, com les matemàtiques,
llengües, ciències, socials, etc. es
donen en uns nivells més baixos.
Fan exàmens, avaluacions contínues i treballs, com a l’institut, però
amb altres motivacions i suports.

“Aquí descobreixen una altre manera de fer i troben un altre acompanyament en el procés”, apunta Eva
Rubiales, educadora de la ASUEC
de Lleﬁà. “A part de les competències bàsiques, fem tres tallers, d’imatge, art i fusteria. També fem dinàmiques de grup, cuina i jardineria,
i fem moltes sortides”, detalla. Els
tallers tenen molta importància. Si
més no, i encara que no tots, el pas
per la UEC està molt vinculat a enfocar el futur dels alumnes de cara
a la formació professional, més que
a d’altres estudis. “Fem molta tasca d’orientació laboral”, reconeix el
David, de la UEC Progrés. A partir
de la UEC, molts dels que han obtingut l’ESO passen a fer un cicle de
grau mitjà, que després et permet
anar a un grau superior, i inclús a
la universitat. Per als que no aconsegueixen el títol, des de la UEC els
recomanen fer un Programa de
Formació e Inserció (PFI), un curs
“molt pràctic per després poder fer
un cicle formatiu, i on agafen contacte amb empreses i poden fer
pràctiques”, diu Delgado.
Segons les últimes dades recollides per Ensenyament a les 88 UEC
que funcionen per tota Catalunya,
el 50% de l’alumnat d’aquests
centres va obtenir el Graduat en
Educació Secundària Obligatòria
durant el curs 2016/2017. No obstant això, les dues UEC de Badalona
amb qui hem parlat per fer aquest
reportatge, l’ASUEC de Llefià i la

El tema
de Progrés, manifesten que la majoria del seu alumnat malauradament no ho aconsegueix. “No tots,
però molts dels alumnes de la UEC
tenen problemes familiars greus,
ambients tòxics i estan en risc d’exclusió social”, apunta Sònia, psicòloga de la UEC Progrés. Per aquest
motiu, explica, l’obtenció del títol
“és secundària, el primer objectiu
és que siguin persones adaptades
a la societat”. En aquest sentit treballen molt l’acompanyament emocional dels infants. “No només venim aquí a donar classes i orientar,
sinó que anem més enllà. És molt
important que es vinculin de forma
positiva amb algú de nosaltres, per
motivar-los a venir, fer els treballs,
i explicar com es senten. Es creen
uns vincles molt forts, quanta millor relació hi ha millor responen
ells. És important dona’ls-hi recolzament” emfatitza.

Encara que fan
assignatures
com a l’institut,
l’alumnat de
la UEC realitza
tallers pràctics
Per la seva banda, l’educadora de l’ASUEC, Eva Rubiales, creu
que el context de l’alumne és determinant. “Si viu en un entorn estable, encara que si sigui dolent, el
nano funciona molt bé. Quan no,
costa molt reconduir-lo, encara
que funcioni bé a la UEC. Ho treballem molt a través de la tutoria
i ens coordinem molt amb Serveis
Socials”, apunta. Així mateix, és
cabdal el treball amb les famílies i
des de les UEC estan molt en contacte amb elles. “Primer estan neguitoses, perquè no saben què és
això exactament, però després ho
agraeixen molt, perquè encara que
l’alumne no surti amb l’ESO, canvia
molt la forma de relacionar-se amb
l’entorn, i els seus objectius vitals”,
opina Delgado, de la UEC Progrés.
De fet, són les famílies qui prenen la decisió ﬁnal de que el seu ﬁll
accedeixi a una UEC. La psicopedagoga de l’Institut Barres i Ones,
Neus González, apunta que des
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del centre proposen a les famílies
aquest servei quan s’han esgotat
tots els recursos de que disposen
a l’institut, com per exemple els
programes de diversiﬁcació curricular, les aules obertes i els programes singulars, i és evident el
fracàs escolar de l’alumne perquè
rebutja tot tipus d’aprenentatges i
inclús ha entrat en una dinàmica
d’absentismes continuats.
Després de vàries reunions i
del vistiplau d’Inspecció d’Ensenyament, si les famílies estan
d’acord, es fa la derivació a la UEC.
“Funcionen molt bé i moltes experiències són exitoses. Als infants que
a l’institut tenen conductes disruptives a l’aula aquesta via els hi afavoreix normalment, perquè allí
estan molt acompanyats. Però algunes famílies tenen recels, perquè
les desconeixen. Moltes quan van
a veure-les canvien de parer” diu.
“Nosaltres els remarquem que segueixen sent alumnes de l’institut,
i que és una manera de continuar
en el sistema educatiu des d’un altre via, l’última via de fet”, admet.
Fracàs del sistema escolar
Encara que l’institut hagi fet tot el
possible per reconduir el comportament o la falta de motivació de
l’alumnat per no haver de derivarho a la UEC, la sensació dels professionals és que el sistema falla
amb aquests joves. “Quan arriben
aquí, el sistema ha fracassat molt.
L’educació necessita una remodelació total, no ens adaptem als nois
i noies” critica la Sònia Gómez. “El
més important perquè una persona
no fracassi a nivell educatiu és que
tingui un aprenentatge signiﬁcatiu,
que li valgui la pena, que li doni importància. Però aquí el sistema de
Secundària no funciona, mirem
a països punters, i la nota per ser
mestre és de les més altes, com els
metges. Aquí no passa això”.
La Eva Rubiales, de la ASUEC
de Lleﬁà, encara mira més enrere, i apunta cap a les escoles de
primària. “Haurien de tenir molts
més recursos i tenir educadors i
integradors, que treballin aspectes on l’equip docent no pot arribar”, manifesta. “Aquest curs hem
tingut una nena que ni sap comptar de deu en deu. Aquests casos
són molt difícils de recuperar”, es
lamenta.

•

Un grup d’alumnes de la UEC Progrés escolta al Hamza Zeglali Foto: Hamza Zeglali

El pas per la UEC, una
experiència positiva
L’alumnat valora l’atenció personalitzada i sentir-se “escoltats”
S. Rodríguez Gómez

J

o a l’insti gairebé no anava
i no m’agradava gens”, diu
amb tota seguretat l’Amara
Myers, una de les alumnes de la
UEC Progrés. Ara, reconeix, ve
contenta al centre. “El que més
m’agrada de la UEC són els profes
perquè són molt enrotllats”, explica. A aquesta jove li queda un
any al centre. “Espero treure’m
l’ESO i després vull fer un grau de
comerç i màrqueting o un d’hoteleria i turisme”.
La seva companya Aya Daouidi
és un cas d’èxit a la UEC, tal com
ens explica la psicòloga Sònia
Gómez. “És la persona que més

ha canviat aquest any, va arribar
molt mal, només es relacionava a
crits, i ara està molt millor. Ni jo
mateixa podria imaginar aquest
canvi. Quan parlem d’ella amb els
responsables de l’institut es pensen que parlem de persones diferents”, diu. Del seu canvi d’actitud,
la jove només enceta a dir poques,
però concises i clariﬁcadores paraules: “Aquí m’han escoltat”.
Quan acabi la UEC vol fer un cicle
de perruqueria i estètica.
També coneixen bé aquesta
experiència el Raúl Cañadas i el
Hamza Zeglali. Ambdós van estudiar a la UEC Progrés durant dos
anys. Cap del dos van aconseguir
el graduat. “Ara em penedeixo bastant”, reconeix el Raúl, de 17 anys,

que no obstant això creu que la
UEC ha estat una bona oportunitat. Ara està fent un PFI de pintura i pensa en tornar a intentar
treure’s l’ESO.
El Hamza, tot i que tampoc va
obtenir el títol, valora molt el seu
pas per la UEC. Tant, que aquest
jove de 19 anys ja ha fet tres xerrades als nois i noies que ara es
troben en la seva situació. “Els
explico que jo era com ells, un
noi de carrer, que no vol estudiar, amb comportament dolent. I
els dic que intentin canviar, que
la UEC és una segona oportunitat, i que ara estic treballant en
el que m’agrada com a monitor
de vela gràcies a l’orientació dels
professionals” relata satisfet.

•

L’apunt

Equinoteràpia i teatre per ajudar
a canalitzar les emocions
Els professionals de la UEC Progrés reben una formació
en tècniques no formals gràcies a un projecte europeu
S. R. G.

A

ltre aspecte que es treballa
molt a la UEC és la tolerància a la frustració i a connectar-se amb la realitat. “Els
ensenyem a aixecar-se i a tocar
de peus a terra, perquè molts viuen, com qualsevol adolescent,
en un món de fantasia” manifesta Sònia Gómez, psicòloga de
la UEC Progrés. En aquest centre, gestionat per l’Associació
DAE (Desenvolupament, Aigua

i Educació) estan introduint noves teràpies per treballar amb
els alumnes i ajudar-los emocionalment, gràcies al projecte europeu EI Motion, Emotion and
Inclusion, una iniciativa que estan duent a terme entre vàries entitats europees i gràcies a la qual
estan rebent formació especíﬁca
en equinoteràpia (teràpia assistida amb cavalls), per després desenvolupar amb els joves. “Són
tècniques molt potents, que fan
que els nois connectin molt amb
les seves emocions i pensaments

perquè els animals tenen un poder
molt curatiu, no jutgen i són com
un mirall, si tu els tractes amb delicadesa ells et tracten amb delicadesa. A través d’aquest joc els nois
han de modular la seva conducta,
la seva empatia” opina Gómez.
En aquesta línia, també estan
fent sessions de teatre de l’oprimit,
una tècnica a través de la qual es
proposa un escenari amb una història negativa i són els mateixos
alumnes qui van reconduint la situació per solucionar-la, i que ajuda a detectar casos d’assetjament

Una noia pentina un cavall durant una sortida Foto: UEC Progrés

escolar. Així mateix, estan realitzant constel·lacions familiars, una
teràpia que treballa les relacions
familiars i grupals, abordant conﬂictes no resolts en el passat i que
bloquegen el present. “Hi ha un
component genètic en el compor-

tament i a través d’aquestes teràpies menys formals podem treballar-hi. No es tracta de dir si és
bo o dolent el que fas, sinó de reconduir les situacions”, explica
el David Delgado, educador de la
UEC Progrés.

•
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Actualitat
El govern del PSC i Units
reparteix les grans àrees de
l’Ajuntament i els districtes
4
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De moment no es coneix l’organigrama de càrrecs de
conﬁança, i no es descarta prorrogar el cartipàs actual

Javier Torres Jiménez
Álex Pastor
Alcalde

D

esprés d’anunciar divendres passat la incorporació del regidor d’Units per Avançar Jordi
Subirana, el nou alcalde
socialista Àlex Pastor va presentar
dilluns la distribució de competències del govern que comença a funcionar aquests dies al capdavant
de l’Ajuntament. En total seran
quatre els regidors que es repartiran les grans àrees: Àlex Pastor,
Rubén Guijarro i Teresa González,
del PSC, i Subirana.
El batlle, a més d’Alcaldia, es responsabilitzarà de Salut, Gent Gran
i Cooperació; Esports i Joventut,
a més de Polítiques d’Igualtat.
També serà el regidor adscrit al districte quart, el de Lleﬁà i La Salut,
com ja va avançar la passada setmana. -Podeu veure la distribució de la
resta de regidors als quadres de la
part inferior de la pàgina-.
Sense estructura deﬁnida de càrrecs de conﬁança, de moment
Més enllà de la distribució de càrrecs, de moment el nou govern no
ha avançat més estructura d’or-

· Àrea de Salut, Gent Gran i Cooperació.
· Àrea d’Esports i Joventut.
· Polítiques d’Igualtat.
DISTRICTES
· Districte 4. (La Salut, Sant Joan de Lleﬁà,
Sant Mori de Lleﬁà i Sant Antoni de
Lleﬁà).

Els tres regidors del PSC Foto: Javier Torres

ganigrama pel que fa a càrrecs de
conﬁança, que en realitat serà el
gruix personal de l’executiu. L’únic
que es coneix a dia d’avui és el
nou coordinador d’Esports, Jordi
Ferrón, entrenador del Seagull.
Els altres 13 assessors, destinats
a districtes, àrees de competència,

alcaldia i comunicació no s’han
desvetllat, de moment. Pastor sí
ha avançat que buscaran càrrecs
“professionals de reconegut prestigi”, tot i que admet la diﬁcultat de
ser capaços d’atraure ﬁgures per a
només nou mesos de feina assegurats, en principi.

Pressupost i cartipàs, lligats
El govern pot prorrogar el model
de cartipàs que es va aprovar a
principi de mandat, i que estipula una distribució de 14 assessors
per a govern i 12 per a grups municipals, distribució vigent a dia
d’avui. En aquest sentit, el PSC,

que a més disposa de tres assessors de grup municipal, podrà començar a governar sense aprovar
a Ple cap nou cartipàs, segons expliquen fonts del partit.
En qualsevol cas, Pastor assegura que intentaran negociar i parlar
amb tots els grups un nou pressupost, amb els increments d’ingressos pertinents per donar resposta
a necessitats de despesa, i, si s’escau, un nou cartipàs. Des del govern sortint ja li han demanat que
presenti el pressupost que ja hi ha
elaborat, i que ells mateixos el votaran a favor.
La negociació conjunta esdevindrà clau, ja que els socialistes
es troben en una situació molt còmode amb l’actual model de cartipàs: a més dels 14 coordinadors de
govern, disposen de tres de grup
municipal, els mateixos que el partit més votat, el PP, i el triple que
cadascuna de les formacions del
govern sortint, que té un assesor
per cada grup. Punt clau que podria convertir-se en moneda de
canvi per tirar endavant un nou
pressupost. Mentrestant, aquesta
setmana ja s’han anat produint els
traspassos entre regidors sortints
i entrants.

•

L’apunt

Divorci de
PDeCAT i Units

E

l Partit Demòcrata ha
anunciat aquest dimarts
la dissolució “de facto”
del grup municipal que ﬁns
ara formaven amb Units
per Avançar, un format que
va seguir a l’antiga coalició de Convergència i Unió,
tal i com es van presentar a
les municipals de 2015. Ho
han fet després de l’anunci oﬁcial de la incorporació
de Jordi Subirana al govern
del PSC com a segon tinent
d’alcalde. Fins ara, Subirana
ocupava el càrrec de portaveu del grup, en el que Pere
Martínez exercia la presidència. D’ara en endavant,
Subirana “queda cessat de
les seves funcions”, diu la
formació.

•

Teresa González
1ª tinenta d’alcalde

Jordi Subirana
2n tinent d’alcalde

Rubén Guijarro
3r tinent d’alcalde

· Àrea d’Hisenda i Recursos Interns.
· Àrea de Recursos Humans.
· Àrea de Participació.
· Polítiques d’habitatge.

· Àrea de Promoció Econòmica, Comerç,
Consum i Turisme.
· Àrea de Cultura.
· Àrea d’Educació.
· Àrea de Serveis Socials.
· Àrea de Convivència i Mediació.
· Servei de Seguretat.

· Àrea de Govern.
· Àrea d’Urbanisme.
· Àrea d’Espais Públics i Mobilitat.
· Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.

EMPRESES MUNICIPALS
· Institut Municipal de Serveis Personals.
· Badalona Serveis Assistencials.
DISTRICTES
· Districte 2. (Sant Crist de Can Cabanyes,
Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda, Puigfred,
La Pau i Montigalà Occidental).
· Districte 5. (Gorg, La Mora, Congrés, Can
Claris i Raval).

EMPRESES MUNICIPALS
· Museu de Badalona.
· Rebasa.
· Patronat de la Música.
· Badalona Cultura.
· Consorci Badalona Sud.
DISTRICTES
· Districte 1. (Canyadó, Casagemes, Centre, Dalt
de la Vila, Coll i Pujol, Manresà i Progrés).
· Districte 3. (Montigalà Oriental, Canyet, Mas
Ram, Bufalà, Bonavista, Pomar, Pomar de
Dalt, Morera i Les Guixeres).

EMPRESES MUNICIPALS
· Marina Badalona.
· Badalona Comunicació.
· Engestur.
DISTRICTES
· Districte 6. (Artigues, Sant Roc i El Remei).
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Les millores de l’Escola
d’Adults de Lloreda
s’executaran aquest estiu
Les obres per millorar l’accessibilitat duraran uns dos
mesos i suposaran una inversió d’uns 130.000 euros

Millores en la
seguretat d’accés de
vianants al Mas Ram
Les obres duraran un mes i
arranjaran el camí per a vianants
entre el Mas Ram i Tiana

Redacció

F

a uns dies es va oficialitzar el contracte d’obres
de millora de l’accessibilitat a l’Escola d’Adults de
Lloreda que permetrà realitzar les actuacions necessàries durant els pròxims mesos
d’estiu. Aquesta obra va ser una
proposta del veïnat, aprovada i
consensuada als tallers de priorització del districte 2, i que va
ser una de les més votades per
la ciutadania durant el procés
de pressupostos participatius
impulsat pel govern municipal.
Les obres consistiran en la
construcció d’un ascensor per
accedir al primer pis i en la creació de rampes d’accés a l’entrada principal que permetin salvar les escales. També es faran
millores internes als sostres i es

Obres a Mas Ram Foto: AV Les Vessants de Tiana

A
Escola d’adults de Lloreda Foto: Javi Torres

renovarà la il·luminació, que passarà a ser de tecnologia LED, el
que suposarà un estalvi energètic. Amb aquestes millores l’escola d’adults serà plenament ac-

cessible. Les actuacions seran
executades per l’empresa Osam
Siglo XXI SL, tindran un cost de
132.823,47 euros i està previst
que durin dos mesos.

•

questa setmana han començat les obres per a
millorar la seguretat de l’accés per a vianants al
barri de Mas Ram. L’actuació, que s’ha adjudicat
per més de 100.000 euros, s’allargarà un mes i arranjarà el camí per a vianants paral·lel a la carretera de
la Conreria entre el barri del Mas Ram i el Camí dels
Francesos i la ronda d’Ernest Lluch de Tiana. Aquestes
obres permetran fer unes millores molt necessàries i
demanades des de feia anys en tractar-se també d’un
camí escolar utilitzat pels alumnes de l’escola Pere
Vergés del Mas Ram. Les obres consisteixen en una
millora de l’actual paviment asfàltic existent amb un
nou enllumenat per a tot el seu recorregut, així com la
instal·lació d’un pas per a vianants semaforitzat per facilitar travessar la carretera. També s’amplia la vorera
d’entrada al Mas Ram i a més es farà una neteja i desbrossat de l’entorn per millorar la seguretat viària.

•
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Actualitat

Fiscalia comença a cridar testimonis en la
investigació sobre la instal·lació d’antenes
de telefonia a Guàrdia Urbana l’any 2012
De moment no hi ha persones concretes investigades, segons veus oﬁcials, però
Fiscalia ha cridat a declarar el primer testimoni i veuria indicis de delicte

Javier Torres Jiménez

P

er la seva ubicació privilegiada al Turó d’en Caritg,
la comissaria de Guàrdia
Urbana és un punt preferencial des de diferents
perspectives, entre elles la de
l’emissió d’ones radioelèctriques.
És per això que, dins de les installacions, hi ha diferents antenes,
tant de comunicació dels cossos
de seguretat com de ràdios locals,
però també d’empreses de telefonia mòbil, dues, concretament.
Aquestes dues infraestructures es van encabir dins el recinte de la policia local l’any 2012, en
sòl públic, durant el mandat del
PP i amb el regidor Miguel Jurado
com a responsable polític del cos
de seguretat. Una mesura que es
va portar des de l’empresa pública Engestur, encarregada de la gestió d’elements radioelèctrics a la
ciutat, i pretenia ser una forma de
rebre uns ingressos que posteriorment es podrien destinar a millores de la pròpia prefectura policial. Quelcom que mai ha arribat
a passar, no obstant, i que ara la
Fiscalia està mirant amb lupa des
de fa unes setmanes, arran d’un
article periodístic que va destapar
la situació de desordre administratiu de tot plegat, segons indica la
pròpia Fiscalia.
Des de 2012 i ﬁns a dia d’avui,
les antenes han estat al Turó d’en
Caritg de forma gratuïta, sense reportar ni un sol euro a les arques
públiques, i sense regularitzar, de
fet. I és que els elements que es van
instal·lar al seu dia eren en format

Antenes a la comissaria de Guàrdia Urbana Foto: J. T.

provisional, amb estacions mòbils, que tard o d’hora havien de
desaparèixer per deixar pas a una
instal·lació estable i consolidada,
sobre d’un dels ediﬁcis de la comissaria, segons explica el regidor Miguel Jurado.
El llavors cap polític de la policia assegura que, al final del
mandat del PP, el govern va deixar preparat un contracte per
normalitzar la relació amb les
companyies telefòniques i establir un canon a pagar. Jurado va
prendre part d’aquest projecte
per “assegurar que les emissions
no afectessin als agents i que els
diners s’invertissin en la policia”.

En aquest sentit, apunta que es
duien a terme inspeccions periòdiques trimestrals, i carrega les
culpes de no ordenar la situació
sobre el govern que els va succeir
(i que ja no es troba en funcions).
Engestur ha assegurat els
darrers anys al Sindicat de Funcionaris de Policia, molt implicat
en aquesta qüestió, que existeix
aquest contracte per regularitzar la situació de les antenes, però
que mai s’ha arribat a signar, tot
i que les pròpies empreses telefòniques estan interessades en
regularitzar la situació i pagar
el que toqui, com elles mateixes
han conﬁrmat. En aquest sentit,

fonts d’Engestur apunten que el
document seria retroactiu, i que
inclouria els pagaments de tots
aquests anys. I no només del canon preceptiu, també del consum
de llum de les antenes, que haurien estat connectades a la comissaria, segons diverses fonts.
Investigació d’oﬁci arran d’una informació periodística
Tot plegat va ser publicat en un
article a La Vanguardia Digital,
arran del qual Fiscalia va incoar una investigació d’ofici, segons el portaveu de la Fiscalia de
Barcelona, qui també ha aﬁrmat a
aquest diari que “de moment en-

cara no hi ha cap persona investigada”. Els Mossos d’Esquadra,
en funcions de policia judicial, es
van personar a la comissaria de
Guàrdia Urbana fa setmanes i van
demanar documentació i expedients relatius a la instal·lació de les
antenes, que no van trobar perquè no existeixen, encara que sí
s’haurien endut registres d’entrades i sortides de l’ediﬁci, relatives
a les antenes.
Si bé és cert que no hi ha noms
oficialment assenyalats, l’organ
judicial veuria indicis de delicte i ha començat a cridat a testimonis per reunir més informació.
Els primers en declarar davant de
Mossos han estat els representants
del SFP, un dels actors més crítics
en tot aquest afer i que més frontament ha rebutjat les antenes, per
les possibles repercussions d’emissions que l’Ajuntament sempre ha
negat. Res sembla indicar que siguin els últims en testiﬁcar i podrien ser cridats altres càrrecs de responsabilitat, tant del 2012, data de
la seva instal·lació, com d’aquests
darrers sis anys.
Mentrestant, les antenes continuen dins del recinte de la
Guàrdia Urbana, encara que sense funcionar, segons apunten diverses fonts del cos, una informació que aquest diari no ha pogut
contrastar. Un temporal hauria
causat un incident que hauria
deixat sense servei les estacions,
i Guàrdia Urbana no ha tornat a
permetre el pas a l’interior de les
infraestructures des de llavors.
De fet, apunten fonts municipals,
es va iniciar un requeriment per
reclamar la seva retirada.

•

Desarticulen una màﬁa europea
internacional amb activitat a Badalona
Part de l’operatiu conjunt entre Mossos i Policia Nacional ha tingut lloc a la ciutat
Redacció

E

ls Mossos d’Esquadra i la
Policia Nacional van desenvolupar dimarts una operació
conjunta contra una de les majors
organitzacions criminals assentades a Europa. Més de 1.000 agents
de tots dos cossos policials participen en un operatiu sense precedents en el qual es preveu detenir 142 individus i practicar 73
entrades i escorcolls a Madrid,
Barcelona, València, Alacant, Al-

Operatiu de dimarts Foto: Mossos

bacete, Elx i Cartagena, algunes
d’elles a Badalona. El dispositiu
compta amb la col·laboració d’Interpol i Europol que han traslladat set agents i tres oﬁcines mòbils. La banda estava dedicada a
una multitud d’activitats delictives, especialment robatoris amb
força a vehicles, tràﬁc de drogues,
contraban de tabac, corrupció en
apostes esportives.
La investigació s’ha dividit en
dues fases, des de principis de
2016, i aquesta setmana es culminava la segona. Entre les entra-

des i escorcolls, un d’ells va ser a
Badalona, al barri del Puigfred,
a tocar de Montigalà, on es van
detenir almenys dues persones.
Entre els detinguts cal destacar
que es troben sis líders criminals,
considerats les màximes autoritats criminals als països que formaven l’extinta Unió Soviètica.
Simultàniament, el jutjat ha emès
cinc ordres internacionals de detenció i ordenat el bloqueig de
nombrosos comptes corrents i
l’embargament de béns mobles i
immobles.

•
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Conviure
Classes de repàs per afavorir
la igualtat d’oportunitats

8 L’Independent de Badalona
29 de juny de 2018

Una nova entitat al barri de La Pau, l’associació AMBTU,
vol posar el reforç escolar al servei de tots els nens
i nenes en risc d’exclusió social de la ciutat

Augusto Magaña

“El reforç escolar
és selectiu en
moltes ocasions”

D

es d’octubre de 2017,
els nens i nenes del
barri de La Pau disposen d’un espai de
reforç escolar obert a
tothom i que pretén
donar l’oportunitat d’una millor
educació a les famílies més desfavorides. La recentment creada
Associació Multicultural Baetulo
Tots Units (AMBTU) ha constituït
a la seu de l’Associació de Veïns de
La Pau un projecte perquè els estudiants des de primer ﬁns a quart
d’ESO puguin rebre un suport a la
seva educació.
“El reforç escolar actualment
és precari i, en moltes ocasions,
selectiu. Perquè es cobren mensualitats increïbles a les quals no
tots els pares poden arribar”, assegura el president d’AMBTU, Reda
Mohamed-Mahmoud Mohamed.
Mentre que a bona part dels instituts i escoles el reforç es paga
al voltant dels 45 euros al mes, a
AMBTU els alumnes només han de
pagar una quota anual de 12 euros,
per pagar les fotocopies i altres
materials d’estudi.
Aquesta accessibilitat ha fet
que en només vuit mesos ja hagin
aconseguit reunir a un grup estable de 25 nens i nenes que reben
l’atenció d’un equip de sis tutors

Els nens i nenes que participen al projecte de reforç escolar d’AMBTU Foto: Associació AMBTU

voluntaris. Mohamed-Mahmoud
ressalta que la Pau “és un barri
obrer on, certament i desgraciadament, hi ha un alt risc d’exclusió social, tant pels joves com
pels adults”. Va ser precisament
aquest fet el que va impulsar a
Mohamed-Mahmoud —que només fa un any i nou mesos que
viu a Catalunya— i altres persones del barri a crear AMBTU i ti-

rar endavant el projecte del reforç
escolar. Però el president de l’associació explica que no només reben alumnes de La Pau, sinó també d’altres barris com La Salut,
Lleﬁà i ﬁns i tot de ciutats veïnes
com Santa Coloma de Gramenet.
“No som una associació que tanquem portes, sinó tot el contrari.
Intentem llevar totes les barreres possibles, que participin tots

i difondre que al barri de la Pau
hi ha una associació disposada a
lluitar per evitar que hi hagi llocs
on hi hagi exclusió social”, manifesta Mohamed-Mahmoud. L’únic
requisit que posa l’entitat per formar part del programa de reforç
és que el nen o nena que ho demani estigui en risc d’exclusió social,
un fet que ha de valorar la junta
directiva d’AMBTU.

Mohamed-Mahmoud destaca que l’èxit dels primers mesos
d’activitat de l’associació es deu a
l’extensa xarxa de contactes que
els socis de l’entitat han construït. “Tenim gent que fa molts anys
que viuen a La Pau i per això mateix coneixen molt bé el barri i les
persones que aquí hi viuen”, explica. A més, aproﬁten les diverses
activitats en què participen per
fer “un efecte crida” al barri i permetre que nova gent s’apunti. Ara
mateix AMBTU té prop d’un centenar d’associats.
De cara al pròxim curs, l’objectiu de l’entitat és “augmentar considerablement el nombre d’alumnes” i per això mateix hauran de
buscar més ﬁnançament. “Ens ﬁnancem amb fons privats, entre els
socis van aportant el que pugui cadascun, i amb això anem moventnos”, ressalta el president d’AMBTU. Mohamed-Mahmoud explica
que ara mateix el primer pas és
inscriure’s al registre d’entitats de
l’Ajuntament, per poder optar a les
ajudes i subvencions per projectes
que dona l’administració local.

•

El reforç escolar, una excusa per
promoure la multiculturalitat
AMBTU vol afavorir la interacció entre nens i nenes de
diverses cultures per evitar la segregació social i el racisme
A. M.

A

quest passat 17 de juny,
l’associació AMBTU va
celebrar la darrera activitat del seu grup de reforç escolar per aquest curs. Però no
va ser una jornada d’estudi,
com solen ser les tardes de treball amb els tutors. En aquesta
ocasió prop de 41 nens i nenes,
tots ells alumnes que havien
passat pel reforç escolar durant el curs, van poder gaudir
d’una jornada de celebració al
parc aquàtic ‘Water World’, a
la Costa Brava. D’aquesta manera van tancar el primer curs
de reforç escolar d’AMBTU.

Mohamed-Mahmoud explica que
des de l’entitat intenten promoure aquest tipus d’activitats extraescolars, ja que són molt positives
pel vertader objectiu que persegueix l’entitat: promoure la multiculturalitat al barri, a la ciutat i
a tot arreu.
“Estem en un districte on hi ha
moltíssima gent de diverses cultures: del Marroc, d’Andalusia,
del Pakistan, de la Xina, etc.”, assenyala el president d’AMBTU. Des
de l’entitat pretenen afavorir, precisament, el contacte entre aquestes cultures diverses que conviuen
al barri, per evitar situacions de
segregació social i, sobretot, prevenir el racisme. “És enriquidor
conèixer persones de diferents cul-

tures i que entre elles es relacionin, però de manera que cap d’elles
pugui imposar la seva cultura sobre les altres”, assegura MohamedMahmoud.
Això és precisament el que pretenen aconseguir amb les activitats extraescolars de l’associació:
que tots els joves participin i creixin en un entorn multicultural.
“Això fa que després les persones
siguem més respectuoses amb la
resta de cultures i, en deﬁnitiva, fa
que s’evitin problemes com els que
tenim avui en dia, com els mites i
l’estigma social sobre certes cultures”, destaca el president d’AMBTU. Per Mohamed-Mahmoud són
precisament a les sortides i excursions que organitzen on es propi-

Els alumnes de reforç escolar a una excursió Foto: Associació AMBTU

cia realment aquest tipus d’interrelació entre cultures.
D’aquesta manera el reforç escolar es converteix en una excusa —tot i que és un gran servei
per a la societat— per afavorir el
contacte entre diverses cultures
des de molt petits. De fet, als seus
grups d’estudi tenen nens de països
molt diversos, com la Xina, Rússia,
Marroc, Pakistan, Índia i Espanya.
Mohamed-Mahmoud ressalta que

també que el fet d’haver nascut
fora de Catalunya (concretament
a Ceuta) i haver viscut molt de
temps a Andalusia l’ha ajudat a
connectar millor amb els nens i
nenes, perquè veuen que és possible participar en la societat catalana sense haver de canviar la
seva cultura. “Des d’AMBTU volem
impulsar activitats que siguin absolutament multiculturals”, manifesta el president de l’entitat.

•

Conviure
Neix una entitat
LGTBI sota el
paraigües del
Dia de l’Orgull
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L’associació Tornem-hi BDN està impulsada
per un grup de persones vinculades
a l’activisme del col·lectiu LGTBIQ+
que volen omplir un buit a la ciutat

Javier Torres Jiménez

L

a bandera de l’arc de Sant
Martí ha onejat aquest dijous a la Casa de la Vila de
Badalona per commemorar
el Dia de l’Orgull, una data
que ha servit de paraigües per veure néixer públicament Tornem-hi
BDN, la primera associació del collectiu LGTBIQ+ que apareix els
darrers anys a Badalona. L’entitat
ha impulsat la lectura d’un manifest a la plaça de la Vila i la projecció de curts de temàtica LGTBIQ+,
com a primera acció d’un moviment que va començar fa més d’un
any a la ciutat.
“Un grup de gent de la ciutat ja vinculats a FLG (Associació
de Famílies LGTBI), Chrysallis
(Associació de Famílies de menors
transsexuals) i AMPGYL (Associació
de Mares i Pares de Gais, Lesbianes,
Bisexuals i Transsexuals) van anar
a parlar amb l’Ajuntament i durant

“Volem intentar
incloure la
diversitat que hi ha
dins el col·lectiu”
un any s’han estat fent reunions. Jo
em vaig incorporar uns mesos més
tard”, explica la María Pía, activista d’Amnistia en l’àmbit LGTBI des
de fa anys. “Som activistes que venim d’altres associacions i ONG’s, i
que volem treballar per aquest collectiu, perquè és increïble que no
existís cap entitat d’aquest tipus a
una ciutat tan gran com Badalona”,
diu la María.
L’associació ja va presentar els
tràmits necessaris i els estatuts,
i només espera rebre el vistiplau
ﬁnal de la Generalitat per poder
operar com a entitat de ple dret a
la ciutat. Mentrestant, ha començat a fer-se visible, sobretot a xar-

xes socials, on, diu la María, hi ha
gent que ja ha començat a contactar amb ells per interessar-se i sumar-se a la iniciativa. “La gent de
Badalona estava esperant una cosa
així, sobretot per la visibilitat que
aporta al col·lectiu. El que no es
veu, sembla que no existeixi”.
“Tornem amb un lema molt clar
«Tornem-hi!!», perquè no pensem
deixar passar ni una discriminació més, ni un insult més, ni un
menyspreu més, ni un cop més,
ni un oblit més, ni una desigualtat
més. Si ens tornen a discriminar,
HI TORNAREM!, no defallirem,
perquè a partir d’ara, sabem que
a Badalona no estem soles; les persones LGTBIQ i les nostres famílies ens estem connectant, per ser
més fortes, per recuperar la nostra
autoestima i per ajudar-nos davant
les discriminacions”, diu un fragment del manifest llegit aquest dijous a la plaça de la Vila.
A dia d’avui, explica, una vintena de persones forma el grup

Bandera LGTBI a la Casa de la Vila Foto: Ajuntament de Badalona

promotor d’aquesta entitat, i tot
el treball que estan fent és de forma voluntària, amb l’experiència
de cadascuna d’elles. “Ja tenim
elaborat un full de ruta per a tot
l’any, sobretot pel que fa a les dates
amb més incidència”. De moment,
tenen planiﬁcada una activitat a la
platja, aquest mes de juliol, on convidaran tothom a apropar-se per
conèixer l’entitat i participar. El
següent acte serà a l’octubre, mes
de lluita pels drets de les persones
transsexuals, quan aproﬁtaran per
fer la presentació oﬁcial de l’associació.
“Volem intentar incloure la immensa diversitat que hi ha dins el
col·lectiu. Que a Badalona hi hagi
un referent on les persones i les
famílies puguin venir a expressar dubtes, sensacions, compartir experiències. Totes les que hi

som tenim molts anys d’experiència i activisme i volem ajudar a
qui ho necessiti”, reivindica l’activista d’Amnistia. A partir d’ara,
Tornem-hi es reunirà al Casal de la
Solidaritat de Can Pepus, el primer
dilluns de cada mes, a les 19.30h,
de manera oberta a tothom. “Un
cop estiguem visibilitzats, veurem
quines necessitats té la ciutat”.
A banda dels seus anys com a
activista LGTBIQ+, María és propietària junt amb la seva parella d’un
restaurant del Centre, on han intentat generar un ambient LGTBI
naturalitzat, on tothom s’hi pugui
sentir còmode. “Es tracta de ser
inclusius. Al meu local hi ha referències perquè em neix, i crec que
seria un exercici molt interessant
que hi hagués més empresaris que
tinguessin aquesta actitud”, demana la restauradora.

•

Plantes per frenar i allunyar els cotxes de la porta de casa
Veïns del Centre impulsen una iniciativa per intentar evitar que els cotxes
estacionin de forma irregular davant les portes de casa seva
J.T.J.

L

’illa pacificada del centre de
Badalona, sobretot entre carrer del Mar i carrer Prim, pateix des de fa temps un problema
de mobilitat amb els cotxes que
circulen i aparquen com i a on no
toca. És una de les reivindicacions
que el veïnat més ha reclamat durant els darrers anys, i que mai ha
acabat de solucionar-se del tot de
forma permanent.
“Vam tenir un ensurt amb un
cotxe quan sortíem de casa amb
el cotxet del nen, amb un vehicle
que va passar bastant més ràpid
del que està permès. Vam dir prou”,
explica la Marta Soler, una de les
impulsores d’una idea que, de moment, està sortint un efecte positiu. A partir d’aquell dia, diferents

veïns del carrer Sant Pau van treure plantes i testos a les portes de
casa seva, delimitant la vorera i la
calçada, que estan al mateix nivell.
“Primer vam ser uns pocs, però
s’ha anat sumant gent poc a poc
i ja som molts. És efectiu per posar remei al problema de mobilitat i també decora el carrer”, apunta la Marta. L’objectiu de col·locar
els testos és evitar, d’una banda,
que cotxes aparquin a les portes
de casa i, de l’altra, que els conductors minorin la velocitat en
un carrer pensat prioritàriament
per a vianants.
“Som un carrer de sortida amb
molt moviment, perquè també hi
ha negocis que atrauen aﬂuència
de públic. Si estiguéssim parlant
de cinc minuts, no ens queixaríem,
però hi ha molt que es passen molta estona, no és una parada d’un

moment. Això molts vegades et
diﬁculta la sortida o l’entrada de
casa, sobretot per a persones que
tenen menys mobilitat o si van
amb cotxets”, denuncia la Marta,
qui indica que aquesta iniciativa ja
s’havia dut a terme a altres carrers
de la zona, com ara Sant Miquel.
De moment, el resultat i la valoració són positives. S’ha aconseguit, diu, evitar que els cotxes
aparquin i que vagin ràpid. Ningú
ha apartat ni tocar les plantes, i el
carrer ha guanyat en decoració.
Un èxit que també celebra l’Associació de Veïns del Centre, que té en
la millora de la mobilitat un dels
seus fronts de batalla amb l’Ajuntament.
“Portem anys mirant de millorar la mobilitat a través de diferents iniciatives, però s’ha aconseguit poc”, lamenta la presidenta,

Plantes al carrer de Sant Pau, al Centre Foto: J.T.

Conxita Gonzàlez. Diu que hi ha
moltes assignatures pendents,
més enllà de controlar la velocitat de circulació i estacionament

irregular, com ara la senyalització
i la revisió dels horaris de càrrega i
descàrrega, que es respecten molt
poc, assegura.

•
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“Tinc un amic
heterosexual i
el respecto”

La tristor de les
reaccions en política

Javier Torres

L
Bandera LGTBI a la Casa de la Vila Foto: Ajuntament de Badalona

María Pía
Activista LGTBI Amnistia

C

om he de discriminar a un heterosexual si
és igual que nosaltres?! Cadascú a la seva
casa fa el que vulgui, mentre no vagin
fent-se petons pel carrer”. Ara canvia la
paraula heterosexual per homosexual. Si ja no et
sembla tan ridícul és que pateixes d’una miqueta
d’homofòbia.
Podem tenir lleis que ens equiparin en drets
civils, ﬁns i tot que la Reial Acadèmia Espanyola
de la Llengua canviï la seva deﬁnició de matrimoni per fer-ho inclusiu a qualsevol unió entre
dues persones, però la fòbia en la societat té el
seu propi temps i evolució.
Som la teva família, veïnes/s que ens creuem de compres pel carrer del Mar, Canonge
Baranera o passejant per la Rambla de camí a
una terrassa a l’estiu.
Les associacions i col·lectius que ens agrupen
existeixen perquè encara queda tasca pendent.
En una societat avançada, discriminar-nos, voler
ﬁcar-nos a l’armari o dir que l’homosexualitat
“es pot curar” no farà que desapareixem i, a més,
està malament.
Naixem homosexuals, transsexuals, bisexuals,
intersexuals... No és una elecció, és un fet. La diversitat afectiva sexual i el gènere sentit (home,
dona i cap) és un ventall molt ampli, existeix des
d’un temps immemorial i ho pots veure en tots
els àmbits de la societat.
La dada. En 1973 l’Associació Americana de
Psiquiatria (APA) va decidir eliminar l’homosexualitat de el “Manual de Diagnòstic dels tras-
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“Nenes, nens, adolescents
acaben suïcidant-se perquè
pateixen assetjament per
la seva orientació sexual
o identitat de gènere”
torns mentals” però va caldre esperar dues dècades perquè en 1990 l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) fes el propi. La setmana passada
li va arribar el torn al col·lectiu més vulnerable:
l’OMS ja no considera la transsexualitat una malaltia, però la seva actual deﬁnició de “desordre”
ha deixat el festeig a mig camí.
I encara que ho va deixar clar el preàmbul de
la Declaració Universal de DDHH, “tant els individus com les institucions (...) promoguin, mitjançant l’ensenyament i l’educació, el respecte a
aquests drets i llibertats”, res està més lluny de la
realitat. A les aules dels col·legis el bullying està
a l’ordre del dia. Nenes, nens, adolescents acaben
suïcidant-se perquè pateixen assetjament per
la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Encara ens queda el trist record que a Catalunya
també passa.
Devem com a societat fer un pas més i assenyalar la LGTBIfobia com un llast perquè les noves generacions visquin els armaris com a cosa
del passat.
Siguem ferms i constants, el canvi ha començat, que ningú pateixi per ser com és. .

•
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a política és un àmbit que sovint s’acostuma a
menystenir i a criticar de forma generalitzada
per part de la societat. No ho reprovo, perquè
això és conseqüència de les moltes coses que
moltes persones del món de la política han fet
malament els darrers anys, de la imatge que han transmès i de la separació que s’ha produït envers la gent
del carrer. No ho reprovo, però tampoc ho veig just.
Perquè hi ha molts polítics i polítiques que són honestes, vàlides i treballadores –tot i que sovint supeditades
a les sigles i a la disciplina de partit, cosa que considero
un llastre-, i que, al capdavall, són persones.
I això és el que mai hem d’oblidar, en el fons, i que
molta gent acostuma a passar per alt, sobretot en la
irascibilitat de les xarxes socials, on sembla que tot s’hi
val, i que no passa res si es critica, si s’ofèn, si s’insulta.
I, en última instància, traslladat a la vida real. No dic
que a Internet sigui menys greu, tot i que sí trobo una
diferència entre fer un comentari ofensiu darrera d’un
mòbil o una pantalla d’ordinador en un moment
de tensió i fer una pintada o tirar ous, per exemple. Trobo més premeditació en el segon cas.
Fa uns dies, es va poder veure al barri del
Progrés la pintada que
apareix a la fotograﬁa,
en un to de clara amenaça cap al nou alcalde del PSC,
Álex Pastor. Quelcom que TOTHOM hauria de reprovar,
sense excepció. No fer-ho és atorgar ales a qui tingués
aquesta brillant idea. I que, sens dubte, no va pensar
en la parella de l’Álex, o en les seves dues ﬁlles. De la
mateixa forma que tampoc ho fan les persones que insulten i desitgen mala fortuna en el terreny personal a
altres ﬁgures polítiques, es diguin Fàtima Taleb, Xavier
Garcia Albiol, Oriol Lladó. Tant se val.
Els polítics fan política, i s’hi pot estar més o menys
d’acord. Admeto i sóc conscient que hi ha formes de fer
política que no ajuden a la convivència i a la pau social,
totalment d’acord. Però això no treu que hauríem de
ser una societat capaç de processar els discursos polítics, extreure el que ens interessi o no, denunciar el
que calgui o no, si fos necessari, però no permetre que
això ens faci vomitar odi cap a una persona que en un
cert moment de la seva vida pot encarnar una ﬁgura
política concreta amb la que pot ser ni està d’acord ﬁl
per randa, darrera del discurs oﬁcial. No ens tornem
bojos, si us plau. Ens hem de prendre les coses amb
calma i reﬂexió. I els polítics, els primers.

Hi ha formes
de fer política
que no ajuden a
la convivència
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Exposicions Activitats
Fins al 31 d’agost
Exposició “Mujeres en Vanguardia. La
Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936)”, L’exposició és fruit de la
col·laboració d’Acción Cultural Española
i la Residencia de Estudiantes per a commemorar el centenari del primer centre
instaurat a Espanya que fomentà l’educació superior de la dona, que va suposar
una transformació del model social tradicionalment associat a la condició femenina de començaments de segle XX. A la
biblioteca Can Casacuberta

Recomanem

Divendres 29 de juny
Inauguració del Cryptshow Festival.
· Projecció de “L’Inferno” (1911), musicada
en directe per Agustí Busom. Al Círcol (c.
Sant Anastasi, 2), 21h
· Second International Movie-TableQuiz in Badalona. Bar L’Estrop (riera de
Matamoros, 44), 23h

Circ Raluy Legay

Concert tribut a Madonna. Amb Who’s
that girl?, a la Sala Sarau 08911 (c. Ramon
Martí i Alsina), a les 23.30h
Durant tres mesos
Exposició “La història de Badalona a través dels seus personatges cèlebres”, una
sèrie de mostres trimestrals impulsada
en el marc del 15è aniversari del Tanatori
de Badalona, que repassarà la trajectòria de diversos homes i dones rellevants
de la ciutat i que compta amb el suport
del Museu de Badalona. Al c. Francesc
Layret, 84.
Fins al 7 de juliol
Exposició “El meu veí Totoro. Exposició
30 anys”, a l’Espai Betúlia. El 16 d’abril de
1988, dirigida per Hayao Miyazaki, s’estrenà El meu veí Totoro, la pel·lícula que
esdevindrà la icona dels estudis Ghibli i
de tota l’animació japonesa. Per commemorar els 30 anys d’aquella estrena s’ha
fet aquesta exposició que recull els treballs de trenta autors al voltant de la ﬁgura de Totoro, l’entranyable esperit del
bosc que habita a l’interior d’un camforer mil·lenari.

Dissabte 30 de juny
‘Badalona bombardejada’. Jornada d’activitats culturals i exposicions gratuïtes a
l’Institut la Llauna. S’emplaçarà una placa en commemoració de les víctimes dels
bombardejos de la Guerra Civil. S’acabarà
amb un dinar popular. A l’Institut la
Llauna (c. Sagunt, 5), a partir de les 10h
Inauguració del Cryptshow Festival.
· Xerrada amb Simon Boswell. A l’Hostal
solimar (carrer de la Caritat, 29), 11.30h
· Projecció de “Dust Devil” (1992), de
Richard Stanley. Amb Simon Boswell. Al
Círcol (c. Sant Anastasi, 2), 19h
· Concert de Simon Boswell amb la banda
The AND. Al Círcol (c. Sant Anastasi, 2),
22h
1r Badalona Beach Tournament.
Innovador torneig amb bàsquet, futbol
platja i volei platja. A la platja del Pont del
Petroli.

Torna el Circ Raluy Legacy a Badalona, que estrenarà el seu nou
espectacle: #THEMAGICFORMULA. Un impressionant ‘show’
completament renovat que combina diversió, emoció i fascinació. Una fórmula que sedueix als adults i fascina als més petits,
mantenint l’essència del més pur circ dels anys 30 fusionant-la
amb el #l’avantguardisme més actual. El nom de l’espectacle és
un tribut al patriarca de la família, Luis Raluy, que a més de ser
un entranyable pallasso de clara blanca, és un reconegut matemàtic creador de reveladores fórmules i teories matemàtiques.
A partir de dijous, 5 de juliol, a la rambla del Gorg

XIX aniversari de l’Asociación Cultural
Extremeña Zurbarán. Amb l’obertura d’un
nou certamen de pintura, actuacions de
cors, cant i dansa. Al Centre Cívic La Salut,
18.30h.

Diumenge 1 de juliol
Festes de Can Mercader:
· Fideuà popular, 13.30, a la plaça de Lluís
Escolà i Escofet

Botifarrada i festa al Gorg Mar. Amb espectacle i actuació de grups de ball. 21h
Festes de Nova Lloreda Sud:
· Animació i activitats infantils, amb aigua
i festa de l’escuma. De 10 a 14 i de 17 a 20h,
al passatge Riu Congost
XVIII Fòrum TIC Social. Xerrades, tallers i
activitats a la fresca, a càrrec de Lleﬁànet.
A la plaça Trafalgar, a partir de les 19.30h
1r Badalona Beach Tournament.
Innovador torneig amb bàsquet, futbol
platja i volei platja. A la platja del Pont
del Petroli.

Concert pro Veneçuela. A càrrec de La
Badalonense i el grup vocal Els Preferits. A
l’Església de Santa Maria, 21h

Fem música, joves. Concert de cor i piano, amb el Cor Jove i la pianista Nina
Dávila. A l’Espai Tolrà (c. Enric Borràs,
19-21), 19h

La Nit de Swing, a càrrec del Círcol. Els
nois i noies del taller de #SwingCírcol oferiran tres Jams Sessions obertes al públic.
A la Rambla, alçada de Roca i Pi 20h
Concert tribut a Bruce Springsteen. Amb
Manuel Fuentes, a la Sala Sarau 08911 (c.
Ramon Martí i Alsina), a les 23.59h

Concert pro Veneçuela. A càrrec de La
Badalonense i el grup vocal Els Preferits.
A l’Església de Santa Maria (c. Enric
Borràs, 19-21), 21h
Dijous 5 de juliol
III Recital poètic 2018, a càrrec de l’Associació Badalona Poètica. A l’Espai Betúlia
(c. Enric Borràs, 43-47), 16.30h

Cultures
La batalla per mantenir
viu el ﬂamenc a Badalona
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Les dues entitats que promouen el ﬂamenc a la ciutat combaten
contra els canvis generacionals que marginen aquest estil musical

Augusto Magaña

B

adalona és el lloc on va néixer Miguel Poveda i on va
morir el gran Camarón de
la Isla. Amb aquests antecedents, la ciutat hauria de
ser un lloc emblemàtic de la cultura del ﬂamenc. Però les úniques
dues entitats que encara mantenen la seva feina de promoció i
divulgació del ﬂamenc, el Centro
Andaluz ‘Tertulia Flamenca’ i l’entitat Flamenco Vivo, concorden en
què no se li dona suﬁcient espai a
aquest estil musical dins de la programació cultural de Badalona. “Va
haver-hi un moment en què se li
va donar molta importància, però
ara no”, assenyala el president de
Tertulia Flamenca, José Mayo.
El president de Flamenco Vivo,
José María Parra, explica que fa
trenta anys “semblava que el ﬂamenc estava més en auge” i per
això mateix a Badalona van aparèixer moltes penyes ﬂamenques.
Però no fa falta anar-se’n tan lluny:
el 2003 es va celebrar a Badalona
el XXXI Congrés Internacional de
Flamenc, que va convertir la ciutat
en la capital internacional del ﬂamenc durant tot aquell any. “Van
venir conferenciants no només
d’altres parts d’Espanya, sinó també de l’estranger”, recorda Mayo.
Ara, però, tot això ha canviat i
la ciutat no té ni tan sols un festival dedicat a aquest estil musical.
Mayo ressalta que des de Tertulia
Flamenca promovien un certamen
conegut com a Muestra Flamenca
de Badalona, que es va convertir en un dels més importants de
Catalunya. “Ara ja no el podem

fer”, assenyala Mayo, que es queixa del poc suport que reben. Parra
apunta que l’activitat de les penyes
ﬂamenques de la ciutat ha disminuït molt els últims anys. “Sóc
guitarrista ﬂamenc i porto tota la
vida en això. Quan nosaltres vam
començar a ﬁnals dels noranta ja
quedaven poques, però ara queden
encara menys”, assegura el president de Flamenco Vivo.
Aquest fenomen té una explicació complicada, però comprensible. Segons Parra un dels fets que
han propiciat que desapareguessin moltes entitats que promovien
el ﬂamenc és que les generacions
que van migrar des d’Andalusia i
el sud d’Espanya cap a Badalona
ara s’han fet velles i els seus descendents no han continuat aquesta tradició de reunir-se en penyes.
“Abans es reunien a les cases d’Andalusia, per la nostàlgia de les seves terres. Ara ja som nascuts aquí
i no tenim enyorança ni nostàlgia
de res”, ressalta Parra.
A més, també els hi ha afectat
els canvis culturals de consum de
la societat. Mayo recorda que ells,
des de Tertulia Flamenca, van impulsar la carrera de Poveda quan
encara era un nen i per fer-ho li donaven a escoltar cassets dels mestres del ﬂamenc. Ara, però, els jo-

Les penyes ﬂamenques
no es rendeixen
A. M.

A

pesar que ha disminuït
el nombre de penyes flamenques a la ciutat, les
dues entitats que encara fan la
seva labor per promoure aquest
estil musical a Badalona no es
cansen de programar activitats
i proposar projectes per mantenir viu el ﬂamenc. “Nosaltres
sempre ens hem dedicat a l’estudi del ﬂamenc i segueix sent
la nostra labor, per la importància que té el flamenc no solament on va néixer, a Andalusia i
a Espanya, sinó a escala univer-

ves que s’interessen pel ﬂamenc
poden trobar tot el que volen a
Internet. “Ja no és necessari associar-se en una entitat, perquè ara
tens tota la informació del ﬂamenc
més a mà. Fa trenta anys una de les
poques formes d’aprendre era participant d’aquestes entitats”, destaca Parra.

I tot i que aquesta accessibilitat
del ﬂamenc podria signiﬁcar també
un augment de l’interès pel ﬂamenc
a la societat badalonina, el que és
cert és que el que ha provocat és
que les entitats que promouen
aquest estil musical perdin participants. “Des del punt de vista associatiu això ha decaigut moltíssim.

Abans a les penyes anaven famílies
senceres, amb els nens petits i tot. I
aquí s’enganxaven, o bé al ball, o bé
al ‘cante’ o a la guitarra ﬂamenca”,
apunta Parra. Ara mateix a Tertulia
Flamenca són només seixanta associats i a Flamenco Vivo són al voltant de 200 socis.
Però tot i aquestes diﬁcultats,
des de les entitats assenyalen que
encara hi ha aﬁció i per això mateix no s’han de perdre les esperances que puguin sorgir nous talents a la ciutat. “Un ‘cantaor’ com
Poveda no solament a Badalona,
sinó en tota Espanya, és difícil que
surti. Però hi ha alguns joves que
apunten bé”, assegura Mayo.
El president de Flamenco Vivo
apunta que, si es volen tenir nous
talents, s’hauria de donar més
suport a iniciatives com l’Aula
Flamenca, un projecte educatiu
que van crear el 2001. Aquesta iniciativa, que formava a joves talents en l’art del ‘cante’, el ‘baile’
i la guitarra flamenca, va durar
només al voltant de quatre anys,
perquè es mantenia amb recursos municipals. “Hi havia un programa educatiu molt interessant
i això crec que és fonamental”, assegura Parra.
Tant des de Tertulia Flamenca
com des de Flamenco Vivo consideren que s’hauria de donar més
suport al ﬂamenc des de les institucions públiques en general i no
només des de l’administració local. “Fa anys hi havia ajudes de
la Diputació de Barcelona o de la
Generalitat. Ara tot això ha desaparegut i, clar, les entitats només amb
les quotes dels socis no podem fer
front a aquests costos. Aquest és el
problema”, manifesta Parra.

tadania alguns dels millors talents
musicals locals i també alguns de
fora de casa.
A aquesta darrera edició, que
es va celebrar en tres jornades del
14 al 22 de juny, van participar artistes com els guitarristes Alberto
i Justo Fernández, els ‘cantaores’
Javier Fernández, Pepi López, Jorge
Meza “El Pirata” i l’andalús Manuel
Cástulo, que és un reconegut músic que ha guanyat diversos premis.
Mayo recorda que abans tenien més recursos i podien portar
més artistes de fora de Catalunya,
sobretot andalusos, i també programar altres activitats com conferències i lectures de poesia ﬂamenca. L’any passat li van dedicar
les ‘Jornadas Flamencas’, amb una
exposició, a Camarón de la Isla, arran del vint-i-cinquè aniversari de
la seva mort. “Vam ser l’única entitat de la ciutat que li va rendir homenatge”, ressalta Mayo.

Un cor per donar vida al ﬂamenc
El 2014 es va celebrar la primera
Trobada d’Entitats Andaluses de
Badalona, arran de la qual es va
constituir un dels principals actius
de l’associació Flamenco Vivo: el
seu cor. “Hi havia un grup de persones molt interessades per la música del ‘rocío’ i de ﬁres, com les
sevillanes. I encara que la nostra
entitat és exclusivament de flamenc, vam decidir fer una secció
nova només pel cor. Era un bon
moment, perquè hi havia gent
amb ganes de participar”, recorda Parra.
Ara, aquest porta ja quatre anys
actuant a diversos escenaris i festes de la ciutat. Aquest any han
participat, entre d’altres, a les festes del Gran Sol de Lleﬁà i el pròxim 7 de juliol tindran un lloc especial al festival de Les Nits d’Estiu
al Port. “Interpretarem un espectacle que treballem des de fa dos

anys i que es diu ‘Un passeig pel
ﬂamenc’. Fem una mica un recorregut des de l’etapa pre-ﬂamenca
de la música ﬁns al moment actual”, assenyala Parra.
Aquest repertori fins a cert
punt pedagògic té molt a veure
amb l’objectiu que s’ha marcat
Flamenco Vivo: donar visibilitat
a la cultura ﬂamenca i apropar-la
a les noves generacions. “La nostra idea no és ser un ‘coro rociero’. Intentem que totes les produccions que fem, sempre des
de l’àmbit més ‘amateur’ i sense
ànim de lucre, tinguin un sentit i
que la gent vegi alguna cosa darrere de l’espectacle, no solament
veus i guitarres”, explica Parra.
Ara mateix estan treballant en
un nou espectacle. És com una
espècie de litúrgia del ﬂamenc.
Una cosa així com una missa
flamenca, sense ser-ho exactament”, assenyala Parra.

El 2003 es va
celebrar a la
ciutat el Congrés
Internacional
de Flamenc

sal”, assegura Mayo. El president
de Flamenco Vivo ressalta que les
poques entitats que queden no poden renunciar al seu objectiu: donar al ﬂamenc el lloc que es mereix
a la ciutat.
Divuit anys de ‘Jornadas
Flamencas’
El Centro Andaluz ‘ Tertulia
Flamenca’ va néixer el 1984 i des
de fa divuit anys promouen una
de les principals activitats ﬂamenques de la ciutat: les ‘Jornadas de
Valores Flamencos’. Amb un programa que ja s’ha fet habitual al
Centre Cívic de Can Cabanyes, l’entitat intenta mostrar a tota la ciu-

El cor de Flamenco Vivo durant un espectacle Foto: Flamenco Vivo

El ‘cantaor’ Manuel Cástulo en una activitat de Tertulia Flamenca Foto: José Serrano

•

•

Cultures
El Port, pol cultural
durant les nits d’estiu
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La VI edició del festival ‘Les Nits al Port de Badalona’ omplirà la ciutat
d’espectacles de la millor cultura catalana, gallega, andalusa i estrangera

A. M.

El festival durarà
tres caps de
setmana, del
6 al 21 juliol

D

urant tres caps de setmana, del 6 al 21 de juliol, el
Port de Badalona es convertirà en el pol cultural
de la ciutat. La VI edició
del festival “Les Nits al Port de
Badalona” oferirà a la ciutadania
diversos espectacles del millor de
la cultura catalana, gallega, andalusa i estrangera. Una mostra cultural gratuïta que omplirà el Port
les nits de divendres i dissabte
amb música de diversos estils —
tradicional, jazz, corals i pop—,
dansa, òpera i una oferta gastronòmica per a tots els gustos.
Des de l’organització del festival assenyalen que Les Nits al Port
són a Badalona “l’oferta lúdica més
completa per a les nits del mes de
juliol” i per això mateix no només
congreguen a públic de la ciutat,
sinó també de tota l’àrea metropolitana. Per aconseguir aquest
“efecte crida”, la programació del
festival combina cartell local i de
poblacions properes.
El festival començarà la seva
programació el divendres 6 de juliol amb el grup d’havaneres Mar
Brava, que oferirà al públic un
ampli repertori d’havaneres i cançons populars. Aquesta primera
nit de concerts, que estarà dedicada a la cultura catalana, tancarà
la seva programació amb l’actuació de l’Esbart Dansaire Maragall,

Un dels espectacles de l’estiu passat Foto: Marina Badalona

“una formació amb molta trajectòria que consolida la fórmula del
festival de Badalona d’incloure en
la programació formacions convidades”, segons informen els organitzadors.
El dissabte 7 de juliol estarà dedicat al folklore gallec i andalús,
amb les actuacions de l’Agrupación Cultural Agarimos, que faran un espectacle en homenatge
a la cultura de Galícia, i del Coro

Rociero Raíces de la Esperanza
(ACRA) i el Coro Rociero Ntra Sra
de la Esperanza, que posaran el
toc andalús a la primera part de
la vetllada. El grup Flamenco Vivo
serà l’encarregat de tancar la programació del primer dissabte de
festival, amb un espectacle unitari de ﬂamenc.
El segon cap de setmana de festival començarà el 13 de juliol amb
una nit dedicada a homenatjar la

veu, amb l’espectacle del grup local Gospel Sentits i amb el quintet de jazz liderat per la vocalista
Mar Vilaseca. El dissabte 14 de juliol, en canvi, es portarà a terme
una nova tradició que els organitzadors del festival volen establir a partir d’aquesta edició: dedicar una nit a conèixer cultures
estrangeres. Aquest any la cultura
escollida ha sigut la russa, ja que
el 2018 és un any on aquesta re-

pública n’és molt present gràcies
a la Copa del Món de la FIFA. En
representació de Rússia actuarà el
grup Vecherinka, que estarà acompanyat per un mercat artesà i una
ﬁra gastronòmica russa.
Per tancar el festival, l’últim
cap de setmana estarà dedicat a
la dansa i l’òpera. El divendres
20 de juliol actuarà el Jove Ballet
Clàssic de Badalona, sota la direcció de la ballarina Marisa Yudes
i amb l’acompanyament d’altres
talents locals de la dansa provinents de companyies d’arreu i que
cada any s’agrupen durant aquestes dates. El dissabte 21 de juliol,
Les Nits al Port abaixaran el seu
teló després de la representació
de l’òpera ‘Cavalleria Rusticana’,
de Pietro Mascagni i que comptarà també amb la direcció artística de Yudes.
El festival Les Nits al Port
està organitzat per Marina de
Badalona i compta amb el suport
de l’Ajuntament de Badalona i de
diferents patrocinadors locals
que hi col·laboren per mantenir
aquesta cita estiuenca de referència a la ciutat.

•

Un cor per millorar la veu...i les emocions
Els Clappers, dirigits per la badalonina Sonia Moreno, desenvolupen el creixement
personal i musical de forma paral·lela amb sessions emocionals
Javier Torres Jiménez

L

a sala d’actes de Maristes acull
aquest dissabte, dia 30, l’audició d’un grup coral badaloní
que treballa la música com a eina
per tractar les emocions dels seus
integrants. Es tracta dels ‘Clappers’,
com ells mateixos es denominen,
un projecte de la plataforma musical We Clap que va començar fa
quatre anys, amb persones que provenien d’un cor de gòspel del taller
de músics, i que està dirigit per la
badalonina Sonia Moreno.
Amb un dilatat recorregut professional en el món de la música
i la direcció de grups corals als
millors auditoris de Catalunya,
la Sonia va complementar el tre-

ball vocal amb el tractament de
les emocions dins de l’activitat que
desenvolupa el grup. “És un treball de profunditat, un treball de
la persona, però sempre a través
de la música, perquè al ﬁnal tothom ve a cantar”, apunta Moreno.
Cada sessió d’assaig de grup, que
el cor fa els dissabte durant tot el
curs, va precedida d’una sessió de
veu i emoció en grups molt reduïts,
on es fomenta el coneixement personal des de la música. “Es tracta
de conèixer-se a un mateix. Al principi, la majoria de gent del grup no
s’atrevia a cantar en públic, i ara té
fortalesa com per a fer un ‘solo’”,
explica la directora d’aquest cor de
10 persones, que al principi no tenien gaire experiència en el món de
la música. “Ara són un cor de solis-

tes”. A banda dels assajos habituals,
el cor fa de tant en tant activitats
excepcionals, com ara la formació
que van anar a fer a Londres fa uns
mesos, sota la tutela de la reconeguda Karen Gibson, que recentment va dirigir el cor que va actuar al casament del Príncep Harry
de Gran Bretanya.
Els Clappers tanquen aquest
curs amb l’actuació a Maristes,
aquest dissabte a les 12.30h, on
estaran acompanyats d’un pianista per interpretar diferents temes.
“Normalment organitzem dues
audicions a l’any on estem nosaltres només, però ens venia de gust
acompanyar-ho de música en directe”. Pots contactar amb el grup,
obert a tots els públics, al mail weclapcor@gmail.com.

•

Actuació del cor Foto: We Clap
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L’aposta pels productes
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La cuina del badaloní Marc Esteve ha estat distingida pel moviment
Slow Food per ser totalment ecològica i de proximitat

Silvia Rodríguez Gómez

“He trigat sis anys
en aconseguir que
tot el producte
sigui ecològic i
de proximitat”
assenyala el cuiner

F

a deu anys, al cuiner badaloní Marc Esteve li van
oferir un repte professional dels que et fan suar
per la nit. Es jubilava el
cap de cuina de l’escola
on treballa, la St. Paul’s School de
Barcelona, i li van proposar quedar-se al capdavant de la cuina,
amb una única condició: que els
productes emprats per fer els dinars dels infants fossin ecològics
i de proximitat. “M’ha costat sis
anys aconseguir-ho, i ara anem recollint els fruits d’aquest treball”,
diu el cuiner, que s’ha convertit en
un referent dels moviments que
defensen els productes de proximitat, mundialment coneguts com
Kilòmetre 0, o slow food.
Els productes de proximitat, segons defensa Esteve, tanquen un
cicle que beneﬁcia a totes les parts
implicades. “És una compra local,
amb la qual es reverteix sobre el
territori i sobre els productors de
proximitat; també és un producte
fresc i de temporada, amb els beneﬁcis saludables que això implica, i sobretot el fet que sigui ecològic vol dir que no s’han emprat
productes químics ni agressius
amb el medi ambient en la seva
producció”, explica el cuiner sobre les bondats del consum de proximitat, que cada dia guanya més
adeptes a tot el món. “Està clar”,
diu, “que és un producte molt més
saludable pels infants”.
Per aquest motiu, fa un parell de mesos que la cuina d’Esteve ha estat la primera i única
a Catalunya en rebre la distinció
‘Km 0-Slow Food’ una menció que
entrega l’Associació Slow Food
Barcelona per promocionar els

Marc Esteve, a la cuina de la St. Paul’s School Foto: Forn Catalunya

restaurants o menjadors que estan treballant per consolidar-se
en aquesta ﬁlosoﬁa.
Esteve assenyala que el funcionament de la cuina de l’escola ha
canviat dràsticament. Els processos de cocció dels productes solen
ser més llargs, i el fet de l’estacionalitat també fa que s’hagin de solucionar reptes importants. “Com
que hi ha temporades que no tenim determinats productes has
de fer conserves, o buscar substitutius. Per exemple a l’hivern
no tenim tomàquet, i per la salsa
per acompanyar la pasta, fem una
amb remolatxa i pastanaga”, expli-

ca. “Has de buscar noves receptes
amb els productes de temporada
que tens. D’aquesta manera també
varies molt el producte, perquè va
canviant constantment”, afegeix el
cuiner, que dona de menjar cada
dia a 800 infants i 150 treballadors
de l’escola.
El preu, un obstacle salvable
El cost dels productes ecològics i
de proximitat és una de les barreres per accedir-hi per a molta gent. En aquest sentit, Esteve
apunta que des de la cuina de la
St. Paul’s School han buscat d’abaratir el procés evitant els distri-

buïdors majoristes. “Si busques
productors petits i pots negociar
directament amb ells, és bastant
més barat”. “Nosaltres treballem
directament amb els productors
de verdures, hortalisses i fruites.
Tenim granja pròpia de vedella
i pollastre i les llegums les comprem a productors petits del Delta
de l’Ebre”, diu.
A més a més, destaca, com a defensors de l’slow food intenten preservar varietats o productes que
tenen poca producció, i per això
compren el xai d’ovelles ripolleses,
una raça autòctona del nord-est
de Catalunya i que gràcies a movi-

ments de consum com aquests, pot
mantenir-se i ﬁns i tot augmentar
la producció per no perdre ramats
a les muntanyes catalanes.
Així mateix, Esteve aﬁrma que
des del seu menjador acorden amb
els productors amb els quals treballen els consums que tindran al
llarg del any, per tal de tenir una
bona planiﬁcació i en el cas de les
verdures, hortalisses i fruita “poder conrear i treballar la terra amb
una demanda que ja sabran on es
podrà servir”.
En aquest sentit, destaca un
acord al qual han arribat 35 escoles catalanes amb els productors
del Baix Llobregat i del Maresme
per fer un calendari de consum.
“Amb aquesta previsió els productors saben quants quilos els hi
comprarem, i així negociem per
un volum de compra superior a un
bon preu per tos”, declara Esteve.
Ara mateix, el cuiner s’ha convertit en una mena de referent del
moviment de proximitat, i està
assessorant a moltes escoles que
volen apostar per un menjar de
molta més qualitat i que alhora
impacta socialment. “Animo a les
escoles a fer el mateix que nosaltres”, assegura, “encara que hi ha
molts centres que la gestió de la
cuina la tenen contractada empreses externes i és més difícil de gestionar”, matisa.

•

Esports
Quan el futbol deixa
de ser un joc
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Aquesta temporada s’han obert més de 100 expedients per situacions
de violència, que moltes vegades poden destruir projectes de vida

L’apunt

Treballar des del
futbol base per
prevenir la violència

E
Raúl Sánchez, exfutbolista que va patir una agressió a un partit de veterans Foto: Frederic Lista

Augusto Magaña

E

l Raúl Sánchez va començar a sentir la passió pel
futbol des de molt petit. Mai va arribar a jugar
professionalment, tot i que
durant gairebé 13 anys de la seva
vida va passar jugant a diversos
equips de Badalona. Però un fatídic 26 d’abril de 2014 la seva vida
futbolística es va veure truncada
per sempre. Sánchez tenia 35 anys
i jugava un partit de veterans amb
l’equip del seu barri, el CF Lloreda,
quan una puntada d’un jugador
contrari ho va deixar tetraplègic
i en cadira de rodes.
“Era un partit normal i corrent,
però es va començar a escalfar a
poc a poc”, recorda Sánchez. El seu
equip guanyava el partit contra
l’Ecua Calella quan va xocar amb
un jugador rival, al que van acabar
expulsant després de la jugada. Els
ànims estaven encesos i els jugadors del Calella no deixaven de repartir cops. “Fins i tot vam demanar a l’àrbitre que parés el partit”,
rememora Sánchez. Però el jutge
no va considerar que la situació fos
tan i va deixar seguir el joc.
En una jugada, ja prop del ﬁnal,
un dels companys de Sánchez va
rebre una dura falta i ell va acudir
a ajudar-ho. Va ser llavors quan el
jugador que abans havia estat expulsat va tornar al camp sense cap
raó i va anar directe ﬁns a on estava Sánchez, a qui va propinar
una puntada de peu en l’esquena
que ho deixaria tombat sense poder-se aixecar. “En aquell moment
em vaig adonar que alguna cosa no
funcionava bé”, assenyala. El partit es va suspendre i Sánchez va ser
traslladat d’urgències ﬁns a Can

Ruti, on van haver d’operar-ho.
“Vaig estar ingressat vuit mesos
a l’hospital”, recorda l’exjugador
del Lloreda. El jugador del Calella
va ser detingut pels Mossos d’Esquadra i va passar tot aquell cap de
setmana en calabós. Encara avui
en dia Sánchez segueix a l’espera
que se celebri un judici, tot i que ja
han passat més de dos anys.
Sánchez, avui en dia, ha d’anar
tres dies a la setmana a rehabilitació. Però lluny de rendir-se, ha
aconseguit transformar aquesta experiència negativa en una possibilitat d’ajudar als altres. Ara, aquest
exjugador veterà es dedica a donar
xerrades i conferències per conscienciar dels perills de la violència en
el futbol. Al costat de dos dels seus
amics de tota la vida, el documentalista Guillermo Cruz i el fotògraf
Frederic Lista, han desenvolupat el
projecte “26 d’abril, play again”, que
van presentar el passat 16 de juny
al Teatre Principal.
Aquesta iniciativa consisteix en
un documental sobre el cas de la
lesió de Sánchez, que es projecta
a grups de nens i nenes de futbol
base (i també als pares d’aquests),
per generar un debat. “Els nens
fan moltes preguntes. Queden impressionats”, ressalta Sánchez.
Tot i la seva experiència,
Sánchez assegura que la violència no és una situació generalitzada dins del futbol. Segons aquest
exjugador del Lloreda la solució a
les situacions puntuals de violència a l’esport es resolen amb sancions, però sobretot amb educació.
“Les federacions estan intentant
desenvolupar codis ètics, però en
realitat depèn molt dels clubs, que
són els que han de conscienciar als
equips i ensenyar els valors de l’esport”, assenyala.

Prop de cent expedients
sancionadors en una temporada
A Catalunya, la màxima autoritat
sancionadora a totes les categories professionals (excepte la primera i segona divisió) és la Federació
Catalana de Futbol (FCF). Dins
de la FCF hi ha la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita Contra la
Violència, que només aquesta temporada 2017-2018 ha comptabilitzat prop de 100 expedients.
El coordinador d’aquesta comissió, Francesc Bartoll, explica que la
FCF obre aquests expedients quan
consideren que una situació de violència no es resol només amb les
sancions dels comitès de competició (que són una mena de “justícia
federativa”). “Per exemple, quan un
club l’han sancionat reiteradament
per incidents del públic, aquella situació no s’arreglarà només amb
sancions. Es fan les actuacions que
calguin, des de fer comparèixer a
tots els directius del club ﬁns a sollicitar l’ajuda dels Mossos d’Esquadra”, assenyala Bartoll.
Aquests expedients se cenyeixen
al codi ètic de la federació i poden
obrir-se arran de sancions per actuacions dels jugadors, dels entrenadors i ﬁns i tot del públic. Contrari
al que es podria pensar, en aquesta
última temporada més de la meitat
dels expedients que es van obrir en
totes les categories van ser arran de
problemes d’actitud del públic, concretament un 66%.
És per aquest motiu que la FCF
vol crear, a partir de la pròxima
temporada, una nova ﬁgura dins
la grada que sigui com una mena
de vigilant de seguretat de l’afició. “Vam fer una prova pilot amb
la UE Sant Joan de Montcada. El
resultat va ser genial, perquè un
equip que va estar a punt de ser ex-

l coordinador de futbol set i psicòleg del futbol base del CF
Badalona, Iago Fernández, explica que només aquesta temporada va haver d’expulsar un grup de pares de dos partits de nens.
“L’àrbitre em va dir que, si no se n’anaven del camp, el partit se suspendria”, recorda. Fernández assenyala que normalment és “la
gent de fora del camp la que comença les tensions que provoquen
violència”. I en el cas dels nens això és més preocupant, perquè
acostumen a imitar els seus pares. “Sempre hi ha una relació directa: el nen que crida i insulta és perquè el pare té una tendència
a fer-ho també”, explica. Per això, al CF Badalona volen promoure
el joc net i la no-violència des del futbol base. Fernández explica
que el club té la intenció de fer una “escola de pares”, per formarlos en el comportament correcte dins del camp. Però això encara
és només una idea, ja que exigeix temps i gent preparada.
De moment, el CF Badalona cada inici de temporada reuneix
a tots els pares dels nens i nenes del futbol base, per explicar-les
“la importància que té pel desenvolupament dels nens que ells es
mantinguin al marge dels entrenaments”. A més, també parlen individualment amb els nens i nenes a inicis de temporada, perquè
tenen “l’obligació moral d’aconsellar-los”.
Fernández assegura que la seva formació com a psicòleg l’ha ajudat a detectar les tensions que provoquen situacions violentes i així
prevenir-les. “Ens ﬁxem sobretot en la comunicació no verbal, per
preveure si algú s’està irritant o enfadant”, explica. El cos rígid, els
punys tancats i els moviments repetitius són un senyal clar que una
situació de violència pot esclatar en qualsevol moment. Però aquestes estratègies no són comunes als diversos clubs de futbol, perquè
normalment “s’actua sempre quan les coses ja han succeït” i la prevenció és mínima. Al CF Badalona és dels pocs clubs que tenen un
protocol d’incidències, tant pels pares com pels nens i entrenadors, i
un codi intern per sancionar qualsevol indici de violència.

•

pulsat de la competició va acabar
sent una de les millors aﬁcions de
la temporada”, comenta Bartoll. La
idea és que aquesta ﬁgura de “vigilant de grada” sigui una persona de l’aﬁció, preferiblement soci
del club, i que vagi rotant cada cert
temps per afavorir la conscienciació de tota l’aﬁció.
En el cas de les situacions violentes cap als àrbitres, que representen un 24% dels expedients
oberts per la FCF, Bartoll assegura que són amb les que es demana
una especial contundència. Fins i
tot a vegades es recomana als
clubs que expulsin jugadors que
hagin tingut un comportament violent reiterat cap als àrbitres.
Com a novetat aquesta temporada la FCF va obrir una nova subcomissió dedicada a estudiar els
incompliments del codi ètic a les
xarxes socials. Aquesta subcomissió ha obert expedients de casos de
faltes que “alteren l’ètica esportiva” o “predisposen a una part del
públic per anar contra l’àrbitre”.

Aquestes sancions van signiﬁcar
prop d’un 4% dels expedients que
es van obrir aquesta temporada.
Tot i que les sancions són molt
importants per evitar que les situacions violentes al futbol puguin
repetir-se, Bartoll destaca que una
de les feines principals de la FCF
és la formació en el joc net i la noviolència. “A l’escola d’entrenadors
focalitzem molt el treball de prevenció de la violència, ja que són
els entrenadors els que han de controlar els jugadors. Són una mica
la veu del club”, explica Bartoll.
A més, des de la FCF també fan
moltes campanyes i xerrades formatives pels jugadors i jugadores,
però el coordinador de la comissió
d’ètica assegura que, lamentablement, tenen una assistència molt
baixa. “Ara estem impulsant una
mesura perquè tots aquells jugadors que hagin estat sancionats un
determinat nombre de partits a ﬁnal de mitja temporada hagin de
fer, per obligació, un curs de formació d’ètica”, assenyala Bartoll.
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de Badalona
A peu
de carrer

Alfons Puerta
Meteoròleg de l’Observatori Fabra

“Els mitjans creen una sensació de viure
una singularitat meteorològica contínua”
Alfons Puerta va néixer
i créixer a Badalona.
Encara que viu a
Cardedeu des de fa alguns
anys, continua vinculat
a la ciutat de diferents
formes. Porta 16 anys
treballant a l’Observatori
Fabra de Barcelona, des
d’on fa unes fotograﬁes
espectaculars dels
fenòmens meteorològics
que ens envolten.
Javier Torres Jiménez
Treballant aquí et trobes més a prop del
cel o de les persones?
Estic bastant més en contacte directe amb
el cel (cientíﬁc). En general circula poca
gent per aquí, tot i que hi hagi moltes visites escolars. De vegades trobes a faltar
més contacte amb gent, perquè els quatre gats que hi treballem coincidim molt
poc, i a més estem molt ﬁcats en la feina,
molt pendents del temps, del que passa.
L’Observatori absorbeix molt i estàs molt
pendent del cel.
Com vas arribar a treballar a l’Observatori?
Tinc aﬁció a la meteorologia des de petit i em vaig involucrar en l’Associació
Catalana d’Observadors Meteorològics
(ACOM). Allà fèiem activitats i divulgació.
Jo vaig començar a impartir cursos a centres cívics d’arreu i unes sessions consistien en una visita a l’observatori. En una
d’aquestes vaig deixar un currículum, i
mesos després vaig rebre resposta i vaig
començar a vincular-me. Era l’any 2002.
A Barcelona, a Catalunya...hi ha una aﬁció
especial per la meteo?
Sí que ho hem parlat amb la gent del ‘mundillo’. Sí que sembla que hi hagi un fet diferencial en la meteo a Catalunya. La densitat
d’aﬁcionats és superior, no et sé explicar
per què. A Badalona mateix hi ha molta
gent, molts coneguts i de mitjans de comunicació, altres que són professors d’universitat i altres que ens coneixem de l’aﬁció. A
Badalona també hi ha un nucli particular
d’aﬁció, i no et sé explicar el motiu.
Què és el més impressionant que has vist
des d’aquí?
He vist tantes coses...als que ens agrada la
meteo, a la majoria ens agraden els fenòmens més extrems. No les destrosses, els
fenòmens! Les tempestes, els tornados... jo
he tingut l’ocasió de veure’n diversos des
d’aquí, però lluny, sobretot al mar i en algun punt del Baix Llobregat. Com a fenomen més espectacular i poc habitual, les
nevades grosses, i aquí hem viscut un parell
importants, que fan canviar el paisatge radicalment, i me les guardo com a experiència personal viscuda en primera persona.

L’Alfons a la terrassa de l’observatori Foto: Javi Torres

Intentar predir el temps és una cosa antinatural?
Què dius ara! Al contrari! És una obsessió dels humans intentar predir les coses,
i més quelcom com el temps que ens afecta tant. Nosaltres no fem la previsió, que
quedi clar. No tots els meteoròlegs fem la
previsió, això ho fan alguns companys que
treballen a mitjans o a organismes com
Meteocat o l’Aemet, que estan especialitzats en això, però hi ha altres feines, i la
nostra és observar. Som notaris del temps,
certiﬁquem el que passa. Per, després,
quan hi hagi dècades de dades, poder fer
estudis de clima. La previsió, per la seva
banda, ha anat millorant amb el pas dels
anys i l’evolució de la tecnologia, i a dia
d’avui és molt precisa. No tant com el públic demana, perquè hi ha qui vol saber
quin temps farà a sobre del seu cap a cada
hora, i això encara no es té. Però la gent ho
va entenent cada cop més.
Quan vas començar a fer fotos? O a publicar-les, com a mínim.
De fotos n’he fet sempre, ja des de petit a
Badalona. Sí és veritat que arribo al 2002
aquí i és una revolució. Pot ser vaig començar amb Twitter i Facebook el 2014.
Poc a poc he evolucionat en l’experiència i
en l’edició de les imatges. Jo sempre considero que la millor foto està encara per
venir. No sóc fotògraf, sóc un meteoròleg
que té una càmera de fotograﬁes. I estic
especialitzat en fotos des de l’Observatori,
perquè ja em conec la composició física, el
que es mou només és el cel. Tinc poc marge per ser creatiu, tot em ve donat. Puc esperar les hores que faci falta perquè tot es
col·loqui on m’agrada.
I les xarxes han estat clau per poder fer-te
visible.
Reconec de manera egoista que els
‘M’agrada’ a les xarxes són gratiﬁcants,
m’esperonen a millorar. Tot i que no poso

sempre fotos, no tinc com a objectiu posar
fotos cada dia, només quan a mi em satisfacin i penso que la foto aporta alguna
cosa. M’esforço perquè em surtin bé.
Penges fotos molt boniques, però d’altres
que no ho són tant...Som prou conscients
de la contaminació?
Som conscients de la contaminació visible, quan ens trobem els carrers bruts, els
rius i les rieres. Jo des d’aquí veig els contaminants atmosfèrics, aquells que des de
la ciutat no es veuen, només des de fora.
Quan estàs dins de la capa de contaminants, no ets conscients de la quantitat
de contaminats que respirem. I és molt
important. I també hi ha contaminants
no visibles que es van fent visibles amb el
pas de les hores. Em consta que des de la
Generalitat s’està treballant per tenir més
dades precises sobre tot plegat.
Has notat canvis climàtics des que vas entrar a l’Observatori?
16 anys, climàticament parlant, és molt
poc. Les observacions dels darrers 16 anys
venen a conﬁrmar el que ja s’observava els
50 anteriors: l’increment de temperatura signiﬁcatiu arreu del món. Aquí és d’1,7
graus de mitjana, en els darrers 100 anys.
Són tendències climàtiques, no té res a
veure en que un any faci més calor o més
fred! Hem de ser humils i no tendir a fernos testimonis del canvi climàtic. Es necessiten dades i xifres precises. Parlar del
clima és cosa dels professionals.
Sembla que cada any sigui el més sec, el
més calorós...però després ve una primavera de molta pluja i temperatures baixes.
Els mitjans van a buscar sempre ‘el més
algo’. I això genera en la societat la sensació d’estar vivint un període singular en
algun àmbit. Això s’ha de relativitzar. Per
exemple: la temperatura més alta assolida
a l’Observatori es va registrar el juliol de
1982, 39,8 grau. Imagina’t que aquest estiu

“Quan estàs dins de la
capa de contaminants,
no ets conscients
de la quantitat que
en respires”
arribem a 39,9, tindrem nou rècord. El titular serà “mai no havia fent tanta calor a
l’Observatori en tota la Història”, però en
realitat sí va haver un dia que va fer una
calor similar. Una dècima no és una diferència signiﬁcativa. Però si vas a la xifra
exacta, pots trobar rècords constantment,
i això genera una sensació de singularitat
meteorològica contínuament, cada mes. I
hem de fugir d’això, perquè es justiﬁquen
canvis climàtics amb coses que realment
no són canvi climàtic. No tot el que passa
és canvi climàtic.
Acabarem abans per contaminació o per
un meteorit?
Jo espero que per cap dels dos motius!
(Riu). Tot i que estem malament a nivell
de contaminants, no crec que haguem
d’acabar. I com que els meus companys
d’Astronomia no m’han avisat de cap meteorit, tampoc ha de passar. Els companys
d’Astronomia de l’Observatori, a més, són
especialistes en vigilar asteroides. Perquè
un asteroide pugui ser vigilat, ha de tenir
unes mides determinades, pot ser d’un
quilòmetre ja es veu, i això sí que es podria preveure. Però un de 100 metres no és
prou gran com per veure’l de lluny, el veuràs quan ja sigui molt a prop, i que algun
així entri a l’atmosfera és certament imprevisible. Sempre estem en cert risc. Tot
i que probabilísticament és difícil que un
meteorit caigui en una zona habitada, perquè són molt reduïdes en comparació amb
la dimensió de la terra.
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