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La platja, el
maldecap de
cada estiu

Badalona és una de les ciutats
catalanes més afectades per
sòlids ﬂotants i escumes
naturals; us expliquem les causes
i les possibles solucions P7

Badalona rep Open
Arms en l’arribada
a Barcelona
El quetx Ciutat de Badalona
surt a rebre els vaixells de l’ONG
badalonina amb la seixantena de
refugiats que han desembarcat
a la capital catalana P9

“El més
normal hauria
estat deixar
que el govern
es desgastés”
Parlem amb Álex Pastor, nou alcalde de Badalona
després de substituir Dolors Sabater P 2-3
Álex Pastor, a la Casa de la Vila Foto: Javi Torres

L’entrevista
“El més normal hauria
estat quedar-nos a
l’oposició i deixar que el
govern es desgastés”
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Parlem amb el nou alcalde Álex Pastor, pocs dies després
de prendre possessió i substituir Dolors Sabater

Javier Torres Jiménez

“Per molt que
es digui, jo no
he pactat amb el
Partit Popular,
igual que Pedro
Sánchez no ha
pactat amb Bildu”

E

l sol encara pica fort a
la plaça de la Vila quan
s’apropen les cinc de la tarda. Els regidors del nou govern han acabat reunió de
treball fa escassos minuts, i el nou
alcalde s’apropa a dinar un entrepà ràpid abans d’atendre’ns, perquè l’agenda de la tarda continuarà justament després d’apagar la
gravadora.
Algun cop des de 2015 havia pensat que arribaria a ser alcalde
abans de 2019?
Nosaltres vam fer una aposta per
un govern d’esquerres i ens quedem en l’oposició, amb la qual cosa
el meu plantejament mai va ser ser
alcalde en aquests tres anys, sinó
que el govern que hi havia tirés endavant i complís amb els pactes als
quals havíem arribat. Quan et veus
en una situació de pactes incomplits, quan demanes una dimissió
que no s’accepta, quan dius que
no es vagi a una qüestió de conﬁança i es va...es crea una tempesta perfecta en la qual decidim oferir una alternativa, perquè tampoc
anàvem a anar de la mà del PP. Per
molt que es digui, jo no he pactat
amb el PP, igual que Pedro Sánchez
no ha pactat amb Bildu. Ja no era
una qüestió de noms, era una
qüestió de decidir les polítiques
que s’estaven fent a la ciutat. I al ﬁnal s’ha donat el canvi. Els primers
dies has d’acostumar-te una mica,
però treballem per intentar sortir
endavant i que el maig de l’any que
ve decideixin els veïns i veïnes.

qual hi ha una partida de 700.000
euros a l’AMB per lluitar contra
la pobresa energètica, dels quals
s’han gastat 1.000, quelcom inexplicable. Perquè una cosa és dir-ho
i una altra és fer-ho.

Álex Pastor, durant l’entrevista Foto: Javi Torres

en poc temps, després d’aquests
tres anys de deixadesa.
Hi ha alguna àrea en particular en
la que creguin que s’haurà d’incidir?
Primer cal plantejar què tipus de
polítiques vols fer a la ciutat. Les
nostres prioritats són el manteniment de la via pública, la neteja,
aplicar polítiques socials i progressistes, i aquestes són qüestions

tan transversals que t’agafen des
de l’Urbanisme ﬁns a la Igualtat.
Busquem que allò que no funcionava comenci a reactivar-se, i que
allò que funcionava més o menys
normal, millori.
Hi ha algun projecte concret que
vulguin impulsar com a bandera
d’aquest govern?
Una és el manteniment de la via
pública, perquè els veïns i veïnes

Com estan vivint aquests primers
dies?
Amb molta intensitat, treballant
molt, i amb molta il·lusió. Ens trobem bona rebuda i felicitacions de
veïns i veïnes, cosa que és d’agrair
i que et motiva molt.
Què s’estan trobant al traspàs de
govern?
L’acte del traspàs ha estat cordial,
però ens trobem amb situacions
que pensàvem que anaven a estar
molt millor, no és el que ens van
vendre. Hi ha àrees i departaments
que tenen un dèﬁcit, ja no d’atenció del regidor de torn, sinó una
paràlisi. I tot això cal reactivar-ho

L’alcalde saluda des de la Casa de la Vila Foto: J. Torres

veuen una situació d’abandonament dels carrers i places, cal reactivar el pressupost d’inversions
de l’any passat, i desencallar-ho.
Hi ha molts punts negres per arreglar, també la guarderia pública de Montigalà, de la qual ni tan
sols hi ha encara projecte executiu; i urbanitzacions i pavimentacions, en barris com Sant Roc,
que ho demanden insistentment.
Serveis Socials, també, àmbit en el

Hi ha alguna mesura del govern
sortint que vulguin frenar o tirar
enrere? Com ara la paciﬁcació del
passeig marítim?
El primer és demostrar que hi
ha una altra forma de governar,
per això parlem amb Badalona
Capaç, per demostrar-li que aquest
Ajuntament ha d’estar al costat
d’una entitat que té una tasca social amb valor afegit. Un govern
que es diu d’esquerres i que vol fomentar la participació, té un barri que es diu Casagemes que va fer
una consulta en la qual demanava
reﬂexionar i consensuar la paciﬁcació del passeig marítim i de l’establiment de la zona verda. Això
és un tema que nosaltres anem a
prendre. Nosaltres parlarem amb
veïns, amb entitats, amb comerciants i el Consell de Mobilitat per
buscar una solució. La nostra proposta és molt clara: estem d’acord
en què cal paciﬁcar el trànsit i volem que el passeig sigui de tots,
però si ara mateix tenim un problema d’aparcament greu, el que
caldria fer és buscar una franja horària en que es pugui aparcar, en
aquest cas a les nits, per exemple.
Això ho proposarem, i si arribem a
un consens, ho tirarem endavant.
Apunten a una gestió paralitzada
o deﬁcient els darrers tres anys, i a
departaments bloquejats. Això es
pot solucionar en 10 mesos?
Treballem per desencallar-ho al
més aviat possible. Sabem què
volem fer, i ara toca plantejar el
com desbloquejar aquests departaments.
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Ara mateix hi ha un cartipàs que
es pot prorrogar i no cal un de nou.
Intentaran portar un altre organigrama? Pot ser una clau per aprovar un pressupost propi?
En el ple ens vam comprometre a
parlar amb la resta de grups municipals, perquè volem ser el govern del consens. Aquesta setmana
hem començat la ronda de contactes amb la resta de grups per saber
com veuen ells la situació i quines
propostes fan per poder elaborar
el pla amb més consens.
Tenen una data límit per aprovar
un pressupost nou o modiﬁcat?
L’important no és marcar-se una
data límit, perquè la negociació et
porta al fet que el temps es dilati
o s’escurci més del previst. No podem delimitar una data, però intentarem arribar al millor resultat
en el menor temps possible.
Han pogut fer ja números? Creuen
que aproﬁtaran el que va presentar el govern sortint?
Partim de la base que l’any passat
aprovem uns pressupostos ordinaris i d’inversions. Precisament
un dels nostres majors reclams és
que, una vegada aprovat i amb els
diners, no s’ha executat com hauria, quelcom incomprensible. Cal
desencallar coses, sobretot en les
inversions. Jo crec que tot va molt
lligat al cartipàs. La proposta que
creiem que pugui aconseguir més
consens, és la que durem a terme.
Hi ha diferents vies: portar el pressupost que va elaborar el govern
anterior, amb modificacions en
allò que nosaltres considerem prioritari, o seguir amb l’actual amb
les modiﬁcacions necessàries per
pagar les partides a les quals ens
enfrontem aquest any.
Les darreres setmanes s’ha parlat
d’un pla de xoc amb PP i Ciutadans.
Coneixerem aquest pla?
El pla de xoc va ser un pacte entre
partits. Encara que recordo que en
el ple d’investidura, Xavier Garcia
Albiol va necessitar un recés de 15
minuts per decidir el sentit del seu
vot, i en cap moment va parlar d’un
pla de xoc, pel que vam entendre
que va relativitzar la importància

“Podríem portar
el pressupost del
govern anterior
amb modiﬁcacions
en allò que
considerem
prioritari”
d’aquest document. Hi ha qüestions que nosaltres ja portàvem en
el nostre programa electoral i que
les farem, i les anirem comunicant
a mesura que les fem realitat.
Impulsar un canvi de govern a
menys d’un any d’eleccions no
pot ser perjudicial per al funcionament de l’Ajuntament i els tràmits que hi ha en marxa?
No és perjudicial, sinó tot el contrari. En aquest cas nosaltres hem
fet un sacriﬁci, el normal hagués
estat quedar-nos a l’oposició i deixar que es desgastés el govern i la
poca gestió que s’estava fent. Però
consideràvem necessari fer un pas
endavant i reactivar en beneﬁci de
la ciutat i l’administració.

Pastor al despatx d’alcaldia Foto: J. Torres

Arribats a aquest punt, haurien
preferit ser al govern des de 2015?
En el 2015 preferíem formar una
alternativa de forces d’esquerres.
Durant les negociacions va haverhi dubtes sobre si podíem entrar
o no al govern, però la veritat és
que tampoc va arribar a haver-hi
invitacions per entrar. La qüestió
al ﬁnal no era si nosaltres entràvem, sinó respectar els pactes de
governabilitat. Entenc que si haguéssim entrat al govern, tampoc
els haguessin respectat.
Temen que aquest moviment afecti a possibles pactes amb les esquerres el 2019?
Hem governat en el passat amb ERC
i ICV-EUiA, i allò en el que ens unia,
que eren les polítiques d’esquerres,
ens hem posat d’acord fàcilment,
malgrat no pensar igual en temes
d’identitat nacional. La situació a
la qual ens han abocat és molt diferent: les polítiques d’esquerres que

“ERC i ICV-EUiA
van dir que la
qüestió no era
la millor opció;
Guanyem va
desobeir”
pactem no s’han complert i a sobre
no s’ha respectat la neutralitat institucional. Recordo a ERC i ICV-EUiA
desaconsellant a Dolors Sabater que
fos a una qüestió de conﬁança, que
és el que ens ha portat ﬁns a aquí.
Tots dos li van dir que no era la millor opció; Guanyem ha desobeït
ﬁns i tot als seus propis socis de govern, i aquí generes una desconﬁança. A partir d’aquí nosaltres parlarem amb tothom. I a Iniciativa ﬁns
i tot li hem dit que parlem del que
ens uneix, que crec que és més del

que els uneix amb Guanyem. ERC
és independentista però aposta per
aquesta ciutat, aquí qui realment no
ha respectat el pacte és Guanyem
Badalona en Comú.
Una entesa en el futur amb Guanyem sembla difícil a dia d’avui?
Veiem difícil confiar en qui ha
trencat els pactes. A partir de l’any
que ve, caldrà veure com és la situació política i l’entramat general.
Nosaltres aspirem a guanyar suports i conﬁances com per liderar
aquest govern, i generar conﬁança
des dels consensos que anem a intentar crear aquest any. Va haverhi un nou govern perquè el PSC,
des de la responsabilitat, ho va recolzar; quan no ha funcionat, el
PSC és qui ha fet un pas endavant.
Si el 2019 no poden liderar un govern, apostaran per la llista més
votada o miraran de fer un front
d’esquerres?

L’apunt

“Vaig entrar a la universitat
quan m’ho vaig poder pagar”
“Sóc ﬁll de Sant Roc”, va dir Álex
Pastor el dia que prenia possessió de
la vara d’alcaldia. Darrera de la ﬁgura
del nou alcalde hi ha una persona que,
tot i no haver nascut a Sant Roc, sí
que s’hi va criar. Fill de pares separats
que treballaven hores i hores, Pastor
va passar molts moments de la
seva infantesa al carrer Jerez de la
Frontera del barri de la zona sud de
la ciutat. “La meva mare ha treballat
al sector de la neteja, ha netejat molts
anys l’ajuntament i escoles de la
ciutat, i feia torns de tarde i de nit”,
explica el socialista.
Allà, a Sant Roc, hi vivien la seva
àvia, que el portava a escola, i el seu
avi, un home “entranyable però que
va quedar tocar per la Guerra Civil”,
segons el seu net. “Estava una mica
obsessionat perquè va patir molt”.

Va créixer i va començar a treballar
per poder pagar-se els estudis a la
universitat. “Vaig començar a estudiar
quan vaig poder pagar-me la carrera
amb els primers treballs. Després vaig
fer la segona, quan pràcticament ja
estava amb la meva dona. Treballa de
6 del matí a 4 de la tarda, i estudiava
ﬁns a les 10 de la nit”.
El seu activisme polític va començar
als 12 anys, a l’Associació de Joves
Estudiants, amb causes socials i de
solidaritat. També va ser amb Avalots,
i les joventuts socialistes i d’UGT.
Entre estudis, treballs i activisme
els caps de setmana va créixer ﬁns
a formar part de l’agrupació local
socialista i arribar avui a l’alcaldia.
“La meva virtud no és ser el millor
en res, sinó saber posar als millors al
meu costat”.

Un dels majors fracassos d’aquest
mandat ha estat la política ficció, pensar en el dia de demà.
Nosaltres treballarem aquests 10
mesos i a partir d’aquí ja valorarem què és el més oportú.
Quan van proposar la qüestió de
conﬁança, esperaven arribar tan
lluny?
La plantegem conscients que feia
falta un canvi, i nosaltres vam estar convençuts que si teníem el suport, governaríem aquesta ciutat.
Han hagut de defensar l’autonomia
de l’agrupació local davant del PSC
nacional o el PSOE estatal?
De fet va ser Miquel Iceta qui va dir
que cada municipi havia de valorar
la seva realitat. Ell i jo vam pactar
fer una consulta a Badalona perquè els militants decidissin.
El PSC ha canviat el focus del seu
principal rival per despolaritzar
l’escenari polític local? Fins ara
era Albiol i ara ha passat a ser
Dolors Sabater?
No, hem presentat una alternativa.
Un dels majors fracassos ha estat
tenir dos tipus de govern: el del PP
d’Albiol i el de la CUP aquest mandat. Formacions que representen
quatre diputats en el Parlament
i que representen els extrems.
L’enfrontament i la retroalimentació entre els dos partits ha perjudicat directament a Badalona.
Què esperen de l’oposició d’Albiol?
Responsabilitat i altura de mires,
la ciutat s’ho mereix. Aquests 10
mesos han de ser d’una Badalona
de tots i totes.
Es troba bones sensacions al carrer aquests dies? El malaurat graﬁti de fa uns dies fent referència a
la seva persona ha quedat en una
anècdota o han hagut de lamentar
més greuges?
Una multitud de veïns i veïnes ens
han agraït el pas endavant. Hi hagi
hagut greuges o no, ho mantindré
en discreció. No vull alimentar ni
sortides de to, ni insults ni amenaces, allò que hagi de fer, ho faré des
de la discreció. El faré és fomentar
el civisme i el respecte al que pensa
diferent, encara que no t’agradi.

•
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Entitats i col·lectius pregunten a Álex Pastor
Hem anat a buscar les preguntes que algunes de les principals entitats i
col·lectius de la ciutat, de diferents àmbits, volien fer-li a l’alcalde

Federació d’Associacions de Veïns
Convocarà el Consell de Ciutat per discutir les
propostes de la FAVB?

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
Quin dia es comprometen a reunir-se amb nosaltres els
responsables d’Habitatge, Serveis Socials i l’Alcalde?

Sí, no té cap sentit que el Consell de Ciutat, màxim
òrgan de participació de les entitats de la ciutat, porti més de tres anys sense convocar-se. És un espai
de diàleg i participació que activarem i que tindrem
en compte, tal i com vaig transmetre personalment
aquesta setmana als representants de la FAVB.

El problema de l’habitatge a Badalona és molt greu,
cada setmana patim entre 10 y 15 intents de desnonament. En els darrers tres anys a Badalona no hem
avançat res, ni hem adquirit parc públic d’habitatge,
ni ens han cedit habitatges, ni s’ha creat la ﬁnestreta única en aquesta matèria per millorar la coordinació dels serveis. Aquesta situació la revertirem i així li
traslladarem a la PAH i PAC aquesta propera setmana.

Federació AMPAs de Badalona
Quines són les primeres propostes en l’àmbit educatiu
que tenen previst implementar?
A Badalona tenim dos problemes greus pel que fa a
l’àmbit educatiu. D’una banda tenim inversions pendents per la contrucció d’escoles que actualment estan en mòduls prefabricats o bé en ediﬁcis molt deteriorats. I d’altra banda tenim un greu problema amb
la planiﬁcació educativa tenint en compte l’evolució
demogràﬁca a la ciutat, on ens trobarem amb problemes de places públiques per l’ESO i P3. És pe això que
ens reunirem de forma urgent amb el Conseller d’Educació Josep Bargalló per tal d’exigir escoles i planiﬁcacions dignes que garanteixin la qualitat educactiva de
les nostres escoles.

Forquilla Badalona
Què té pensat pel que fa a Promoció Econòmica i
Turisme? Formarà part la restauració local en la presa
de les decisions que els afectin o seguiran sent només
espectadors com ﬁns ara?
Badalona té un potencial econòmic molt gran i cada
vegada el turisme, directe i indirecte, va creixent més
a la nostra ciutat. En aquets àmbit la restauració local
té molt a dir, i és desig del meu govern sumar l’expertessa del nostre teixit econòmic, i en concret de la restauració, per prendre conjuntamemt les millors decisions.

Federació de Dones de Badalona
Quines accions veu prioritàries com a responsable de
polítiques de dona?

Federació de Comerciants
Quines accions tenen pensades per ajudar el petit
comerç?

Faig un balanç molt positiu. Tenim una xarxa de grups
de dones molt implicada, reivindicativa i sinèrgica.
Hem fet un bon equip conjunt treballant amb objectius compartits des de dins i des de fora de la institució. I hem fet molta feina. Hi sumo tot el que s’ha impulsat des del servei de Feminismes, del que en sóc
directament responsable. Les polítiques públiques
feministes impulsades són moltes i estratègiques, i
comporten un abans i un després malgrat encara hi
ha molta feina per fer. Com que la resposta ha de ser
breu posaré com a exemple i indicador d’aquest bon
balanç quatre coses a) la capacitat per treballar juntes dones i organitzacions molt diferents, i per fer accions innovadores (la manifestació del 8 de març o
els tallers de “dones diverses, diverses dones” en són
exemple, però la llista és inﬁnita b) la participació
del Consell o dels grups de dones o Federació en grans
debats de ciutat (jornades de seguretat, Pacte per la
Convivència… c) la formació feminista que vam compartir com a membres de la permanent del Consell i
que tant ens va aportar i d) l’ampliació dels premis
Trencant Invisibilitats, dels quals vam revisar i actualitzar les bases i l’abast.

Des de l’Ajuntament volem apostar decididament per
la dinamització del petit comerç. A Badalona cal que
l’Ajuntament d’una banda protegeixi, ﬁns a on arriben les nostres competències, el desequilibri entre les
grans superfícies comercials i el comerç de proximitat,
i també protegir el valor afegit que el comerç de proximitat aporta als nostres barris, un intangible molt
valuós.

Badalona Capaç
L’anterior govern va desestimar l’acord que hi havia
per un projecte de nou ediﬁci, això ha signiﬁcat un
endarreriment com a mínim de 4 anys. Després
s’ha anat treballant i actualment hi ha una proposta
elaborada conjuntament amb INCASOL. La seva
posició passa per continuar i desenvolupar aquest
projecte o té pensada alguna altra proposta? I en
qualsevol cas, amb quina proposta de calendari
treballa?
La Fundació Badalona Capaç mereix tenir l’Ajuntament al seu costat. El meu compromís és treballar a
fons per una opció de consens. SI ﬁnalment és la proposta conjunta amb l’INCASOL la que reuneix el consens, des de l’Ajuntament treballarem per fer tota la
tramitació administrativa amb caràcter d’urgència.
Ens agradaria que es tanqués el projecte durant el proper trimestre.

Sant Roc som Badalona
El Districte 6 i sobretot Sant Roc són una zona
especialment castigada per la crisi, amb importants
bosses d’atur i/o treball molt precari. Una de les
conseqüències són els problemes d’habitatge
amb constants processos de desnonament i molts
casos d’impossibilitat de fer front a pagament de
subministraments bàsics. Quines son les mesures de
xoc que pensa aplicar el seu govern per revertir o pal.
liar aquesta situació?
La pobresa energètica és un greu problema a la ciutat, i no només a Sant Roc. L’Ajuntament té recursos
per ajudar a aquestes famílies, de fet hi havia més de
700.000 euros que el govern anterior, de manera incomprensible, no va utilitzar. El nostre compromís és
no deixar ni un sol euro al calaix per lliutar contra la
pobresa energètica.

Marxants de Badalona
Els marxants residents a Badalona li demanen que
restingeixi la normativa de prohibició de circulació a
Badalona els dies de màxima contaminació. Ho podrà
fer?
Actualment a Badalona no existeix encara cap restricció de trànsit en episodis de màxima contaminació. Cal tenir en compte però, que estem parlant d’una
qüestió de salut pública que povoca moltes mort a
tota Europa, i que cal tenir molta cura. Els episodis
d’alta contaminació acustumen a ser molt esporàdics i
els decreta la Generalitat. En el cas de col·lectius molt
especíﬁcs com és el cas dels Marxants, que necessiten
el seu vehicle per treballar, cal parlar amb l’AMB per
tal de ﬂexibilitzar la normativa o el calendari de restriccions per aquest col·lectiu.

Actualitat
Ciutadans s’encarregarà del
Districte 2 però no entrarà
al govern del PSC-Units
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L’alcalde ha mantingut contacte amb els grups municipals aquesta
setmana per conèixer els posicionaments de totes les forces

Redacció

C

iutadans i el seu regidor a l’Ajuntament, Juan
Miguel López, seran els
encarregats de portar
el que queda de mandat
les gestions relatives al Districte
2 de la ciutat, és a dir, els barris de Sant Crist, Lloreda, Nova
Lloreda, Sistrells, Puigfred, La Pau
i Montigalà Occidental. Aquest ha
estat un dels acords que el govern
del PSC i Units per Avançar ha tancat aquesta setmana, després de la
primera ronda de contactes amb la
resta de forces del ple.
La formació taronja ja va avançar fa dies que no formaria part de
l’executiu, però que prometria ﬁdelitat i garantir la seva estabilitat,
i així ho mantenen. Juan Miguel
López, veí de la zona, concretament
de Lloreda, farà les gestions del segon districte sense entrar a formar
part de l’equip de govern ni de cap
òrgan de decisió. En aquest sentit,
López ha insistit en que es tracta

Reunió del govern amb Ciutadans Foto: Ajuntament

d’un moviment conseqüent amb
aquesta intenció d’aportar l’estabilitat i funcionalitat que des de
les seves capacitats sigui possible.

També s’ha mantingut la trobada amb el Partit Popular, que
ha avançat que donarà el seu suport a aquelles propostes que pu-

guin ser beneﬁcioses per a la ciutat i per tirar endavant projectes
que es trobin encallats. En la mateixa direcció s’ha expressat el re-

gidor del Partit Demòcrata, Pere
Martínez Carreté, qui creu que
hi ha moltes qüestions del pressupost d’inversions que s’han de
desbloquejar i posar en marxa, i
que el govern podrà comptar amb
el PDeCAT per a això.
Només ICV-EUiA, dels tres partits del govern sortint, de moment,
s’ha reunit ja amb l’alcalde Álex
Pastor, amb qui han tingut una
trobada de “cortesia institucional”,
però amb qui ja han avançat que no
pot haver-hi cap acord o pacte de
governabilitat, atès que s’han recolzat en els vots del PP per arribar
a l’executiu. La ronda de contactes
s’ha tancat aquest dijous amb ERC
i Guanyem, que insisteixen en que
no es paralitzin els projectes que
estaven en marxa o a punt per ser
impulsats. Sobretot la formació de
Dolors Sabater s’ha mostrat molt
incisiva en això aquests dies, i, de
fet, ha adreçat una bateria de preguntes sobre licitacions, reunions
i trobades participatives convocades els dies previs a la seva marxa
de l’alcaldia.

•

Una exposició
uneix l’Eix Besòs

Detingut a Badalona
per contractar
un assassí a sou

Grans fotograﬁes es poden visitar al parc ﬂuvial del riu

Seria l’autor intel·lectual
d’un assassinat a la
província de Toledo

Redacció

L

A

quest dimecres, les alcaldesses i alcaldes de Badalona,
Santa Coloma, Sant Adrià
i Montcada, juntament amb el
Consorci del Besòs, han inaugurat la mostra fotogràﬁca organitzada pel Consorci del Besòs ‘Besòs
2017: un aixecament fotogràfic’,
de Manuel Laguillo, que consta de
dues exposicions.
Una ha estat inaugurada al
costat de la passera del Pont
del Molinet, a Santa Coloma de
Gramenet, i està situada en dos
punts més de la paret del marge esquerre del parc fluvial del
Besòs: al costat de l’accés Torrassa,
a Sant Adrià de Besòs, i al costat
de l’accés Can Zam, també a Santa
Coloma de Gramenet. Aquesta exposició consta de 15 fotograﬁes en
blanc i negre de gran format (3x4,5
metres), i en cada punt s’exposen
cinc imatges preses a l’entorn del

Exposició a la llera del riu Foto: Ajuntament

riu. Es preveu que aquesta singular mostra duri un any.
La segona exposició és un recull més complert de les fotografies realitzades al Besòs per
Manuel Laguillo durant el 2017, i

es podrà veure, primer, al centre
d’art Can Sisteré de Santa Coloma
de Gramenet, ﬁns al 15 de juliol; i
a la Casa de la Vila de Montcada i
Reixac, del 17 de juliol ﬁns al 15 de
setembre.

•

a Guàrdia Civil va detenir a Badalona a L.C.M.,
de 34 anys i amb antecedents policials, com a autor intel·lectual d’un delicte d’assassinat consumat i un altre en grau de temptativa, comesos en la
localitat de Las Ventas de Retamosa (Toledo). Els fets
van succeir el passat 4 de maig, quan la víctima, una
dona, circulava en el seu vehicle per la urbanització
MonteViejoII i un home li va bloquejar el pas i la va
matar amb una arma de foc, amb la qual també va ferir de gravetat al ﬁll menor d’edat de la morta.
La Guàrdia Civil va detenir al presumpte autor,
R.R.A., de 39 anys i nombrosos antecedents policials, a Utiel (València) la mateixa tarda del crim, i li
va intervenir una motxilla en la qual portava l’arma
utilitzada en l’assassinat. La Guàrdia Civil va iniciar a
partir de llavors una línia de recerca ‘per determinar
si podria ser un assassí a sou contractat per cometre
aquests delictes’, ja que el detingut havia sortit recentment d’un centre penitenciari.
Va ser aquesta recerca la que va portar a la Guàrdia
Civil ﬁns a L.C.M, veí de Badalona, que ‘havia residit
durant diversos anys en Las Ventas de Retamosa i havia mantingut una relació laboral i d’amistat amb la
morta’, segons va explicar el cos policial.

•

Actualitat
El nou govern replantejarà
l’eliminació de l’aparcament
al passeig marítim
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El PSC creu que es podria trobar un punt mig i que
els cotxes poguessin aparcar durant les nits

J. T. J.

“Cal paciﬁcar el
trànsit al passeig,
però hi ha un
problema greu
d’aparcament”

E

s compleixen ben bé dues
setmanes des que l’Ajuntament va pacificar el
passeig marítim, entre la
Donzella i el Torrent de
Vallmajor, on des de llavors els
cotxes tenen prohibit aparcar.
Una de les decisions més polèmiques dels darrers mesos, com a mínim, i que s’està trobant amb força detractors als barris del Centre
i Casagemes.
Tant veïns com comerciants
s’han queixat aquests dies del perjudici que els hi està causant el fet
de no disposar d’aquelles més de
200 places d’aparcament, en l’àm-

Passeig marítim paciﬁcat Foto: Ajuntament

bit domèstic però també del consum dels locals del centre, diuen
alguns restauradors. En aquest
sentit s’expressava fa uns dies el
Partit Demòcrata, que considera
que la decisió “ha estat nefasta”
per als restaurants, ja que, diuen,
“els ha suposat una disminució,
gairebé del 50%, en la seva factu-

ració respecte el mateix període
de l’any”. Per això creuen que una
decisió així s’hauria d’acompanyar
d’alternatives i consens.
En una entrevista concedida
aquesta setmana a L’Independent,
l’alcalde Álex Pastor ha avançat que
entomaran el tema i que parlaran
amb veïns, entitats, comerciants i
Consell de la Mobilitat per buscar
una solució. A priori, apunta Pastor,
la proposta serà habilitar una franja horària en la qual es pugui aparcar, probablement durant les nits.
“Estem d’acord en que cal paciﬁcar
el trànsit al passeig, però hi ha un
problema greu d’aparcament. Ho
proposarem i, si arribem a un consens, ho tirarem endavant”, subratlla l’alcalde.

•

Conviure
Badalona, un dels municipis
catalans més afectats pels
sòlids a les seves platges
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Els corrents, onades i vents fan que la ciutat sigui, naturalment,
una de les platges on arriben més sòlids i escumes

Una xarxa de
dipòsits, cara solució
a llarg termini
Badalona té a dia d’avui un sol
dipòsit per a l’aigua de pluja

M

Platja del Pont del Petroli, aquesta setmana Foto: Joan Puente

Javier Torres Jiménez

H

istòricament, Bada lona ha tingut dos problemes principals a les
seves platges: la manca
de sorra i els sòlids ﬂotants. La manca de sorra ha anat
en augment amb el pas de les dècades, a mesura que es construïen més ports al llarg del Maresme,
elements que impedeixen el natural transvasament de sorra provinent de la desembocadura de la
Tordera. L’altra, la presència de
sòlids ﬂotants a l’aigua, un mal de
cap pràcticament cada estiu per a
molts banyistes i, en conseqüència, per a l’Ajuntament, primer i directe assenyalat.
Aquestes darreres setmanes,
precisament, amb l’inici de la temporada de bany, moltes persones
s’han queixat de l’aspecte de l’aigua, alguns dies amb sòlids, i altres amb una escuma de to marronós gens agradable a la vista. Res
que tingui a veure amb la qualitat
de l’aigua, apunta el cap del servei
de Medi Ambient de l’Ajuntament,
Gregori Muñoz-Ramos. “Cada setmana comprovem la qualitat de
l’aigua amb analítiques, i és bona,
no hi ha hagut abocament d’aigües
residuals”, assegura.
El cap del servei admet, això sí,
que aquesta escuma causa un “aspecte molt deﬁcient i no convida

al bany”. Per això, diu, s’hissa la
bandera groga quan hi ha aquests
episodis, que tenen una causa majoritàriament natural, i que no es
poden evitar, ja que estan directament vinculats a la pluja i al vent.
I que enguany s’estan veient augmentats.
L’origen de tot plegat són microorganismes i degradació de material orgànic, que apareixen quan
hi ha corrents o vent, en moltes
ocasions, i tant poden ser arrastrats a la platja, com crear l’escu-

En episodis de
pluja, el sistema de
clavagueres de la
ciutat ha d’abocar
aigües al mar per
no rebentar
ma allà mateix, amb el trencar de
les onades. “Entre pescadors, quan
veien aquest fenomen deien que la
par estava purgant”, relata MuñozRamos. La presència d’aquestes
partícules, a més, depèn també
del règim de pluges, que aquesta
primavera ha estat especialment
intens, cosa que ha portat al mar
molta matèria orgànica.
La costa de Badalona rep l’afectació de la desembocadura del riu

Besòs i de tot allò que el canal porti, a banda de les aigües de clavegueram. I aquí resideix la major
part del problema. Per què? Doncs
perquè Badalona aboca al mar les
aigües de les clavegueres durant
els episodis de pluges intenses.
El sistema de clavegueram badaloní està pensat per conduir
les canonades ﬁns al col·lector de
Llevant, que de forma paral·lela a
la costa transporta aquestes aigües
ﬁns a la depuradora del Besòs. No
obstant, el sistema té una capacitat limitada, i quan plou i arriba
al seu límit, s’han d’obrir els 13 sobreeixidors que hi ha a tota la línia
de costa de la ciutat, deixant sortir
tant aigua de pluja com aigua residual cap al mar. Per això, els dies
següents a una forta precipitació,
la bandera vermella acostuma a
onejar a la ciutat, normalment 24
o 48 hores.
Gregori Muñoz-Ramos explica
que una comissió va estudiar el
tema dels sòlids, consultant amb
l’Agència Catalana de l’Aigua i altres institucions, i tot i que no hi
ha estudis extensos, hi ha models
d’onades i de corrents que indiquen que els vents i les corrents
faciliten l’arribada de sòlids a les
costes badalonines. En aquest sentit, Badalona és un dels municipis
catalans més afectats per aquesta
problemàtica, i on, a més, l’Ajuntament no té gaire competència, ressalta el cap de servei.

uñoz-Ramos considera que el problema, més enllà d’una
conscienciació com a població de no llençar sòlids pel WC,
tovalloletes i altres elements, passa només per reformular el sistema de clavegueram, per tal de plantejar si aquesta aigua
hauria d’abocar-se al mar. La fórmula per evitar que s’haguessin
d’obrir els sobreeixidors passa per construir una xarxa de dipòsits
pluvials, contemplada als plans infraestructurals de la ciutat.
No obstant, es tracta d’una solució amb clar problemes d’espai, ja
que són estructures de grans dimensions i al terme municipal no en
sobra, i de pressupost. I és que l’únic dipòsit existent, que va començar a funcionar el 2013, va costar uns 10 milions d’euros. La seva
funció és captar l’agua de pluja de les principals conques de la ciutat i guardar-la ﬁns que acabi l’episodi de precipitació, per després
poder deixar-la anar a poc a poc cap al col·lector. D’aquesta forma,
s’eviten inundacions i que aquesta aigua vagi a parar al mar.
El dipòsit de l’estrella té una capacitat d’uns 30 milions de litres, i caldria una desena de dipòsits en total per evitar abocaments d’aigües al mar, segons el cap de Medi Ambient. Un escenari
molt complicat a dia d’avui.

Dipòsit pluvial de l’Estrella Foto: Ajuntament

El vaixell ‘pelican’
Una eina molt utilitzada pels municipis costaners, també a Badalona,
és el del vaixell que recull sòlids
ﬂotants, el ‘pelican’, un embarcació que pot netejar la superfície
marina. I que té limitacions, segons Gregori Muñoz-Ramos. I és
que, actualment, només pot navegar ﬁns a la línia de boies, és a dir,
ﬁns a 200 metres de la riba, tot i
que està preparat per conviure
amb els banyistes i no suposaria
cap perill. Només en casos de pre-

sència molt intensa de sòlids pot
accedir a la part de platja restringida al bany, una situació que rarament es dona, diu Muñoz-Ramos.
Els episodis d’escumes, subratlla,
no es consideren tal; el vaixell, en
qualsevol cas, només la podria dissoldre, però no fer desaparèixer.
Aquest servei, que suposa uns
35.000 euros per temporada, està
contractat des del 9 de juny i ﬁns
a l’11 de sembre. Funciona set dies
a la setmana, cinc hores al dia, durant els matins.

•

Conviure
La muntanya, també a l’estiu
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Us proposem tres rutes per diferents indrets de la Serralada
de Marina propers a Badalona per descobrir un parc natural a
tocar de la ciutat i ple de patrimoni natural i arquitectònic

Silvia Rodríguez Gómez

Q

ui pensi que l’estiu és només per fer platja i poc
més, està molt equivocat. Sortir a caminar per
la muntanya pot ser una
magníﬁca opció ara que s’acosten
els dies de vacances.
Una de les avantatges de Badalona és que tenim les dues possibilitats, així que si pels que no
gaudeixen de la sorra, del mar, la
crema solar, el para-sol, entre d’altres, et proposem tres caminades
per la Serralada de la Marina molt
a tocar de casa on pots descobrir
un munt de patrimoni natural i
també arquitectònic.
Són tres rutes molt assequibles i
per tots els públics, amb diﬁcultats
baixa o mitjana. La única cosa de la
que cal preocupar-se és sortir equipat amb aigua i protecció solar, perquè les ombres i les fonts no abunden massa pels recorreguts.
Totes les rutes proposades estan correctament senyalitzades,
són senders locals, i podeu anar
seguint unes marques de línia
verda sobre blanc per no tenir
cap ensurt.

•

Ruta per la Vall de Sant Jeroni de la
Murtra i el Coll de les Ermites
Longitud: 7km
Diﬁcultat: baixa
Durada aproximada a peu: 3h

E

ncara que sigui una de les passejades més habituals pels voltants de la Serralada de la Marina, la ruta de la Vall de Sant
Jeroni és fa imprescindible per conèixer aquest territori
natural i alhora tan trepitjat pels humans. A més, proposem en
aquesta ruta afegir una caminada pel Coll de les Ermites i allargar la ruta tradicional que puja fins al Monestir de Sant Jeroni
de la Murtra.
La ruta comença al ﬁnal del carrer Sant Jeroni de la Murtra, a
Montigalà, després de creuar per sota un viaducte de la B-20. Els
primers passos discorren per una pista al costat de la riera ﬁns arribar a un aqüeducte de ﬁnals del s.XIX que portava aigua des de
Dosrius ﬁns a Barcelona. El camí ens porta primer a les runes de
l’ermita de la Miranda, i poc després al Monestir de Sant Jeroni
de la Murtra, fundat al 1416 i que ha passat a la història perquè els
Reis Catòlics hi van rebre allà a Cristòfol Colom després del seu
primer viatge a América, a l’any 1493. El monestir està catalogat
com a bé cultural d’interès nacional.
Aquí podem allargar la ruta agafant el camí de Can Mas i el
camí vell de Montcada per arribar a l’ermita de Sant Onofre, un
petit oratori gòtic construït al s. XV pels monjos del monestir de
Sant Jeroni, des d’on les vistes tornen a ser espectaculars. Des

Ruta de la Conreria al jaciment
ibèric de Les Maleses

Monestir de Sant Jeroni Foto: Javi Torres

d’allà agafarem un petit sender per la carena i arribarem a la ermita de Sant Climent, també erigida pels monjos de Sant Jeroni, però
més tard, al 1673. Des d’aquest punt es segueix el camí que baixa de
nou al monestir, i des d’allà es segueixen les indicacions per tornar
al punt d’inici, a tocar de la B-20.

•

Ruta per la Vall de Pomar
Longitud: 4,02km
Diﬁcultat: mitjana
Durada aprox. a peu: 1h10

Longitud: 6,2km
Diﬁcultat: baixa
Durada aproximada a peu: 2h

R

uta d’anada i tornada
amb sortida des de la
Conreria, podem gaudir
d’una excursió molt senzilla
que ens portarà a descobrir
un petit tresor arqueològic
de la Serralada de la Marina:
el jaciment ibèric de Les
Maleses.
El punt de sortida és just
al costat de l’antic seminari
Jaciment de Les Maleses Foto: Museu de Montcada
de la Conreria, avui convertit
en la casa de colònies Mas Po-Canyadò. Des d’allà surt una pista bastant ample des
de la qual es pot travessar tota la serralada ﬁns a Santa Coloma i que recorre tota
la carena de la serra. Per aquest motiu, les vistes durant la ruta seran molt bones,
i observarem la costa de Badalona i Barcelona, el Maresme, i també la plana del
Vallès, així com punts més llunyans com el Montseny, Montserrat o el Prepirineu.
Després de tres kilòmetres i gairebé sense desnivells destacables arribarem al
jaciment ibèric de Les Maleses, un poblat laietà situat a una alçada de 462 metres i
que va estar habitat entre els s. VI i II abans de la nostra era. La situació de l’emplaçament era defensiva, per dominar visualment el territori i poder preveure situacions de risc. Segons les investigacions arqueològiques, l’assentament va ser abandonat poc després de l’arribada dels romans a les costes catalanes. Al jaciment es
poden observar les restes de les cases i el mur que les protegia. El poblat va ser
descobert a començaments del s. XX i les primeres excavacions van fer-les els integrants de la secció d’arqueologia i història de l’Agrupació d’Excursionistes de
Badalona al 1928. Al transcórrer per la carena, aquesta excursió es fa pràcticament
sense ombres, i per tant es recomanable, sobretot a l’estiu, protecció solar i pel cap.
A més a més, cal tenir en compte que no hi ha fonts durant la caminada.

R

uta circular que comença a la Masia Can Miravitges, al barri de Pomar de Dalt,
i que ens endinsarà en la Vall de Pomar, passant per les múltiples masies medieval ﬁns a l’antiga pedrera de sauló, des d’on caminarem a dalt del Mirador del
Sacriﬁci d’Abraham, punt elevat on es poden gaudir d’unes vistes increïbles de la
costa del Barcelonès i del Maresme. Després del mirador la ruta passa per la font
del Pop o Beu-i-tapa, i ﬁnalment torna a la Masia Can Miravitges.
Aquest és un recorregut molt variat, caminarem a través de corriols, camps, rieres i pistes més amples. Així mateix, la vegetació es força canviant: des de boscos
de pi blanc i pi pinyoner, i garrigues a petites extensions de feixes de vinyes abandonades, passant per la pedrera, i també per una zona que es va cremar al 2001 i
que actualment està brollant.
La ruta permet conèixer de prop el patrimoni arquitectònic de la zona, amb algunes de les masies que han habitat la Serralada de la Marina des de l’Edat Mitjana,
com Ca l’Arquer, Can Cabres, Mas Boscà, on s’ha trobat una necròpolis del s.X i restes d’una vila romana, la masia senyorial de Can Colomer o el fortiﬁcat Castell de
Gotmar.Algunes es poden visitar.

•

•

Vistes de la Vall de Pomar Foto: Javi Torres

Conviure
La mar desborda solidaritat
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Els mariners del Ciutat de Badalona surten a rebre als vaixells de la
ONG Open Arms que porten una seixantena de rescatats a bord

Silvia Rodríguez Gómez

S

’estimen la mar, i s’estimen la seva mar, la
Mediterrània. Per això no
entenen que aquestes aigües siguin un cementiri
per milers de persones que tracten
d’arribar a l’altre riba, i que les que
estan intentant rescatar-les tinguin tota mena d’entrebancs per
socórrer-les. La solidaritat a la mar
és una llei bàsica, per això avui una
desena de tripulants del Ciutat de
Badalona han sortit a navegar
d’hora, encara que el sol ja escalfava sobre la coberta d’aquest quetx
propietat de Marina Badalona que
aviat complirà noranta anys.
A poques milles de distància del
Port de Badalona, i després de quatre dies de navegació, els vaixells
Open Arms i l’Astral, de la ONG badalonina Proactiva-Open Arms, viatgen amb una seixantena de rescatats d’una mort segura a aigües
internacionals molt properes a
la costa de Líbia. Els mariners de
Badalona han volgut acollir amb
aquesta rebuda en alta mar a la tripulació de l’Open Arms i a les persones rescatades, que avui sí arriben a bon port. Una rebuda molt
diferent a les de les autoritats de
països com Itàlia o Malta, que no
van autoritzar a l’Open Arms a desembarcar als nàufrags.
Per al Juanjo Navarro, el capità
del Ciutat de Badalona, hi ha unes
lleis de la mar que són “fonamentals i bàsiques” i una d’elles és el
rescat de les persones. “Els vai-

Els mariners del Ciutat de Badalona, amb l’Open Arms al fons Foto: Silvia Rodríguez

xells, si s’enfonsen no passa res,
però les persones s’han de rescatar. Si hi ha un avís de que un vaixell està en perill, i tu estàs a prop,
tens l’obligació d’apropar-te si encara no hi ha cap nau de salvament
marítim que hi vagi”, explica. “De
tot el tema polític, els mariners
no tenim res a dir, però les vides
al mar, siguin les circumstàncies
que siguin, s’han de salvar”, assegura el capità. “Tot això s’ha de arreglar, no pot ser el que està passant. És un tema complicat però
el Mediterrani ha sigut històrica-

L’Open Arms i l’Astral, a poques milles del Port de Barcelona Foto: Silvia Rodríguez

ment una terra d’acollida. És feina
dels polítics solucionar-ho”, els emplaça, tot recordant que la solidaritat és fonamental. “Se’ls ha d’ajudar, no pot ser que hi hagi morts al
nostre Mediterrani”, es lamenta.
La mar està en calma, i només
se senten les onades que trontollen
contra la nau i el motor d’aquesta, gràcies al qual avancem a bon
ritme cap a la trobada de l’Open
Arms i l’Astral. Quatre mariners
estan a la proa amb prismàtics
buscant les siluetes dels vaixells a
l’horitzó. La resta contempla una

Barcelona que des del mar sembla
dormida i silenciosa. Des de la ràdio van anunciant que els famosos
vaixells estan a prop.
De sobte, es materialitzen
aquestes vides de les quals portem dies parlant, i allà venen els
dos vaixells, carregant il·lusió i esperança. Escortats per la Guàrdia
Civil, que no ens deixa aproparnos gaire, i per altres vaixells de
salvament marítim, l’Open Arms
al davant, seguit per l’Astral, van
obrint-se pas amb una dignitat que
avui pren rellevància, i que omple

d’orgull a la tripulació del Ciutat
de Badalona i altres velers que
s’han apropat a rebre els vaixells.
Alguns parlen per whatsapp
amb el seu amic Óscar Camps, director de la ONG, qui va al capdavant de l’Open Arms, i li expliquen
que no podem posar-nos a babord
seu perquè ens ho impedeix la policia. Avancem un parell de milles
acompanyant als vaixells. Estem a
uns cent metres de l’Open Arms,
però es senten perfectament els
càntics i les palmes dels rescatats.
No morir ha estat un èxit, i no tornar a Líbia també. Ara enceten una
treva de 45 dies per intentar regularitzar la seva situació. Alguns podran demanar asil polític, d’altres
pot ser ho tenen més difícil i el seu
futur és una incertesa. Molts, segons han informat els tripulants
de l’Open Arms durant aquests
dies a alta mar, volen continuar el
seu camí cap a França, Anglaterra,
o altres països on tenen familiars.
D’altres voldran quedar-se i provar
sort a aquesta terra que avui els rep.
Arribem a la bocana del Port de
Barcelona, i el Ciutat de Badalona
ja no pot avançar més. Ens quedem
una mica varats veient com continuen aquests dos vaixells que porten anys salvant vides per molt que
els segrestin i no els vulguin deixar fer la seva feina. Vides que, per
aquests mariners badalonins, mereixen ser rescatades; vides que
porten a la deriva ja no dies, sinó
anys. Altre vegada ens quedem tots
en silenci, però es sent un petit rumor de la mar. Sembla que també
canta i diu “aquí no naufragaràs”.

La tripulació del Ciutat de Badalona escorcolla l’horitzó buscant l’Open Arms Foto: Silvia Rodríguez
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Salvini, espantall populista
o déjà vu neofascista?

Els nens i nenes ja
són de vacances

Ismael Cortés
Investigador postdoctoral a la Universitat
Central Europea de Budapest

D

eu anys després del Big Crunch del neoliberalisme, que es va fer manifest amb
la fallida de Goldman Sachs i el consegüent anunci de la ﬁ de l’era dels grans
bancs d’inversió, assistim incrèduls a
una mutació inesperada del liberalisme democràtic europeu: el populisme neofeixista. Així ho
demostren els últims èxits electorals de partits
tals com: Agrupació Nacional (França), Fidesz
(Hongria), Llei i Justícia (Polònia), Lliga Nord
(Itàlia), Partit de la Llibertat (Àustria) o el Partit
Popular Danès (Dinamarca). Excepte Agrupació
Nacional (principal partit de l’oposició a França),
els altres partits formen part de l’executiva dels
seus respectius governs. A aquesta llista cal afegir l’èxit de la campanya del partit ultra-nacionalista UKIP, a favor del Brexit, en el referèndum
del 23 de juny de 2016.
En aquest context, Matteo Salvini emergeix com a Ministre de l’Interior d’un país a
la recerca d’una nova forma de fer política.
Lamentablement, no hi ha res original en les idees de Salvini, excepte el seu cinisme orgullós. Al
llarg d’aquesta setmana, la comunitat gitana s’ha
manifestat en diferents ciutats de l’Estat espanyol, per denunciar l’antigitanisme que el ministre no ha trigat a injectar en la societat italiana,
en declarar en una entrevista de ràdio la intenció de crear un cens d’aquelles persones que siguin d’ètnia gitana, per expulsar als quals no hagin nascut al país, lamentant que els que siguin
italians “cal quedar-se’ls”. La iniciativa frustrada de Salvini, fermament rebutjada pel Primer
Ministre Giuseppe Conte, ja va ser implementada pel seu antecessor de la Lliga Nord, Roberto
Maroni, quan al juny de 2008 va engegar un cens
especial per a immigrants gitanos, possibilitant
el registre dels individus majors de 14 anys i ﬁns i
tot la recopilació d’empremtes dactilars. Aquesta
pràctica va ser condemnada per una resolució del
Parlament europeu, el 10 de juliol del mateix any,
que recordava a Maroni que: “Recopilar empremtes dactilars de la població gitana constituiria clarament un acte de discriminació directa basada
en la raça i l’origen ètnic, prohibit per l’article 14
del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets
Humans i de les Llibertats Fonamentals”.
Salvini sabia doncs que les seves declaracions
no tindrien recorregut en la pràctica, però li van
valer per exercir la seva funció d’espantall populista, espantant al segment més vulnerable de
la societat italiana, i projectant-se com l’“home
fort” que ve a salvar a Itàlia dels seus “enemics”.
Salvini es procura construir així una imatge política de cabdill postmodern, ressuscitant el mite
del Duce Benito Mussolini. L’èxit de Salvini no
radica en la seva deﬁnició de les possibles solucions a la crisi econòmica, sinó en la seva deﬁnició dels “culpables” de la crisi. La manera com
Salvini assenyala les causes de la crisi allunya
del poble italià el “complex d’inferioritat” i la
frustració derivada de la relació creditor / deu-
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“Lamentablement, no
hi ha res original en les
idees del ministre Matteo
Salvini, excepte el seu
cinisme orgullós”
Dori Plazas
Professora i membre de FAMPAS
tor que manté amb el Banc Central Europeu, és
a dir, de la seva dependència de l’eix FrankfurtBrussel·les. Així doncs la fórmula de Salvini està
clara, la Unió Europea i els seus pilars són un
escull per a la recuperació d’Itàlia, i li resulta fàcil atacar: el respecte pels drets de les minories,
el respecte pel dret internacional humanitari, la
democràcia postnacional i l’economia comunitària. Aquesta fórmula no és exclusiva de Salvini,
sinó que constitueix el comú denominador del
populisme neofeixista.
Enfront de l’abstracció de la ciutadania europea, cimentada en una economia comunitària en
crisi i en l’anhel frustrat de recobrar un projecte
constitucional, confederal i postnacional; el populisme neofeixista insisteix en la idea alternativa d’una ciutadania cimentada en una solidaritat
orgànica: basada en el sentiment de pertinença
comuna a uns mateixos valors i metes existencials, que es concreten en la cultura nacional.
Aquesta volta espectral del ethnos sobrevolant
la polis, emergeix de les esquerdes d’una Europa
en crisi, on l’inconscient nacionalista cobra força
com a pulsió política; i representa el desaﬁament
més important per a la supervivència de la UE.
De moment, irònicament, ja s’ha cobrat la sortida del país que ha llegat a la Unió la seva llengua
franca. El més preocupant, des del punt de vista
ètic, és que aquest procés de desintegració política ve acompanyat d’un racisme neofeixista, que
representa a l’“estranger” simultàniament com
una càrrega econòmica per a l’Estat del benestar i com una amenaça civilitzadora per a la supervivència de les cultures nacionals dels pobles
d’Europa.
Sorprèn de manera alarmant la falta de resposta intel·lectual per part de les forces polítiques europeistes. Per la seva banda, el populisme
neofeixista roman precís en el seu projecte de
desintegrar la Unió, impulsat per l’èxit mobilizador de l’euroescepticisme. La convergència de les
diferents crisis per les quals travessa la UE, ha
donat més protagonisme a la “microgestió” nacional per fer front als múltiples desaﬁaments que
es tradueixen en la precarització de la vida de la
gent comuna: migracions, desocupació, especulació amb l’habitatge, incertesa sobre el futur de
les pensions i augment de la bretxa de desigualtat. De moment, Salvini ha posat als gitanos en el
focus polític per desviar la mirada pública d’altres dinàmiques socioeconòmiques més complexes, per les quals no té programa ni agenda.
La història es repeteix en déjà vu, quan el neofeixisme vagi a buscar-te a tu, potser sigui massa
tard: potser ja no puguis fer res per parar-ho.
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l passat dia 22 sortien d’escola amb àlbums,
llibres, informes i… recomanacions d’estiu.
Recomanacions que han anat evolucionant, més
per part d’alguns centres que de les famílies. Com a
mare (d’una nena de 10 anys i d’un nen de 3), m’he trobat aquestes idees, que m’han encantat:
P3: Observar insectes i plantes, fer fotograﬁes, riure
molt, gaudir de la sortida i de la posta de sol, mirar el
cel i descobrir estrelles, fer polseres, fer amics nous…
4t: Anar a la platja, nedar al mar, quedar amb els
amics, cuinar molts cupcakes i galetes, ballar ﬁns que
facin mal els peus, i… gaudir molt d’aquestes merescudes vacances…
I, és cert! La mainada també es mereix un bon descans. Es mereix un estiu que, en tornar a escola, tingui ganes d’explicar i dibuixar. Però, moltes famílies i
escoles encara necessiten un quadern o quadernet de
feines per ﬁcar a la maleta, o per tenir en un lloc ben
visible de casa. Feines que, en un moment o altre provocaran discussions, cares llargues i, ﬁns i tot, alguna
llagrimeta. La meva ﬁlla mai ha tingut un quadernet
de vacances. A partir de P5 s’ha acostumat a posar a la
seva maleta: pintallavis, pintaungles, càmera de fotos,
la Peppa (la seva nina de dormir) i el seu diari de vacances. Aquest estiu començarem el segon volum! És
ella qui em llegeix, voluntàriament, el resum del dia;
o em demana imprimir fotograﬁes per completar les
seves explicacions. Jo aproﬁto, lògicament, per fer-la
conscient de les faltes d’ortograﬁa, de l’estructura de
l’escrit, etc. I la felicito per la feina feta! Els resultats
són molt satisfactoris per a mi, però, sobretot, per a
ella: ben contenta decideix que el seu diari l’acompanyi
el primer dia d’escola. El meu nen, de moment, dibuixa, pinta i escriu quan hi veu a la seva germana. Crec
que, ben aviat, em demanarà el seu diari de vacances.
Sóc mestra d’EE en una escola pública de Badalona.
Als meus alumnes i a les seves famílies, quan em pregunten, és clar que els recomano llegir, escriure i repassar les mates, però a la biblioteca, a la platja, al
parc o al mercat. Fa uns dies un pare ens preguntava a
la tutora de les seves ﬁlles i a mi què podia fer durant
aquest estiu. I, recordant que aquesta família tenia un
hort amb cultius i també animals, els vam donar algunes idees: escriure rètols als diferents cultius i arbres
fruiters per identiﬁcar-los, plantar i collir, regar, donar de menjar els animals i, sobretot, observar i parlar
molt aproﬁtant aquest espai a l’aire lliure.
Sóc de Badalona i puc dir que a la nostra ciutat tenim bones opcions: 5 km de platja, la Serralada de
Marina, Sant Jeroni de la Murtra, el Museu i altres espais extraordinaris sobre la Baetulo romana, meravelloses estampes modernistes, les festes d’agost…
Què podem fer aquestes vacances? Gaudir-les!
Molt bon estiu!
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Si
voleu publicar els vostres actes
en aquesta agenda, envieu un correu electrònic
a redaccio
@independentbdn.cat

Exposicions Activitats
Prorrogada ﬁns al 9 de setembre
Exposició “Botigues d’abans”, organitzada pel Museu de Badalona. Exposició
temporal que omple d’imatges i d’objectes procedents de diversos comerços badalonins la sala de mostres del Museu
des del passat 19 d’abril, i per la qual han
passat més de 1.800 persones. Museu de
Badalona (pl. Assemblea de Catalunya, 1)

Recomanem

Divendres 6 de juliol
Festival Les Nits al Port. La primera vetllada del festival d’estiu sempre obre amb
la cultura popular catalana, i estrena la
VI edició d’aquest festival d’estiu el grup
d’havaneres Mar Brava, amb un ampli repertori d’havaneres i cançons populars, i
l’Esbart Dansaire Maragall. Aparcament
gratuït i oferta gastronòmica a l’aire lliure.
Al Port de Badalona, 22h
Teatre musical, ‘Hairspray’, a càrrec de
l’Orfeó Badaloní. Recital del ‘cantaor’
Jorge Mesa ‘El Pirata’. Museu de Badalona
(pl. Assemblea de Catalunya, 1), 19h
Cryptshow 2018:
· 10h, 18h, 19.15h, 20.30h, sessions oﬁcials
del festival, al Círcol (c. Sant Anastasi, 2)
· 22.30h; Poètica Coemeterium. Amb
Núria Martínez-Vernis i Martí Sales. Al
Cementiri del Sant Crist (c. Seu d’Urgell
s/n)

Fins al 8 de juliol
Exposició Mostra de Primavera, del Grup
de Belles Arts del Museu. Al Refugi de la
plaça de la Vila

Gala benèﬁca al Teatre Principal
Gala benèﬁca en favor de la investigació de les malalties minoritàries pediàtriques. Nit d’actuacions amb una quinzena de propostes musicals, de ball, dansa i altres disciplines artístiques que
sortiran a l’escenari de forma altruista per a col·laborar en la recollida de fons. Tota la recaptació serà destinada a la Fundació
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut de l’Hospital
Germans Trias i Pujol. A més dels artistes, hi col·laboren un ampli grup d’empreses, establiments i entitats de la ciutat. Amb la
presentació de Xavi Morera i la col·laboració especial del presentado badaloní Jorge Javier Vázquez. Organitzat per la Plataforma
Acció Badalona.
Dijous, a les 20h. Al Teatre Principal.
Dissabte 7 de juliol
Cryptshow 2018:
· Vermut literari amb artistes i autors. A
l’Espai Betúlia (c. Enric Borràs, 43-47), 12h,
i al Cor de Marina, a les 13.30h
· 18h, 19.15h, 21h; sessions oﬁcials al Círcol.
· 22h, La Nit Asiàtica, al Círcol

Nits d’Estiu als Badius. Amb el grup A
Grup Vocal, a càrrec d’Òmnium. Al c.
Matas, 2, de Tiana, a les 21h
Concert tribut a Bon Jove, amb Big
Mouthers. A la Sala Sarau 08911 (c. Ramon
Martí i Alsina), a les 23.30h
Nits d’Estiu a l’Anís del Mono. Inici del cicle de concerts organitzats pel Museu de
Badalona a la fàbrica modernista. Aquest
divendres, amb la veu de Névoa i la guitarra de Vicenç Solsona. Fàbrica Anís del
Mono (c. Eduard Maristany s/n) 21h

Teatre infantil, ‘Allà on viuen els monstres’, a càrrec de l’Orfeó Badaloní. A l’Espai
Tolrà (c. Enric Borràs, 19), 11h

Festival Les Nits al Port. Segona nit dedicada a espectacles regionals de folklore gallec i andalús, gràcies a les actuacions de l’Agrupació Cultural Agarimos
i el Coro Rociero Acra-Ciudad de
Badalona i el Coro Rociero Ntra. Sra. De
la Esperanza. La segona part de la nit
pren l’escenari el grup Flamenco Vivo,
que farà un recorregut per les arrels del
ﬂamenc, amb el guitarrista Diego Cortés.
Aparcament gratuït i oferta gastronòmica a l’aire lliure. Al Port de Badalona, 22h

Concert homenatge a Antonio Molina,
a càrrec de Casa del Artista de Asun de
Mérida. Al Centre Cívic de Can Cabanyes
(Rambla Sant Joan, 59-77), 18h

Concert tribut a ABBA amb Dancing
Fever. A la Sala Sarau 08911 (c. Ramon
Martí i Alsina), a les 23.59h
Engresca’t Lleﬁà, Diada Sardanista i de
Cultura Catalana. Mostra de bitlles catalanes, ballada de sardanes, Cobla del Baix
Llobregat i berenar popular. A la plaça
Trafalgar, a partir de les 18.30h
Ruta de la tapa de Morera. Recorregut per
establiments de tot el barri amb ﬁnal al c.
Pirineus, on hi haurà festa ﬁns a la matinada. A càrrec de l’AV i diferents establiments. De 12 a 15 i de 19 a 22h

Diumenge 8 de juliol
Cryptshow 2018: projecció del palmarès a l’aire lliure, a la Donzella (passeig
Marítim s/n), 22h
Dimarts 10 de juliol
Audició comentada de ‘La Favorite’,
a càrrec de Ferran Compte. Orfeó
Badaloní. A l’Espai Marina (c. Marina,
48) 19.30h
Dijous 12 de juliol
Projacció del documenta ‘Brava,
Victoria!’, en el marc de l’exposició
‘Victoria de los Ángeles, La Veu que sorgí
de la Universitat’. Amb la seva directora,
Maria Gorgues. Centre Cultural El Carme
(c. Francesc Layret, 78-82), 19h
Nits d’Estiu als Badius. Amb el grup
Divagaçao, a càrrec d’Òmnium. Al badiu
del c. Sant Miquel, 34, a les 21h

Cultures
Els badius, tresors verds i
d’Història enmig de la ciutat
12 L’Independent de Badalona
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El cicle Nits d’Estiu als Badius d’Òmnium fa lluir una cosa tan
senzilla com un pati interior, que a Badalona guanya un signiﬁcat
de patrimoni i història que les famílies ensenyen amb orgull

Javier Torres Jiménez

B

adalona té expressions,
paraules i tradicions molt
nostrades, i els badius són
una d’elles, molts cops
amagats, ocults o poc coneguts. Perles de tranquil·litat
enmig de la voràgine de la ciutat
que moltes famílies, sobretot del
centre de la ciutat, guarden com
un tresor a les seves llars i cases
de tota la vida, per on han passat
generacions i generacions, i que
Òmnium Cultural treu a lluir cada
estiu amb una sèrie de concerts.
El terme ‘badiu’ va començar
a aparèixer a documents que encara es conserven cap als segles
XVII i XVIII, tot i que inicialment
amb signiﬁcats lleugerament diferents als que la paraula té actualment. Així ho expliquen al llibre illustrat ‘Badius. Tot un món portes
endins’, de Montserrat Rectoret i
les fotograﬁes d’Antonio Guillé,
amb la participació del Museu de
Badalona, que va presentar també una exposició sobre aquests
elements.
Pompeu Fabra inclou
el mot al diccionari
No es va començar a utilitzar ﬁns
dècades més tard com a terme per
deﬁnir el pati d’una casa, però no
un de qualsevol. Inicialment eren
anomenats badius els patis interiors de les cases de cós, les ediﬁcacions tradicionals urbanes que
van servir per eixamplar el pobles
i ciutats catalanes a partir el segle XVIII, durant el període preindustrial i la industrialització. Bona
part del barri del Centre, sobretot
a Baix a Mar, conserva aquestes estructures, de planta baixa més pis,

Badiu del carrer del Carme Foto: Enric Garí

El mestre Pompeu
Fabra, que va viure
27 anys a Badalona,
va incloure al mot
al Gran Diccionari
de la Llengua
la majoria. Una zona de la ciutat
en la que va viure durant quasi 30
anys el mestre Pompeu Fabra, que
va ser el responsable directe d’incloure la paraula ‘badius’ al Gran
Diccionari de la Llengua Catalana.
Fer lluir aquest patrimoni, que
té molt d’històric i singular a nivell local, és un dels objectius del
cicle Nits d’Estiu als Badius que
Òmnium Cultural organitza des
de fa anys. Concerts i actuacions
culturals de petit format que se
celebren en patis interiors, molts
d’ells de cases particulars de veïns
que cedeixen l’espai per ensenyar
una part d’aquest patrimoni privat
però col·lectivitzat.
Un d’ells és l’Enric Garí i la seva
família, que obren casa seva, al 32
del carrer del Carme, des de fa sis
anys, el badiu amb més concerts
d’aquest cicle a l’esquena. “És un
nucli d’oxigen, una zona verda enmig de la ciutat. No s’escolta res”,
presumeix l’Enric, que té al pati
una varietat de vegetació i arbrat
que va de la ﬁguera a una acàcia
“més que centenària”, passant per
micaquers i ﬁns i tot una murtra
provinent de Sant Jeroni.
D’espai de serveis a espai d’oci
I és que la vegetació i el verd és una
de les característiques d’aquests
espais, que generalment eren equi-

Badiu comunitari del conjunt de cases del carrer Pujol. Dècada dels 70 Foto: Museu de Badalona. AI

pats amb una comuna, un pou d’aigua i el safareig, ja que era l’únic
punt de la casa al que arribava l’aigua. Per això s’hi concentraven
molts serveis de la llar, i va ser, inicialment, un indret utilitzar per
treballs de pescadors i corders.
De fet, el pati de l’Enric era originari d’unes cases de Canonge
Baranera que pertanyien a corders, i que necessitaven molt
d’espai per estendre les cordes per als pescadors. Al cap del
temps, el propietari va acabar venent una part dels badius, perquè
eren massa grans i no necessitava tants metres. Llavors els veïns
del carrer del Carme van comprar

una part. Això ha provocat, diu,
que siguin patis més amples que
llargs, quelcom contrari al model
de badiu al ús.
Tot i que, en realitat, n’hi ha diferents tipus de badius, segons recull la publicació ‘Badius. Tot un
món portes endins’. Fins a quatre
tipus diferents: el domèstic és el
comú, propi de les cases de cós i
interior; el d’horta és aquell en què
l’espai es fon amb el carrer, i que
prima la comunicació i la relació
amb l’exterior, un model del que
en queden pocs exemples, explica
el llibre; el badiu de parcel·la, sobretot pertanyent a cases de burgesos, on la casa sempre queda al

Concert d’Òmnium a un badiu de Sant Bru Foto: J. Gonzalo

mig del badiu; i, per últim, els badiu-parc, jardins de grans ﬁnques
que van acabar convertint-se en
parcs públics, com Can Solei i Ca
l’Arnús, o que han desaparegut.
“Al ﬁnal és com un espai quasi
comunitari. Quan amb els amics
organitzem coses sempre hi compten, i també els nostres ﬁlls per fer
coses amb els amics. És un tresor.
Preferiria que em traguessin un
queixal a això”, diu l’Enric orgullós. Durant els concerts d’Òmnium poden arribar a acollir un centenar de persones, tot i que en els
esdeveniments familiars i d’amics
són uns 30.
També l’utilitzen com a nucli
de la seva activitat amb amics i
família al número 101 del carrer
Sant Bru. Sobretot familiar, de
fet, i és que la Pilar i la Maite, cosines, comparteixen un badiu des
de cases adjacents. Les dues famílies van adquirir la ﬁnca i la van
dividir, però van decidir mantenir
el badiu tal qual estava. “Si algun
dia renyim, ja el separarem -bromeja la Pilar-, però de moment el
gaudim i fem moltes festes familiars, és un punt de trobada”, relata.
La passada setmana acollien el concert del jove artista Vic
Mirallas, el primer concert del cicle d’enguany, però el quart, com a
mínim que recordin, a la ﬁnca dels
Bultó Serra-Pruneda Serra. “Ens
vam oferir a Òmnium. És una zona
molt bonica que val la pena compartir amb la gent de tant en tant,
obrir els badius a Badalona. Tenir
això és un privilegi”.
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Economia local
La Morera renova la
seva ruta de tapes
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L’activitat amb la qual el barri vol promoure els bars i restaurants locals
tindrà aquest any una festa de clausura amb premis i disco mòbil

Augusto Magaña

D

issabte 7 de juliol se
celebra al barri de la
Morera la quinta edició
de la Ruta de la Tapa,
un esdeveniment que
vol promocionar el consum local i que ja s’ha convertit en
tota una tradició. Aquest any serà
l’edició amb més bars i restaurants participants des de la seva
creació el 2014. Concretament, seran nou els establiments que hi
participaran: Granja Elisabeth,
Frankfurt La Morera, El Racó de
la Maria, el Fornet de la Morera,
Bar Bayó, Bar Can Matas, Un Cafè
Contigo, The Little Moment i Forn
Degustació Mireia.
El president de l’Associació de
Veïns de la Morera, Jordi Pérez,
assegura que han aconseguit augmentar el nombre d’establiments
que participen en l’activitat per-

què a partir d’aquest any és l’Associació de Comerciants del barri
la que organitza l’esdeveniment.
A partir de les 12.00 h i ﬁns a les
22.00 h (amb una pausa entre les
15.00 h i les 19.00 h) tots els ciutadans i ciutadanes podran gaudir
a aquests nou locals d’una sèrie
de tapes fetes expressament per
l’esdeveniment. Totes tindran un
preu de dos euros, que inclou també una canya de cervesa o un cafè.
“És una forma de treure a la gent
al carrer, que vagi als bars i provin les tapes. Aquest barri els dissabtes és un dormitori i nosaltres
volem que de cara a l’estiu la gent
conegui els establiments”, assegura la presidenta de l’Associació de
Comerciants, Loli Rodríguez.
Els veïns i veïnes que completin la Ruta de la Tapa podran votar per la seva tapa favorita. Com
a novetat, aquest any el resultat de
la votació es farà públic el mateix
dia. L’entrega dels premis es farà

al carrer, en un acte que comptarà
amb una disco mòbil per animar la
festa. “No podíem taller l’activitat
a les 22.00 h i deixar que la gent
se n’anés cap a casa. Hem d’aproﬁtar que les persones aquell dia
surten al carrer i que ara fa bon
temps”, explica Rodríguez. Per votar, les persones que hi participin
rebran una targeta que hauran de
segellar cada vegada que comprin
una tapa. Aquesta targeta, al ﬁnal
de la ruta, l’hauran de dipositar
en la bústia que l’associació de comerciants ha instal·lat a cadascun
dels locals. “No hi ha un ordre establert, poden començar i acabar
per on vulguin”, recorda Pérez.
Tot i que ja fa molt de temps que
se celebra aquesta ruta, el president de l’associació de veïns de la
Morera assenyala que quan van
prendre la decisió de fer-la va ser
un fet innovador a la ciutat. Ara,
quatre anys després, han notat un
augment de l’activitat als bars i

Imatge d’arxiu d’un plat de cargols Foto: Arxiu

restaurants del barri. El problema,
segons Pérez, és que la gent està
acostumada a anar al centre de la
ciutat quan han de sortir a sopar o
a beure alguna cosa amb els amics.
Aquest fet s’agreuja durant els
mesos d’estiu, ja que gairebé tota
l’activitat d’hostaleria es trasllada
als barris propers a la platja, un

fet del qual el barri no es pot beneﬁciar.
El president de la Forquilla
Badalona, Edgar Tejada, ressalta que “Badalona no és només el
centre” i per això iniciatives com
la ruta de la tapa de Morera ajuden
a “aconseguir que la gent es mogui
pels barris”.

•

14 L’Independent de Badalona
6 de juliol de 2018

Economia local

La cervesa artesanal ha arribat
a Badalona per quedar-se
En els últims anys han sorgit a la ciutat diferents cerveseries
que aposten pels productes propers i de qualitat

Augusto Magaña

E

l 2005 Águeda Manrique,
Marta Moya i David Moya
van obrir la cerveseria 4
Pedres, una de les primeres a oferir cerveses artesanals dins de la seva carta i que
ràpidament es va convertir en un
referent a la ciutat de la cultura
relacionada amb aquesta beguda.
Ara, tretze anys després, a
Badalona han anat sorgint gairebé
cada any noves cerveseries i bars
que no només venen productes artesanals, sinó que també les fabriquen ells mateixos.
Algunes, com la cervesa Sikaru,
que és produïda per la Fundació
Badalona Capaç, no solament venen begudes sinó que busquen
promoure la igualtat i inclusió de
les persones amb discapacitat.
Unes altres, com Beer & Art
Project, que va sorgir només fa un
mes, volen donar una experiència
més enllà de la cervesa i relacionar
art i beguda en un sol producte.

La cerveseria Sikaru a una ﬁra artesanal Foto: Fundació Badalona Capaç

“Tinc clar que no és una moda.
Ha vingut per quedar-se. Passa
com en tot: al començament érem
quatre i al ﬁnal s’ha sobresaturat”,
explica Moya.
Però per haver arribat a aquest
moment d’efervescència, abans
les poques empreses que es dedicaven a la cervesa artesanal van

Un projecte
familiar que
fusiona birra i art

haver de fer molt treball de pedagogia. “Hem de tenir present que
ﬁns fa poc i durant molt de temps
s’ha tingut la idea que l’única cervesa que hi havia era la comercial. Hem d’explicar que una cervesa
artesanal costa molt més que una
comercial perquè fem servir materials de primera i frescs i al ﬁ-

nal el resultat pel que fa a la qualitat és incomparable”, assenyala el
responsable de la cervesa Sikaru,
Antonio Rodríguez.
Des de 4 Pedres, per exemple,
des del primer moment van tenir
clar que la cervesa artesana no es
vendria sola i havien de promoure
la cultura que l’envolta.
Per això, a aquesta cerveseria
badalonina ofereixen també tallers i cursos per aprendre a gaudir més la cervesa, com tastos de
diversos tipus de beguda i activitats que relacionen birra i literatura, per exemple.
Al Beer & Art Project han buscat una altra alternativa i és començar a produir una cervesa que
sigui més amigable per les persones que tasten una artesanal per
primera vegada: la birra Rambla.
“Molta gent la primera vegada
que ha provat una artesana ha sigut una IPA. A mi el primer cop
que vaig provar una IPA tampoc
em va agradar. Però una cervesa
artesana no ha de ser ni molt fort
ni molt amarga, per això fem una

Produir
artesanalment per
afavorir la inclusió

L

’Eduard Borràs va crear fa només un mes,
juntament amb la seva
esposa i el seu ﬁll, el Beer
& Art Project, una iniciativa que vol apropar la
cultura cervesera a l’art.
El seu primer pas ha sigut
la creació de la cervesa
La Rambla, que al seu etiquetatge i marxandatge
fa servir una aquarel·la de
l’artista Rafael Pujals, anomenada “La rambla una
tarda d’estiu”. La intenció
de Borràs i la seva família és continuar amb aquesta línia d’incloure una obra d’art a cadascuna de les ampolles. “Treballem la cervesa sempre a partir d’un concepte”, explica el propietari de Beer & Art. El concepte de
la seva primera cervesa era reproduir un espai familiar
per a tothom, com és la Rambla, per acompanyar una
cervesa que també està pensada per ser amigable amb
tothom, tant amb aquells que estan acostumats a beure cervesa artesana, com aquells que és la seva primera
vegada. Borràs assenyala que ja es troben treballant en
la seva pròxima cervesa, que haurà de sortir al mercat
d’aquí a un any i mig i que estarà relacionada amb una
pintura que sortirà d’un concurs que han promogut a
una escola d’art de Barcelona. El propietari de Beer &
Art ressalta que al principi només feien cerveses a casa
amb la seva família, però que arran de l’oportunitat de
negoci que van veure van decidir començar a produir-la
a una escala més gran. “La recepta de la nostra primera
cervesa va sortir d’un experiment que vam fer a casa,
perquè volíem fer una ‘pilsen’, però com que és molt difícil fer-la vam fer servir un llevat d’alta fermentació i
ens va sortir una cosa nova”, recorda Borràs. Ara produeixen les seves begudes a la fàbrica Click & Brew, a
Torrefarrera (Lleida).

•

L

a Fundació Badalona Capaç va decidir, el 2015, encetar un projecte per generar ocupació laboral per les
persones amb discapacitat i també que pogués servir de plataforma de projecció de la fundació a l’exterior. “La cervesa és un producte molt de moda i ens va
semblar una bona idea fer aquest producte”, explica el
responsable de la Cervesa Sikaru, Antonio Rodríguez.
Van contactar amb la Cooperativa Agropecuària del
Moianès, que tenia un projecte ja encetat, que prenia el
nom original amb el qual es coneixia la cervesa a l’antiga Mesopotàmia i que vol dir literalment “pa líquid”.
La cooperativa els hi va cedir el nom i des de Badalona
Capaç van contactar amb la fàbrica Ca l’Arenys per començar a produir la seva pròpia cervesa. Ara, aquesta
petita empresa porta ja tres anys participant a diverses
ﬁres cerveseres de Catalunya, com el Barcelona Beer
Festival, a on porten els seus productes a on participen
persones amb discapacitat. De moment tenen quatre
tipus diferents de cerveses: Sikaru Larak, d’estil pale
ale, Sikaru Uruk, de varietat ipa i color ambar, Sikaru
Girsu, cervesa negra o porter, i Sikaru Nippur, d’estil
saison. Rodríguez explica que de moment intervenen
en el projecte al voltant de vuit persones, que realitzen
labors d’etiquetatge i marxandatge (a més de les persones que col·laboren amb Ca l’Arenys a la fabricació de
la cervesa). “A mitjà termini la idea seria tenir una fàbrica pròpia i aleshores poder incorporar persones al
mercat laboral”, assegura.

•

birra que és artesanal però accessible a tothom”, ressalta el propietari de Beer & Art Project, Eduard
Borràs.
Però tot i aquestes iniciatives,
segons Rodríguez a Espanya en general encara queda molta feina a
fer per igualar-se als nivells d’altres països del voltant. “A Itàlia,
que es qui porta la veu cantant a
Europa en aquest tema, la cervesa artesana representa gairebé un
2,5% del mercat. A Espanya tenim
un 1,5% només. El marge de creixement és enorme i encara falta
molt mercat per obrir”, explica.
De moment, gairebé totes les
cerveseries produeixen les seves cerveses fora de Badalona,
ja que no hi ha molts espais per
fer-ho. Però des de 2016 una de
les principals cerveseries artesanes de Catalunya, la Catalan Brew
Company, va construir la seva fàbrica a Badalona.
Un espai amb capacitat per produir 10.000 litres mensuals de cervesa. Un fet que fa pensar que la
cervesa artesana té molt futur.

•

Una cervesa
històrica

U

na de les principals tasques
que fa la cerveseria 4 Pedres per
promoure la cultura cervesera ha
sigut la investigació sobre la presència d’aquesta beguda a l’antic imperi
romà. Arran d’una
col·laboració amb el
Museu de Badalona,
un dels propietaris d’aquesta cerveseria, David Moya,
ha ajuntat el seu interès per la història amb la passió per la birra. Aquest projecte ha fet que a 4 Pedres
explorin les receptes cerveseres de l’època romana,
per recrear-les a les seves receptes artesanes. La primera cervesa d’aquest tipus que van produir es deia
“BDN” i va servir per commemorar la designació de
la ciutat com a Capital de la Cultura Catalana el 2010.
Després, a partir del 2012, 4 Pedres va començar a collaborar més estretament amb el Museu de Badalona i
a produir una cervesa especial per a cada edició de la
Magna Celebratio. Algunes d’aquestes cerveses són la
‘Celia’, presentada aquest any i que recupera la recepta tradicional de la cervesa a la Hispania romana, la
‘Cerevisia’, que recrea la beguda de les legions de Julio
César quan van entrar a conquistar l’actual sud de
França, o la ‘Caledonia’, que rememora la beguda que
es prenia a la Illa de Britània.

•
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El triatló amb pilota que va omplir
la platja de Badalona d’esport
El passat cap de setmana es va celebrar el Badalona Beach Tournament, que va fer
competir a set equips en tres disciplines diverses: bàsquet, vòlei i futbol platja

Queixes per l’estat
de la sorra
Els organitzadors denuncien que la
platja estava en mal estat i que encara hi
havia restos de la revetlla de Sant Joan
A.M.

M
Competició de vòlei platja durant el Badalona Beach Tournament Foto: Augusto Magaña

Augusto Magaña

A

quest dissabte 30 de
juny eç Aquest passat
dissabte 30 de juny es
va celebrar a la platja del Pont del Petroli
el primer Badalona
Beach Tournament, un torneig innovador que combina el bàsquet
amb el voleibol i el futbol de platja.
Set equips d’entre cinc i set persones es van enfrontar un als altres en totes aquestes tres disciplines esportives, en una jornada
intensa que va durar des de prop
de les nou del matí ﬁns passades
les vuit del vespre.
L’equip guanyador de la contesa va ser l’1+1=7, un conjunt format per badalonins, però entre els
quals es trobava un parell de jugadors del Masnou Basquetbol de la
Liga EBA. Un d’aquests basquetbolistes és l’Albert Valle, que va ser
nomenat també com el jugador
millor valorat del torneig.

Els de l’1+1=7 es van imposar
a la ﬁnal contra Hornsystem, un
equip format per jugadors de bàsquet de Vic, que van estar a punt
d’emportar-se el trofeu a casa.
Però els badalonins van ser contundents i van guanyar els primers
dos partits de la ﬁnal (bàsquet i
futbol), un fet que va provocar que

El torneig va
tenir un total de
45 participants
no es jugués l’últim partit (vòlei),
ja que ja estava tot decidit.
Tots dos equips van arribar a
la final després de guanyar als
conjunts dels seus respectius
grups: els 1+1=7 (del grup 1) van
derrotar als Tortells i a Matats
Team, mentre que Hornsystem
(grup 2) es van imposar a Beach
Dream Team, Team Soho Fit i

A més del vòlei, també havien de competir a bàsquet i futbol Foto: A.M.

a l’únic equip mixt del torneig,
l’Aleñà Team (que també era el
que tenia els jugadors i les jugadores més joves).
El sistema de competició va exigir una gran capacitat física dels
45 competidors que es van apuntar, ja que tots havien de jugar els
tres esports. Cada equip es va enfrontar als seus rivals de grup i,
després, els guanyadors de cada
grup es van enfrontar contra el
segon de l’altre grup a cadascuna
de les dues semiﬁnals (sempre jugant les tres disciplines).
Tot i que els jugadors i jugadores es van deixar la pell a cadascun dels partits, el codirector del
torneig, l’Eduard Esteve, assenyala
que la seva intenció no era que fos
una competència de màxim nivell,
sinó “un torneig per passar-s’ho bé
amb els amics i gaudir”.
Una idea innovadora que vol
ser una tradició estiuenca
Esteve és l’organitzador del
Badalona Beach Tournament,
juntament amb el Carles Teixidó.
Expliquen que se’ls hi va ocórrer la
idea, ja que “el triatló està molt de
moda” i van pensar que seria una
bona idea fer un triatló per equips
on es juguessin disciplines que fessin servir una pilota.
Els equips es podien inscriure a
través de la pàgina web de l’esdeveniment i havien pagar una quota de
130 euros per conjunt, que incloïa
una samarreta de regal per a cada
participant, un paquet de benvinguda amb begudes isotòniques, un esmorzar i tiquets pel sorteig d’experiències esportives que es va celebrar
al ﬁnal de l’esdeveniment.
Esteve assegura que “per ser el
primer any que es fa i que la gent
no el coneixia, va anar molt bé”,

alauradament, no tot van ser bones notícies durant el
Badalona Beach Tournament. Esteve apunta que un fet a
millorar de cara a les pròximes edicions del torneig és l’estat de la sorra. “La gent va acabar amb talls al peu, perquè hi havia
moltes roques. Estàvem muntant l’escenari a primera hora i quan
va arribar el sol ens va petar un petard al costat, que segurament
hi era des de la revetlla de Sant Joan”, assegura Esteve.
Els organitzadors del torneig denuncien que l’Ajuntament estava
avisat des de fa temps que se celebraria l’esdeveniment i tot i això no
es va deixar la platja preparada correctament per la seva celebració.
“Aquest cap de setmana es fa el torneig europeu de rugbi de
platja i si la sorra està igual que com va estar amb nosaltres acabaran tots sagnant”, assenyala Esteve.
A més, els organitzadors també han apuntat que s’hauria de posar
“una mica més de sorra” quan se celebrin aquests tipus d’esdeveniments, perquè quan instal·laven els equipaments, com les porteries de
futbol i les xarxes de voleibol, els hi va costar molt que no es moguessin, ja que “només hi havia un pam de sorra sobre el ciment”.

•

tot i que no van complir amb l’expectativa de participació. En principi el torneig s’havia de celebrar
tant dissabte com diumenge, però
no es van apuntar els equips suﬁcients per fer-ho. “Estaria bé que
vagi creixent, que es popularitzi
a la ciutat i també que el puguem
portar a altres comunitats”, explica el codirector del torneig.
Una festa més enllà de l’esport
La primera edició del Badalona
Beach Tournament va acabar amb
el lliurament dels premis. Els organitzadors van entregar a l’equip
guanyador el trofeu de campió (que
havia estat cedit per l’Ajuntament) i
el premi de 130 euros, a més de samarretes i altres guardons. També
es van entregar els premis a les mi-

llors jugadores i jugadors de cadascuna de les disciplines.
Però abans del lliurament dels
premis van tenir lloc a l’escenari les
actuacions musicals del cantant de
RnB Massie Martin i l’artista de hip
hop Sélop. A més, durant tot el dia
l’escenari va acollir la música del Dj
Pepe Reis.
La música va acompanyar totes
les activitats gratuïtes i obertes a la
ciutadania que es van celebrar durant el dia, com la sessió de Zumba
a càrrec d’Albert Fuentes, que va tenir lloc al migdia i a on va participar
una vintena de persones que estaven
a la platja.
Aquestes activitats buscaven
cridar l’atenció de tota la gent
que hi era a la platja aquell dissabte.

•

Classe de Zumba gratuïta per tots els que hi eren a la platja Foto: A.M.
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de Badalona
A peu
de carrer

Mercè Castellà Lázaro
Es jubila aquests dies com a directora de l’Escola Antoni Botey

“Abans els infants eren subjectes que
no tenien res a dir, ara són el centre”
Poques persones
coneixen la realitat
educativa de Lleﬁà com
la Mercè Castellà. Des de
l’any 1992, ha treballat
a diferents escoles del
barri, els últims 13 anys
com a directora de
l’Escola Antoni Botey.
Ara es jubila, però la seva
tasca encara continua
més viva que mai.
Silvia Rodríguez Gómez
13 anys com a directora de l’Escola Antoni
Botey. Ho trobaràs a faltar al setembre?
Sí, sobretot les relacions, perquè com a
directora estàs en contacte amb moltes
persones, i ja són molts anys aquí. Vaig arribar a Badalona a l’any 1992, vaig estar
set anys de directora a l’Alexandre Galí.
Òbviament també trobaré molt a faltar als
infants i les mestres, la gent del barri...
Després de tants anys, marxes amb la sensació d’haver deixat empremta?
Jo me’n vaig contenta, però també crec
que és el moment de marxar. Ara venen
nous aires, noves il·lusions i gent jove amb
ganes de fer altres coses. La nostra és una
feina que sempre estàs pensant, mai descanses mentalment. I és bo que jo deixi de
pensar i comencin a pensar d’altres. Quan
jo vaig arribar aquí aquesta escola tenia
problemes de matrícula, i ara tenim molt
bona imatge, proposem noves metodologies i el que fem està molt bé.
Canviar la imatge de l’escola ha estat el
repte més important que has assumit com
a directora?
Sí. Costa molt de temps, has d’estar en
contacte amb molta gent, i al ﬁnal el que
has de treballar sobretot és que els nens
vinguin contents a l’escola, i que les famílies es vegin acollides, perquè això millora la imatge i els resultats. Per això hem
promocionat molt la participació de les
famílies, amb pares i mares delegats de
classe i hem tingut mestres dedicades a dinamitzar a les famílies. Altre repte ha estat aconseguir uns bons resultats a nivell
d’aprenentatges, i ara mateix l’escola té
molt bons resultats.
Formeu part de Nova Escola 21, una xarxa
d’escoles innovadores i noves metodologies. Un oﬁci en plena revolució!
És una de les coses bones de l’oﬁci, però
també és complex. Nova Escola 21 et dona
eines per dinamitzar a la teva comunitat,
al teu claustre i als teus alumnes. No et diu
com has de treballar però et dona les eines perquè la comunitat reﬂexioni i pensi
què vol fer, quina imatge té de si mateixa,
i com millorar. És la comunitat la que decideix com fer-ho. També estar a aquesta xarxa et permet visitar moltes escoles

Mercè Castellà, a la porta de l’escola en els seus últims dies de treball Foto: Silvia Rodríguez

punteres que estan revolucionant l’educació a Catalunya. Fins i tot dues mestres
de l’escola han estat durant un mes a un
centre molt innovador, per després compartir tot el que han après. Quin és el nou
objectiu de l’educació? Fins ara l’objectiu el marcava el mestre, Ensenyament,
o el Ministeri d’Educació. Els nens han
d’aprendre això, i ho han de fer d’aquesta
manera. Els infants eren subjectes que no
tenien res a dir. Els que estaven motivats,
molt bé, però els que no, per molt intelligents que fossin, no pintaven res. Tots
coneixem casos de gent que a l’escola eren
un desastre i després han sigut brillants,
i al revés, gent que a l’escola funcionava
molt bé i després no han tirat endavant.
Això ens demostra la diﬁcultat d’encaix
que té l’escola amb la vida real.
Però què implica realment aquest canvi?
Els nen és el centre. I tu t’adaptes a on està
el nen, què necessita, i per tant el vas enfocant i acompanyant. Per això els llibres
de text no ajuden gens, perquè està tot dit
i escrit i no et basses en els interessos de
l’alumnat. El que fem és, a partir dels seus
interessos, treballem les matemàtiques,
les llengües, la comprensió lectora, l’expressió escrita, etc.
Des de quan treballeu amb aquesta metodologia a l’Antoni Botey?
Vam començar fa nou anys. Nosaltres observem a l’alumne, proposem materials,
mirem on pot millorar, i l’acompanyem
amb el seu aprenentatge. L’infant que aprèn
per si mateix, està tan motivat que entra en
un circuit de positivitat i els resultats són
molt millors. Perquè tothom està treballant, per tant, aquells que abans no feien
res, ja no existeixen, perquè estan ocupats i
motivats. Es treballa molt en petit grup.
Aquestes metodologies noves impliquen
molt esforç del docent. Com proposeu els
aprenentatges?

“L’infant que aprèn
per si mateix està
tan motivat que
entra en un circuit
de positivitat i els
resultats són millors”
Necessites més recursos. Nosaltres fem
ambients, racons i projectes a infantil i
a cicle inicial. A cicle mitjà els ambients
es canvien per propostes, que poden ser
de dibuix, de música, de ciència, matemàtiques, etc. i cada proposta té dintre
moltes més propostes que es fan en grups
reduïts. A cicle superior tenim caixes
d’aprenentatge, que són caixes on s’han
de resoldre diferents situacions i on es
treballen moltes matèries. En aquest sistema no té sentit ni els exàmens ni els
deures. Fem avaluacions contínues. I ells
mateixos s’avaluen i es motiven al treballar molt en grup. Això necessita molta
formació per part del mestre, parlar amb
altres persones i escoles i compartir molta informació.
Sembla que aquest és el futur de l’educació. O pot ser és una moda?
Aquesta és la gran pregunta. Perquè ara
sembla que si no ho fas així ja no eduques. I la gent no ve a la teva escola si no
fas això, perquè la gent jove vol que els
seus ﬁlls s’eduquin en aquesta metodologia i és normal, però hem de vigilar una
miqueta, hem de ser professionals. Quan
faig un ambient, he de tenir molt clar
quins continguts i estructures hi poso.
La moda ens pot portar a fracassar si no
estàs convençut, i per això hem de vigilar. Seria molt greu perdre tot el que s’ha
avançat. Ara ja no estem corregint a casa
però hem de rumiar molt.

I les famílies, tenen un paper destacat en
aquest nou sistema?
Són molt importants, i és molt important
obrir l’escola i que entrin, perquè si la família no considera que el què fem és important, malament. I per això fem moltes
passejades per l’escola, ensenyant què estem fent, els ambients, els demanem que
vinguin a estones. I a elles els hi agrada estar a l’escola. És una alegria. Tenim famílies de molts indrets, més de vint nacionalitats, i això és molt enriquidor.
Hi ha una tendència de les famílies a apostar per la pública, i falten places.
El que no entenc és per què no ha estat sempre així! No ha d’haver diferències entre nosaltres, l’educació i la sanitat
ha de ser per tothom igual, és un principi
bàsic per donar oportunitats per tothom.
Aquesta idea no s’ha recolzat des de l’Administració i s’han propiciat dos camins.
Hi ha escoles que venen la seva ideologia,
per molt que la gent et digui, però si ja no
hi ha monges... Hi ha religió, hi ha negoci.
I després tenim l’escola pública, que està
assegurant el mateix per tothom. Com que
no hi ve tothom... al ﬁnal és classista. És
una llàstima. Jo no vull pensar que hi ha
famílies que el que volen és no anar amb
segons quina gent. Per sort és cert que hi
ha molta gent que aposta per la pública,
perquè la qualitat està a la pública.
Les retallades us han afectat?
A nosaltres no. Som escola de màxima
complexitat i hem estat molt recolzats.
L’únic on puc queixar-me és pels nanos
amb necessitats especials, això no està resolt, i es necessiten molts més recursos
i més hores de vetlladores. Tampoc està
atès el tema de la integració social. Els extrems més marginals, no estan resolts.
Serveis Socials estan bloquejats, hi ha pocs
educadors. Aquest any ha estat el primer
que hem tingut integradora social i això
és una joia, perquè s’ha dedicat als casos
d’absentisme i a fer seguiments.
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