
Un estudi analitza 
els càncers amb més 
incidència a BDN 
BSA processa dades de 
tota una dècada de 125.000 
persones; t’expliquem quins 
càncers van a l’alça  P2-3

Seguint 
els passos 
del ‘Che’

Parlem amb Aleida Guevara, 
fi lla del líder comunista, que ha 
visitat Catalunya per participar a 
xerrades sobre salut pública i el 
llegat de la revolució cubana P8

Una
Badalona 
més rural
Un jove badaloní es troba en tràmits per obrir una 
explotació ramadera als peus de Can Ruti P 14

Ramat de cabres a la Serralada de Marina, amb la ciutat de fons Foto: Javi Torres
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l’afectació, les tendències dels di-
agnòstics, per analitzar d’on vé-
nen i cap a on van.

Aquest mapa de dades, que tot 
just s’acaba d’obtenir i que encara 
té recorregut de revisió, permetrà 
a curt termini dissenyar polítiques 
de prevenció per incidir més di-
rectament en aquells càncers que 
afecten més a Badalona, i que si-
guin més concretes que les campa-
nyes genèriques de la Generalitat. 
Les causes genèriques que més 
poden infl uir en aquests resultats 
són l’accessibilitat que hi ha a les 
platges de Badalona, en el cas del 
melanoma, apunta Saura, i de la 
notable població d’avançada edat 

“No són conclusions ni dades 
que ens hagin d’alarmar. Que 
surti més incidència d’un càn-
cer o d’un altre és normal, són 
mitjanes”, anticipa la gerent de 
BSA, Pilar Saura. “Les perso-
nes que han viscut tota la vida a 
Badalona, és més normal que ha-
gin patit més exposició al sol que 
una altra persona de la Seu d’Ur-
gell, per exemple. Perquè hi ha 
platges i són molt accessibles, i la 
pell té memòria. En canvi a la Seu 
d’Urgell segur que hi ha més tren-
cament de fèmur en gent jove, per 
la proximitat amb pistes d’esquí”, 
exemplifi ca Saura. La informació 
més vàlida, diu, és l’evolució de 

mitjana catalana del qual està si-
tuada entorn als 87 casos nous. 
A Badalona, no obstant, l’anàlisi 
d’afectació en homes puja fi ns als 
100 casos. Més enllà d’aquests dos 
càncers concrets, la resta d’ana-
litzats es troben, en termes gene-
rals, entorn a les xifres norma-
litzades a Catalunya. Només el 
càncer de bufeta va destacar du-
rant un moment puntual de la dè-
cada, però posteriorment va tor-
nar a nivells estàndard.

Javier Torres Jiménez

B adalona Serveis Assis-
ten cials ha presentat re-
centment un ampli estu-
di amb les dades de més 
de 125.000 pacients atesos 

entre el 2005 i el 2015 als centres 
d’atenció primària que gestiona 
l’empresa sanitària municipal, i 
que suposa aproximadament la 
meitat de la població de la ciutat. 
Tota una dècada de dades acu-
mulades analitzades gràcies a un 
sistema i una plataforma de ‘big 
data’ impulsada de forma conjun-
ta amb la Universitat Oberta de 
Catalunya.

Les conclusions de l’estudi in-
diquen que existeixen dos tipus 
de càncer amb especial incidèn-
cia a Badalona durant la dècada 
analitzada. D’una banda ens tro-
bem amb el melanoma, del qual 
s’ha detectat una tendència a l’al-
ça: mentre que el 2005 el nombre 
de casos nous se situava entorn als 
10 cada 100.000 persones, 10 anys 
més tard la xifra havia augmentat 
fi ns als 19 en homes i als 26 casos 
en dones, quan la mitjana catalana 
se situa en els 11 casos nous cada 
100.000 habitants.

L’altra punt destacat de l’estu-
di és el creixement de la incidèn-
cia del càncer de còlon i recte, la 

La platja, un dels llocs on l’exposició al sol és més freqüent i cal protecció per evitar el melanoma Foto: Javier Torres

El senzill accés 
a les platges de 
Badalona pot 
ser una de les 
causes pel que fa 
al melanoma

Pell i còlon i recte, els càncers 
més incisius a Badalona   
Badalona Serveis Assistencials ha elaborat un estudi on analitza les dades 
de milers de ciutadans i els diagnòstics de càncer de tota una dècada

Gràfi c en el que s’observa la tendència de creixement dels casos de melanoma a Badalona Foto: BSA

L’estudi és molt 
útil per analitzar 
les tendències i 
evolucions durant 
un període ampli

Melanoma
2005 2015

Casos en homes  10 19
Casos en dones 10 26
Mitjana catalana 11 casos

Càncer de còlon i recte
2005 2015

Casos en homes 100
Mitjana catalana 87 casos

*Casos nous per cada 100.000 habitants

Les dades parlen
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que hi ha a la ciutat, en el cas del 
colorectal. 

De fet, apunta, s’ha pogut per-
cebre la diferència per barris, i 
s’identifi quen més casos en alguns 
que poden tenir la població més 
envellida, a diferència del càncer 
de pell, que no desprèn grans di-
ferències. I és que l’anàlisi a través 
de la plataforma de big data tam-
bé inclou geolocalització, que per-
met saber on s’ha de focalitzar la 
prevenció, que en el cas de còlon i 
recte es realitza a través d’un pro-
grama de cribatge que a Badalona 
no va arribar fi ns al 2015, cosa que 
també pot ser una causa de la in-
cidència d’aquesta malaltia per so-
bre de la mitjana.

El ‘big data’, una eina essencial
L’estudi no hauria estat possible 
sense la tecnologia ‘big data’, o da-
des massives, que permet analit-
zar una gran quantitat de dades 
amb facilitat. Per això s’han po-
gut revisar els documents de tota 
una dècada, gràcies a una plata-
forma desenvolupada de forma 
conjunta amb la UOC, a través de 
programari lliure. Un procés en el 
que han estat bolcats un arquitec-
te de dades i un analista. Tot ple-
gat ha estat possible gràcies a la 
donació d’un ciutadà de Badalona 

El melanoma augmenta 
any rere any des de 1994
El càncer de pell és encara bastant desconegut

La gerent de BSA, amb dades al seu ordinador Foto: J. T.

E l melanoma és un càn-
cer amb una afectació a 
Badalona per sobre de la 

mitjana catalana, probablement 
degut a la tradició de costa del 
municipi. I si bé és cert que la so-
cietat sembla bastant conscienci-
ada pel que fa a la importància de 
protegir-se contra el sol, el mela-
noma resulta una malaltia força 
desconeguda, explica la doctora 
i dermatòloga Mercedes Gómez, 
de BSA. “És una qüestió cultural 
i d’educació. La gent hauria d’evi-
tar la platja entre les 12 i les 17h, 
quan la radiació solar és mes for-
ta, però és quan les platges estan 
plenes”, lamenta. 

Els diagnòstics de melanoma 
augmenten un 1,8% des de 1994, 
explica la doctora, tot i que la 
mortalitat es manté estable, grà-
cies a la millora dels tractaments 
i la detecció. El càncer de pell es 
detecta a través de la revisió de 
pigues, i la major part les veuen 
els propis pacients o els seus fa-
miliars. S’ha de tenir especial 
atenció quan hi ha una aparició 

sobtada o modifi cació substancial 
de pigues: canvi de color, creixe-
ment de dimensió, de gruix; un do-
lor o picor no són motius d’alarma.

Si es detecta a temps, es consi-
dera un melanoma ‘in situ’, que es 
pot extirpar abans que faci metàs-
tasi. Tot i que, apunta Gómez, fa 
créixer el risc de que apareguin al-
tres melanomes. Si no es detecta 
i s’estén, comença a afectar gan-
glis i requereix quimioteràpia, que 
només pot resultar pal·liativa. “El 
diagnòstic precoç és molt impor-
tant, per evitar que faci metàstasi 
i derivi en risc de mort”. Evitar les 
cremades a la pell, sobretot els pri-
mers 10 anys de vida, és essencial. 
“La pell té memòria i els primers 
anys són signifi catius, perquè po-
den tenir repercussions anys més 
tard”, subratlla la dermatòloga de 
BSA. Mercedes Gómez insisteix en 
que, més important que la sensa-
ció de calor, és conèixer el nivell de 
radiació solar, que no depèn direc-
tament de la temperatura, sinó de 
la latitud i l’altitud. És més intens, 
doncs, a una muntanya amb mol-

ta alçada que a la platja, tot i que 
faci més calor. Dilluns, per exem-
ple, tot i la tempesta, el nivell de 
radiació a Badalona era molt alt, 
indicava la doctora. “Igual que hi 
ha banderes per a l’estat de l’ai-
gua o de meduses, hi podria ha-
ver indicacions avisant dels ni-
vells de radiació”.

De fet, esclareix, els moments 
amb més intensitat solar són el 
mes de juny i el mes de juliol, res 
sorprenent, però també que el ni-
vell és similar els mesos de maig 
i d’agost, tot i que sigui el vuitè 
mes el més calorós, perquè la in-
clinació dels rajos és la mateixa. 
També avisa i desmenteix certes 
creences, com ara que sota un 
para-sol s’està protegit: “Aturen 
un 30 o un 40% de la radiació. I 
això sense comptar que la radia-
ció també prové de l’aigua i de la 
sorra, on rebota el sol, i d’això no 
estàs protegit”. Els pitjors dies i 
situacions, diu, són les de temps 
nuvolat o amb boira, perquè la 
sensació de calor no és forta però 
la radiació sí ho és.•

Les persones majors de 50, població 
diana del càncer colorectal
A Badalona s’han detectat una quarantena 
de càncers invasius des de 2015 

E l càncer colorectal, l’altre 
càncer amb activitat per 
sobre de la mitjana català 

a Badalona, pot desenvolupar-
se durant mesos sense produir 
molèsties i sovint, quan aques-
tes apareixen, la malaltia ja està 
força avançada. Els programes 
de detecció precoç permeten de-
tectar la malaltia en estadis inici-
als, la qual cosa fa que sigui més 
fàcil de tractar i n’augmenta les 
possibilitats de curació. En altres 
casos, es detecten lesions que, si 

no es tracten, amb els temps po-
den esdevenir càncer. 

L’Institut Català d’Oncologia 
ofereix la possibilitat de realit-
zar, cada dos anys i de manera 
gratuïta, un test immunològic 
per detectar sang oculta en fem-
ta no apreciable a simple vista. Els 
ciutadans que poden acollir-se al 
programa reben una carta amb la 
qual han d’anar a una de les far-
màcies adherides a la campanya, 
on facilitaran tot el necessari per 
fer la prova. Un cop realitzat el 

test, s’ha de portar a la farmàcia 
tan aviat com sigui possible. 

A Badalona, el 2015 es va con-
vidar tota la població d’entre 50 i 
69 anys, més de 54.000 persones, 
de les quals van participar unes 
17.000, el 31% aproximadament. 
Gràcies a les proves, a 482 perso-
nes se’ls va detectar un adenoma 
avançat, lesions que en un futur 
podrien arribar a ser un càncer, i 
a 37 persones, un adenoma inva-
siu. El passat mes de setembre, 
es va començar una segona ronda 

Kit per fer la prova de cribatge Foto: prevencioncolonbcn.org

d’aquest programa, i a dia d’avui 
s’està convidant encara a tota la 
població de 50 a 69 anys. De mo-
ment, apunten des de l’ICO, els 
resultats provisionals indiquen 

un augment de la participació. 
Fins a la data s’han detectat a 
196 persones adenomes avan-
çats i a quatre persones, un càn-
cer invasiu.•

L’apunt

que va morir per una malaltia on-
cològica, i que va deixar el seu le-
gat a BSA per a la investigació del 
càncer.

“Abans era molt difícil fer el 
registre de totes les dades. Tenir 
dades actualitzades que puguis 
moure amb facilitat és un gran 
avantatge. Permet un anàlisi 
molt ràpid i fl exible”, explica Pilar 
Saura, especialista precisament en 
dades massives, i que ha treballat 
per impulsar aquesta línia d’inves-
tigació a BSA. “A partir d’ara po-
dem fer anàlisi més específi c d’un 
dels càncers o analitzar una altra 
malaltia, però caldrà fi nançament, 
això sí”, avisa.

El sistema desenvolupat és com 
un gran contenidor de dades, ex-
plica la gerent, on es bolca tota la 
informació, que després pots ex-
treure ‘a la carta’, per tal de po-
der analitzar detalladament allò 
que t’interessa. Una confi guració 
que requereix una programació i 
uns algoritmes que s’han estat de-
senvolupant específi cament. “El 
que podem arribar a fer té molt 
potencial”, celebra Saura, tot i les 
difi cultats de les dades sanitàri-
es, on la privadesa i la protecció 
és cabdal, fet que també ralenteix 
l’avenç del sector pel que fa a in-
vestigació de dades.•

Pilar Saura, gerent de BSA Foto: J. T.

Pilar Saura: “No són conclusions ni 
dades que ens hagin d’alarmar. Que 
surti més incidència d’un càncer o 
d’un altre és normal, són mitjanes”
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Badalona rep quatre 
creus de Sant Jordi
La Generalitat premiarà enguany a tres fi gures i una associació de 
la ciutat amb un dels màxims reconeixements de Catalunya

Redacció

P aper destacat de Badalona 
en la propera entrega de la 
Creu de Sant Jordi que el go-
vern de la Generalitat farà a 
persones i entitats desta-

cades en la defensa de la identitat 
de Catalunya o, més generalment, 
en el pla cívic i cultural. Teresa 
Casals, Joan Soler i Amigó i Rosa 
Maria Malet i Ybern, com a fi gures, 
i la Fundació Proactiva Open Arms, 
com a associació, rebran un dels 
màxims reconeixements que atorga 
l’administració catalana. La Creu de 
Sant Jordi és un dels màxims reco-
neixements que pot rebre una per-
sona per part de la Generalitat de 
Catalunya. La distinció es va crear el 
1981 amb la fi nalitat de distingir les 
persones naturals o jurídiques que, 
pels seus mèrits, hagin prestat ser-
veis destacats a Catalunya.•

Sociosanitari El Carme Foto: Xarxa d’hospitals Catalunya

L’AMB instal·larà una 
placa fotovoltaica al 
sociosanitari El Carme 
Es tracta d’una mesura inclosa dins d’un seguit d’actuacions 
de l’entitat supramunicipal per fomentar l’autoconsum

Redacció

L ’AMB portarà a terme un se-
guit d’actuacions per a po-
tenciar l’ús de les energies 
renovables en el territo-
ri metropolità. Una d’elles 

serà la instal·lació de plaques fo-
tovoltaiques durant els propers 
mesos, i una de les ubicacions 
escollides, Badalona. L’edifi ci del 
centre sociosanitari El Carme, 
a Montigalà, un dels centres de 
Badalona Serveis Assistencials, 
acollirà una de les vuit actuacions 
de l’entitat supramunicipal.

En un primer moment, els pro-
jectes ja redactats i a punt per a 
la seva execució es reparteixen en 
dues modalitats principals: les co-
bertes solars en edifi cis públics i 
les fotolineres laborals. Aquests 
projectes tenen com a objectiu l’as-
soliment de les directrius europe-
es amb horitzó 2030, de descens de 
les emissions del CO2, l’augment 
de les renovables i de l’efi ciència 
energètica.

Una de les línies principals 

d’actuació de l’AMB  en matèria 
d’energia és la instal·lació de pla-
ques fotovoltaiques a les cobertes 
de diferents edifi cis públics dels 
municipis metropolitans, consi-
derant que l’energia solar és la 
font amb més potencial i rendibi-
litat al nostre territori.

Els projectes d’instal·lació 
d’aquesta tecnologia s’han assig-
nat a escoles, poliesportius, hospi-
tals i altres equipaments. De cara 

al  2019, s’espera tenir una pri-
mera fase completada amb vuit 
instal·lacions equipades, que se-
ran capaces de generar una part 
de l’electricitat que consumeixen, 
entre elles el Centre sociosanita-
ri El Carme, edifi ci gestionat per 
Badalona Serveis Assistencials. 

Aquest conjunt d’actuacions té 
un pressupost total de 899.400€ 
IVA inclòs, i tindrà una potència 
total de 516,17 kWp.•

Fa uns dies van començar les tasques de desenru-
nament i neteja de la paret confrontant amb el 
Centre d’Atenció Primària (CAP) Gran Sol, ubicat 

a l’avinguda del Doctor Bassols, 112-130, del barri de 
Llefi à, que es va esfondrar el passat mes de maig.

La previsió és que les tasques de reparació tinguin 
una durada 15 dies. Mentrestant es fan les obres, la por-
ta d’entrada directa a la primera planta estarà tancada. 
Els usuaris poden utilitzar l’entrada general de la porta 
principal de la planta baixa, durant aquest temps.

La consolidació del terreny i la reconstrucció de la 
paret es faran en una segona fase de l’obra, prevista per 
al pròxim mes d’octubre.•

Obres al CAP 
del Gran Sol
El passat mes de maig es va 
esfondrar una paret confrontant 
que ara s’està desenrunant

L’únic accés aquests dies és el principal Foto: Ajuntament

Teresa Casals
Filòloga, mestra i activista per la llengua

Per la fermesa, constància i valentia de la seva tasca de defensa 
del model d’escola catalana, com a model de cohesió social, que 
no separa els infants i joves per la seva llengua d’origen. Des de de 
la plataforma Som Escola, ha fet seu l’objectiu de coordinar totes 
aquelles persones, entitats i institucions que es comprometen a 
actuar de manera activa en la construcció d’una societat més co-
hesionada, democràtica i lliure.

Rosa Maria Malet i Ybern
Pedagog i escriptor

Com a degana en la direcció dels museus barcelonins. Gran conei-
xedora de l’obra de Joan Miró, ha publicat diversos llibres sobre 
l’artista i ha comissariat algunes exposicions rellevants. Va co-
mençar a treballar a la Fundació Joan Miró el mateix any de la seva 
creació, el 1975. Des de llavors ha dut a terme la gran labor de pro-
tegir, desenvolupar i promoure el coneixement del treball de l’ar-
tista. Al capdavant de la fundació, també ha donat suport a joves 
artistes que avui són autors reconeguts.

Fundació Proactiva Open Arms
Entitat

Per la seva tasca de rescat de persones refugiades a la mar Egea i 
al conjunt de la Mediterrània. Constituïda a Badalona l’any 2015, 
aquesta ONG ha esdevingut una valuosa via d’auxili per a les per-
sones fugides dels confl ictes bèl·lics, la persecució o la pobresa. 
La seva implicació en la defensa i protecció dels drets humans l’ha 
dut també a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per tal 
d’obrir vies d’integració a les persones en risc d’exclusió social.

Joan Soler i Amigó
Historiadora de l’art i directora de museus

En reconeixement pel seu paper com a folklorista i pedagog. És au-
tor de diferents estudis d’història local, etnogràfi cs i folklòrics. La 
seva contribució en l’àmbit de la cultura popular i les seves publi-
cacions sobre tradicions, festes, i mitologia catalana li han valgut 
diversos premis. Ha treballat com a tècnic d’educació dels ajunta-
ments de l’Hospitalet de Llobregat i de Badalona.
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Objectes trobats als pisos de la família Foto: Mossos

Captaven persones amb 
discapacitat per delinquir 
Detinguda una família que s’aprofi tava de col·lectius 
vulnerables per obtenir crèdits i realitzar estafes

Redacció

E ls Mossos d’Esquadra van 
detenir el passat 10 de juliol 
a cinc dones i un home, tots 
membres de la mateixa fa-
mília i veïns de Sabadell i 

Badalona, que suposadament cap-
taven i utilitzaven persones amb 
discapacitats físiques, d’edat avan-
çada i en risc d’exclusió social per 
cometre delictes.

Als sis detinguts, d’edats com-
preses entre els 19 i els 54 anys, se’ls 
investiga pels delictes de pertinen-
ça a grup criminal, tràfi c d’éssers 
humans amb fi ns delictius i esta-
fes continuades, després d’una in-
vestigació iniciada el 2017, quan els 
Mossos van detectar que captaven 
persones dels menjadors socials.

“Un cop captats i portats als do-
micilis dels membres del clan els 
obligaven a realitzar tasques de 
neteja domiciliària, els maltrac-
taven físicament, els donaven per 
menjar només un entrepà i aigua 
al dia, a més d’utilitzar-los per ob-
tenir crèdits i fer compres fi nan-

çades”, han informat els Mossos 
d’Esquadra. “Quan fi nalment les 
financeres denegaven més crè-
dits, els membres de l’organitza-
ció feien fora de casa a les víctimes 
i captaven altres”, ha assenyalat 
Mossos d’Esquadra.

Dimarts passat els investiga-
dors, amb el suport d’unitats d’or-
dre públic, van dur a terme dues 
entrades i registres en els dos do-

E ls Mossos d’Esquadra van detenir el passat 11 de 
juliol a Badalona dos homes, de 26 i 45 anys, com 
a  presumptes autors d’un delicte de pertinença a 

grup criminal i tres robatoris amb força a domicilis del 
districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, Vic i Lloret 
de Mar. El passat mes d’abril es va iniciar una investi-
gació arran d’un robatori amb força en un domicili de 
Barcelona i on, fi nalment, van aconseguir identifi car 
els presumptes autors, que coincidien amb la descrip-
ció d’un altre robatori a Vic, al maig. Els lladres tenien 
força mobilitat i prova d’això és que els dos homes van 
tornar a actuar durant el mes de juny a Lloret de Mar. 
El passat 11 de juliol es va fer una entrada al seu domi-
cili a Badalona on es van intervenir diferents aparells 
electrònics i diners en efectiu, així com les eines per co-
metre els robatoris. Aquests elements permeten ara fer 
noves gestions per resoldre més robatoris a domicilis 
comesos arreu de Catalunya. De fet, ja s’ha pogut relaci-
onat als detinguts amb un robatori més a Badalona.•

Detenen dos lladres 
especialitzats en 
robatoris a domicilis
Acumulaven diferents robatoris 
a municipis d’arreu de Catalunya

Els objectes intervinguts en l’opertiu Foto: Mossos

micilis en els quals residien els 
membres del clan familiar, un a 
Badalona i un altre a Sabadell, on 
van detenir els sis presumptes au-
tors dels delictes.

En un dels domicilis registrats, 
els agents van alliberar a una dona, 
que va denunciar també maltrac-
taments físics i fins i tot “una 
temptativa d’abús sexual per part 
d’un home del clan”.•
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ha al subsòl de la ciutat, dos, van 
quedar desbordades. També que 
les obres del lateral de la C-31 van 
provocar que l’aigua arrastrés 
molta sorra i fang, i que això va 
contribuir a taponar els embor-
nals i les clavegueres. 

Badalona s’endú la pitjor part
Passaven les 9 del matí d’aquest 
dilluns i la ciutat va enfosquir en 
pocs minuts. Una estona després, 
el cel va caure sobre Badalona, que 
va rebre la pitjor part de la tempes-
ta que va travessar l’àrea metro-
politana i la costa central catala-
na. Es van arribar a mesurar més 
de 4mm en un minut; en el global, 
fi ns a migdia, l’estació meteorolò-
gica del centre de la ciutat havia 
acumulat quasi 51 mm. La quanti-
tat més gran de Catalunya, només 
superada a Val d’Aran, a més de 
2.000 metres d’altitud.

La tempesta d’aquest dilluns ha 
posat el llistó molt alt de cara als 
propers mesos. Ha deixat imatges 
impressionants que s’han fet virals 
a través de les xarxes socials.•

taments de l’Ajuntament, sobre-
tot Via Pública, Medi Ambient i 
Guàrdia Urbana, que automàtica-
ment preparen els seus dispositius 
i brigades per afrontar els possi-
bles incidents.

Les previsions i prediccions, no 
obstant, es poden fer amb hores 
-amb dies, en el millor dels casos- 
d’antelació, i el marge d’actuació 
per fer tasques com ara netejar la 
llera de les rieres, els embornals 
o les clavegueres és mínim. En el 
cas de dilluns, de fet, va ser nul. 
Des de Protecció Civil, Sigfrido 
Ramos, a més, apunta que l’oro-
grafi a de Badalona, amb diferents 
rieres i la seva forma d’urbanitza-
ció, no ajuda a minimitzar els efec-
tes d’un aiguat, tot i que admet que 
sí s’ha anat reduint els riscos amb 
el pas dels anys, sobretot amb la 
millora organitzativa.

“Una tempesta així desborda 
els serveis municipals i les infraes-
tructures, tot i que estiguis prepa-
rat. Aquí i a Barcelona”, exemplifi -
ca Ramos. En aquest sentit, explica 
que les bombes de drenatge que hi 

Aiguada a l’avinguda Martí Pujol Foto: Oriol Rodríguez

Badalona, el municipi 
metropolità més afectat 
per la tempesta de dilluns 
Parlem amb Protecció Civil per conèixer quin protocol es segueix 
quan es donen fenòmens meteorològics com el d’aquesta setmana 

Javier Torres Jiménez

D illuns, Badalona va ser 
sacsejada per una tem-
pesta d’estiu que va dei-
xar sobre la ciutat una 
espectacular tromba 

d’aigua en molt poc temps. I com 
es prepara, una localitat com la 
nostra, davant d’un fenomen 
meteorològic així? El servei de 
Protecció Civil és la punta de llan-
ça de l’engranatge que es posa en 
marxa quan es preveu algun in-
cident d’aquest tipus. D’entrada, 
és impossible garantir una segu-
retat i anticipació del 100% en 
aquests casos, i menys en tempes-
tes com les de dilluns, que són tan 
sobtades.

La Direcció General de Pro tec-
ció Civil de la Generalitat és l’òr-
gan encarregat d’emetre els avisos 
d’alerta i de risc, en aquest cas de 
tempesta, i fer-los arribar als ter-
ritoris afectats. Protecció Civil els 
rep a nivell municipal, i primer de 
tot posa en alerta a tots els depar-

Coll i Pujol reclama 
solucions als problemes 
de la pluja
Diferents carrers es van inundar dilluns 

A lguns carrers de Coll i Pujol van sortir dilluns molt mal pa-
rats de la forta tempesta que va passar per sobre de la ciutat. 
Alguns vials, com Santa Bàrbara, es van inundar i van acu-

mular pams i pams d’aigua, que no era ben absorvida pel sistema 
de clavegueram. Veïnat i l’associació de veïns es queixen d’un pro-
blema “prou conegut” i que es va agreujar “enormement des de la 
construcció de la plaça Pompeu Fabra”, ja que, diuen, fa de “mur 
de contenció que provoca un efecte piscina”, i provoca que l’aigua 
s’estanqui. Això causa desperfectes a les cases, sobretot de Santa 
Bàrbara i Rector, que l’altre dia van veure com l’aigua entrava a les 
fi nques, superant la protecció dels portals. Per això recorden que 
a la votació dels pressupostos participatius van reclamar les millo-
res del clavegueram com una prioritat.

Els dies posteriors a la pluja, etizen que no hi ha hagut “respos-
ta a les reclamacions del veïnat”, que ningú està atenent les de-
mandes i que no s’han netejat els carrers i els embornals, que els 
propis veïns porten regant des de dilluns poc a poc. En aquest sen-
tit, reclamen una reunió urgent i mesures per prevenir o minimit-
zar els efectes en properes ocasions.

Carrer inundat a Coll i Pujol Foto: C. S.

Pas subterrani inundat Foto: @angles_david Barri de Llefi à Foto: David Vaz Mur caigut a Llefi à Foto: Ajuntament
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La “desconeguda” vaga de Badalona 
que es va saldar amb quatre 
morts i desenes de ferits 
Jordi Albaladejo i Toni Benages retrataran en un llibre il·lustrat la vaga de la Cros de 1918, 
uns fets que van posar Badalona en el punt de mira de Catalunya i Espanya

J. T. J.

L a Història ha de poder ense-
nyar com els drets que avui 
gaudim han costat molt 
d’aconseguir”. Aquesta és 
la idea de fons amb la que 

Jordi Albaladejo, un historiador 
intensament vinculat a Badalona, 
va iniciar la seva nova aventura 
de memòria: un llibre il·lustrat, 
de la mà de l’artista badaloní Toni 
Benages, que relata uns fets dels 
quals no se n’havia parlat gaire en 
profunditat fi ns ara, però que van 
tenir una importància cabdal, a ni-
vell local, però també a Catalunya 
i Espanya. Una vaga obrera que es 
va saldar amb quatre morts i de-
senes de ferits en un vespre tràgic 
d’agost, i que aquesta obra pretén 
recuperar i difondre avui, 100 anys 
després.

Badalona, com la resta de la so-
cietat, passava per moments de 
penúries i escassetat de matèries 
primeres que afectava a les clas-
ses populars. La situació va ser 
base de cultiu perquè el moviment 
obrer comencés a organitzar-se 
cada cop més i exigís millores en 
els seus drets. A la ciutat, explica 
Albaladejo, hi van haver moments 
de tensió, com una assalt a parades 
del Mercat Maignon o un míting 
sota el nom del ‘Míting de la fam’. 

Una fi gura molt important en 
el context d’organització, apunta 
l’historiador, va ser l’activista Joan 
Peiró, que va liderar la unió dels 
ofi cis obrers, juntament a d’altres 
fi gures sindicalistes, i van propici-
ar la consecució de vagues a fàbri-
ques com La Llauna, Cotonifi ci i fi -
nalment a la Cros, la gran empresa 
de la ciutat, amb quasi un miler de 
treballadors. “La Bastilla”, deien en 
referència a la Revolució Francesa, 
explica en Jordi. La plantilla de la 
química va iniciar la seva vaga el 
16 de juliol de 1918. Un pas que va 
tenir repercussions molt més enllà 
del municipi, i que va portar les vi-
sites de fi gures destacades com ara 
Salvador Seguí, ‘el Noi del Sucre’, 
o Largo Caballero, entre d’altres.

Els fets del 26 d’agost
La tensió era palpable i, després 
de setmanes, l’empresa, que ni tan 
sols reconeixia els sindicats com   a 

interlocutors legítims, va comen-
çar a cridar treballadors de fora 
perquè treballessin. El 26 d’agost, 
un d’aquest grups d’una vintena 
d’esquirols provinents de Vila-
Real van ser aturats a l’entrada de 
la localitat pels piquets, i, segons 

les versions obreres, van ser por-
tats a la seu de la Federació Local 
de Societats d’Ofi ci, al Progrés, per 
esmorzar i perquè els hi pogues-
sin explicar la situació. La versió 
ofi cial, no obstant, era que havien 
estat retinguts, així que la policia 
va entrar per la força i es va endur 
tres detinguts.

Els empresonats van ser tras-
lladats a Barcelona en tren aque-
lla tarda, i l’ambient al carrer, amb 

Fàbrica de la Cros l’any 1930. Foto: Museu de Badalona. AI

mobilitzacions contràries a les de-
tencions, s’escalfava per moments. 
Finalment, una gran manifestació 
es va reunir al vespre, quan tenia 
lloc el ple municipal, per exigir 
que l’alcalde prengués part i de-
manés l’alliberament, una mesu-
ra que va ser acceptada. Però lla-
vors es va produir el drama. I aquí 
és en donen dues versions. La que 
sempre es va recolzar i secundar a 
Badalona per tothom: en cert mo-
ment, la Guàrdia Civil va disparar 
a l’aire des dels porxos de l’ajun-
tament, i seguidament, agents 
des del carrer del Mar van dispa-
rar contra la manifestació. Van se-
guir més trets i una càrrega de la 
Guàrdia Civil a cavall. Resultat? 
Quatre morts i desenes de ferits.

Pugna mediàtica als diaris de 
Barcelona i Madrid
La versió ofi cial del govern civil va 
sostenir que els agents van ser ape-
dregats i van rebre trets, i es van 
veure obligats a disparar. A partir 
d’aquí, tot va derivar en una batalla 
mediàtic que va arribar als diaris 
de Madrid, fi ns i tot. “Hi ha una du-
alitat de versions. Hi ha pugna en-
tre diaris més d’esquerra i més de 
dretes fora de Badalona. A la ciutat 
hi ha una reivindicació unànime”, 

explica Albaladejo. De fet, dos dies 
després, el ple al complet va apro-
var una declaració per desmentir la 
versió ofi cial de les autoritats.

Els fets van ser seguits d’una 
vaga general d’una setmana 
a Badalona, durant la qual la 

Guàrdia Civil va denunciar un 
atemptat al carrer Francesc Layret 
contra comandaments que va en-
terbolir l’ambient i tothom va 
condemnar. “Va ser una cosa una 
mica estranya, no hi va haver fe-
rits. -comenta l’historiador-. Però 
va enrarir encara més l’atmosfe-
ra”. Mentrestant, la vaga de la Cros 
seguia el seu curs.

Precedent de la Canadenca
Els fets van tornar a portar a fi -

gures cabdals a la ciutat, com 
Ángel Pestiño. “També va tornar 
Salvador Seguí, i de la mà d’una 
advocat laboralista ja molt reco-
negut, que després ho seria en-
cara més: Lluís Companys. Els 
fets van ser molt greus i van tenir 
molt ressò. A un altre lloc, s’hagu-
és fet una novel·la o una pel·lícula. 
Trepitgem llocs amb Història sen-
se saber-ho. Això és tangible, està 
documentat”, afi rma en Jordi. De 
fet, diu, va ser un dels precedents 
de mobilitzacions obreres que po-
den ser una escala de tensió que 
va acabar desembocant en la vaga 
de la Canadenca, la gran vaga del 
món industrial català, que després 
va derivar en una època de revolta 
i inestabilitat.

El proper 26 d’agost es compli-
ran 100 anys d’aquests fets que, 
assegura Albaladejo, no s’havien 
tractat mai de forma separada i en 
profunditat, si bé és cert que han 
aparegut en altres llibres sobre 
memòria històrica de Badalona. 
“Bona part de l’obra és novedosa, 
no és un refregit de textos. La base 
documental és bàsicament heme-
roteca de premsa local, premsa ca-
talana i de Madrid”. 

El projecte, que Toni Benages 
i ell van presentar a la Comissió 
de Memòria Històrica i al Museu 
de Badalona, amb qui estan ti-
rant endavant la iniciativa, està 
sent enllestit aquestes setmanes 
i es presentarà probablement al 
mes de setembre, a la tornada 
de vacances. Ens esperarà un lli-
bre il·lustrat, “amè”, que vol ar-
ribar al públic jove, als intituts, 
per difondre uns fets rellevants 
en la Història de Badalona, diu 
Albaladejo. Una cronologia dia a 
dia i hora a hora, amb una dotze-
na d’il·lustracions en tinta negra i 
vermella.•

Se’n van fer 
ressò els diaris 
de Madrid, en 
els que hi havia 
pugna entre 
dues versions

La Cros era la 
gran empresa 
badalonina, amb 
prop de 1.000 
treballadors; la 
vaga va ser molt 
signifi cativa

Durant les 
setmanes de 
tensió van passar 
per Badalona 
Salvador Seguí o 
Largo Caballero
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nyes perquè em deixés dir el secret 
i a plena veu li vaig dir “Mama, jo 
crec que aquest home està enamo-
rat de mi”. Això em va servir molts 
anys després, quan d’adolescent 
em qüestionava perquè jo l’estima-
va tant si gairebé no l’havia cone-
gut, però jo sí que sabia que el meu 
pare m’estimava, i que ell se n’havia 
anat a lluitar per un món millor i en 
aquest món visc jo, així que també 
ho estava fent per mi.

Com veu la població cubana l’apro-
pament amb els Estats Units?
A nosaltres ens sembla bé, però 
la taula de negociació era molt 
clara: no podem tenir relacions 
normals amb un país que ens blo-
queja econòmicament i que ocu-
pa il·legalment un tros del nostre 
territori, com Guantànamo.

Alguns sectors de l’esquerra lla-
tinoamericana el van viure com 
el principi del fi .
No home no. El dia que a Cuba li 
retirin el bloqueig econòmic, la 
nostra economia fl orirà immedia-
tament. Serem un paradís. Pàtria 
o mort lluitant contra aquest blo-
queig i treballant amb la joventut. 
El meu pare ho va dir sempre, “a 
l’imperialisme ianqui no se li pot 
donar ni una miqueta”.

En la situació actual en què vivim, 
creu que farien falta més gent com 
el ‘Che’ per trobar solucions als 
grans problemes d’aquest món?
Tant de bo tinguéssim més ‘Che’, de 
veritat. Això seria meravellós, però 
hi ha molts homes i dones que sen-
se ser el ‘Che’ són capaços d’entre-
gar-se al seu poble i de lluitar per 
una causa fi ns a les últimes conse-
qüències. En aquest sentit, hi ha 
confi ança en el futur. Hem de tre-
ballar molt millor amb la base. Les 
esquerres llatinoamericanes i euro-
pees han d’unir-se i no poden dedi-
car-se a separar-se a trossos, perquè 
si no ens desapareixeran.•

ens va dir una cosa important: 
“Vosaltres heu d’estar fermament 
amb els peus a terra, perquè sen-
tireu dir moltes coses de persones 
que estimen al seu pare, deixeu pas-
sar tot el que no hàgiu guanyat per 
vosaltres mateixos”. Això ha estat 
fantàstic, perquè ens adonem que 
no arribem ni al dit gros del peu al 
meu pare però com a éssers humans 
intentem ser dignes fi lls del poble on 
vivim i ser útils al poble, això sí.

Com va ser la seva relació amb ell? 
Vaig estar molt poc amb el meu 
pare. Amb prou feines el vaig co-
nèixer, perquè jo tenia quatre anys 
i mig quan ell va marxar al Congo 
i quan torna ho fa de forma clan-
destina. Però ell ens va estimar i 
per nosaltres això és molt especial. 
Quan ell entra de forma clandesti-
na a Cuba per última vegada, per 
preparar-se per anar a Bolívia, ell 
volia veure als seus fi lls. A nosal-
tres ens van dir que aniríem a veu-
re a un amic del meu pare. Jo sóc 
la gran de quatre germans, llavors 
tenia cinc anys i mig i el més petit 
tenia un any. Estàvem corrent per 
allà i em vaig relliscar i em vaig fer 
un cop gran al cap i ell em va agafar 
als braços. Em va revisar i jo vaig 
sentir que em transmetia quelcom. 
Quan tot va passar i es va asseure 
amb la meva mare per parlar, jo li 
vaig dir a la mare: “T’haig de dir un 
secret”. Ella em deia “no es diuen 
secrets”, però el pare li va fer se-

tar amb dignitat no pel que tingui 
al banc sinó per la seva condició 
humana. Quan nosaltres vam es-
tudiar Medicina ens van ensenyar 
que això és com un sacerdoci: tu 
ets metge les 24 hores del dia.

Què creu que pot aportar l’experi-
ència del sistema cubà per millo-
rar o intentar solucionar aquests 
problemes?
A Cuba tenim garantida la salut i 
fem un treball internacionalista 
d’ajuda als altres pobles del món, 
amb pocs recursos econòmics i 
bloquejats pel Govern dels Estats 
Units des de fa tants anys, i des-
prés de més de 500 anys de colònia 
de l’Estat espanyol. Si nosaltres po-
dem, com no han de poder altres 
països més rics que nosaltres?

A Badalona cada 9 d’octubre es re-
alitza una activitat commemorati-
va de la fi gura d’Ernesto Guevara. 
Fins i tot hi ha una plaça que porta 
el seu nom. Per què creu que la fi -

Augusto Magaña

A leida Guevara (Cuba, 
1960) és metgessa i acti-
vista pels drets humans 
des de fa molts anys. 
Però és més coneguda 

per ser la fi lla d’Ernesto Guevara, 
el ‘Che’, una de les figures més 
emblemàtiques de la Revolució 
Cubana. Guevara ha visitat 
Catalunya aquest juliol, convida-
da pels Comunistes de Catalunya 
a diversos actes a moltes ciu-
tats del territori. Ha parlat amb 
L’Independent sobre diferents te-
mes, com la sanitat pública, la so-
lidaritat amb Cuba i, òbviament, 
sobre el seu pare.

Quina és la relació de Cuba amb 
Catalunya? Aquesta no és la pri-
mera que vostè ve a Catalunya.
A Espanya hi ha una gran solida-
ritat amb Cuba i es destaca so-
bretot la de Catalunya i el País 
Basc, encara que també a Galicia 
i Astúries.

Per què creu que hi ha aquesta so-
lidaritat amb Cuba?
En general amb tot el poble espa-
nyol hi ha molta solidaritat. En 
primer lloc perquè som de la ma-
teixa arrel materna, i després tam-
bé perquè Cuba ha demostrat que 
sí que es pot viure d’una altra for-
ma i és un exemple per a molts pa-
ïsos del món.   

Aquestes setmanes vostè ha par-
ticipat en diverses activitats a 
Catalunya i m’ha cridat l’atenció 
una xerrada que ha fet sobre els 
sistemes públics de salut. Vostè 
com a metgessa, com creu que es 
troba el sistema públic català?
Doncs amb grans problemes. 
Una de les preocupacions que te-
nim com a poble cubà és que s’es-
tà privatitzant la salut pública i 
això són assoliments adquirits 
per la classe obrera d’aquests po-
bles durant molts anys de combat 
i és molt dur veure com això es 
va perdent i que la gent no tingui 
una reacció davant d’aquest fet. 

La gent és conscient de la priva-
tització?
Hi ha molta manipulació de la in-
formació. Et fan creure que és pel 
teu bé, però al fi nal tens una gran 
llista d’espera perquè molts met-
ges se’n van a treballar a la priva-
da. Hem d’estar alerta, perquè és 
un dret de l’ésser humà ser trac-

Aleida Guevara davant d’un retrat del seu pare, el ‘Che’ Foto: Augusto Magaña

gura del ‘Che’ segueix tenint tant 
respecte, per part de persones 
grans però també pels més joves?
L’escriptor Eduardo Galeano deia 
que el meu pare era el més naixedor 
de tots, i que el meu pare tenia un 
pecat i és que deia el que pensava i 
feia el que deia. Desgraciadament en 
l’actualitat molta gent diu coses que 
després mai les portarà a la pràctica. 
El ‘Che’ és un exemple de coherèn-
cia i en aquest sentit renaix sempre, 
quan els joves s’assabenten d’aques-
ta fi gura, comencen a enamorar-se 
una mica d’aquest home i pensen “si 
ell va poder, per què jo no?”.

Imagino que a Cuba es realitza una 
gran tasca amb els més joves en 
aquest sentit.
Intentem que els infants el cone-
guin no només a través d’un llibre 
de text com un heroi de la pàtria, 
sinó que el puguin portar a la seva 
vida quotidiana.

És una manera de desmitifi car la 
fi gura del ‘Che’.
Exacte. Nosaltres no volem que la 
figura del meu pare sigui distant, 
ni sigui canonitzat, perquè era un 
home de carn i ossos com nosaltres.

Pel fet de ser vostè la seva fi lla, és 
confl ictiva la fi gura de mite amb 
la fi gura de pare?
No, per mi ell és el meu pare, sem-
pre. A més he tingut el privilegi de 
tenir una mare espectacular que 

“No volem que la fi gura del 
‘Che’ sigui distant, perquè 
era un home de carn i ossos”
La fi lla més gran d’Ernesto Guevara, Aleida Guevara, ha visitat Catalunya, 
a on ha parlat del seu pare, que aquest any hauria fet 90 anys

“No arribem ni 
al dit gros del 
peu al meu pare, 
però com a éssers 
humans intentem 
ser dignes fi lls del 
poble on vivim i 
ser útils al poble”

“A Espanya hi 
ha una gran 
solidaritat amb 
Cuba i es destaca 
sobretot la de 
Catalunya”
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de Badalona

Jordi Albaladejo, Historiador

Una de les frases que més m’ha marcat en l’ofi ci d’historiador és de 
Marc Bloch, recollint una anècdota del seu mestre Henri Pirenne: 
‘si jo fos un antiquari, només tindria ulls per a les coses velles. 
Però sóc un historiador i és per això que estimo la vida’. Així, 
considero que el passat sempre afecta al present i com assenyala 

Josep Fontana, ‘l’ofi ci de l’historiador es defi neix fonamentalment pel seu 
compromís amb el món en què viu, i el seu treball ha de contribuir a expli-
car els problemes reals dels homes i les dones d’ahir i d’avui’.

Els historiadors, a partir d’un compromís honest i amb mirada meto-
dològica, fem incidència en les investigacions històriques del passat, en la 
producció cultural i la valoració patrimonial per tal d’estimular el pensa-
ment històric, sense veritats absolutes. Ara bé, per generar un debat públic 
sobre la memòria adjectivant-la d’històrica, cal també de forma paral·lela 
un discurs polític. El diàleg, la connexió o bé la consulta d’experts, histo-
riadors, arqueòlegs, arxivers... permet millorar la governança pública en 
aquesta aspecte. El caràcter subjectiu de la memòria és superable amb 
rigor i debat crític, perquè sigui vàlida a la construcció de la nostra col-
lectivitat contemporània. Molt de compte però amb la voluntat ofi cial de 
controlar i conformar la memòria, així com de l’escepticisme paralitzador 
sobre la seva utilitat social.

Per responsabilitat, estima i voluntat de transformació de la societat 
perquè sigui més culta, justa, participativa i democràtica, la memòria his-
tòrica és un antídot amarat d’humanisme enfront de la desmemòria, la 
impunitat i el sectarisme. D’altra banda, la història ofi cial en majúscules, 
la dels grans fets i dades macroeconòmiques, pot diluir la perspectiva de 
les identitats comunitàries, la de gènere, la de les mentalitats i fi ns i tot la 
història local com la de Badalona, importantíssima tanmateix per com-
prendre des de la proximitat, successos que poden qüestionar els ritmes i 
la línia dels grans fets històrics o bé avancen canvis, o sorgeixen simultàni-
ament per les mateixes causes i efectes dels grans fets. Ben segur que la cu-
riositat, uns valors d’identifi cació simbòlics, l’empatia o el rebuig d’alguns 
fets i personatges ens mouen a conèixer-la. 

De la mateixa manera considero que cal separar la que podríem anome-
nar ‘indústria de la nostàlgia’ respecte les polítiques de qualitat democrà-
tica o memorial democràtic. Doncs, representa una visió despolitizada i 
desdramatitzada del passat, amb una absència de la seva implícita càrrega 
d’acció col·lectiva, plural i diversa, sovint incòmode a l’ordre establert.

A l’Estat espanyol s’ha passat d’un govern dictatorial que es recolzava en 
‘la Cruzada’ com argument de legitimació d’inici de la guerra i continuïtat 
del règim; a un ‘pacte de l’oblit’ en un procés de transició política amb gran 
pes de l’aparell franquista, a la recerca del consens i la reconciliació fona-
mentada en la igualtat de culpa que va propiciar la Llei d’Amnistia de 1977. 
No va haver-hi una justícia transicional com a diferents països europeus 
després de la Segona Guerra Mundial. La caiguda de la política de blocs he-
reva de la Guerra Freda, els crims de guerra a l’antiga Iugoslàvia, Rwanda; 
la comissió de la veritat a Sud-àfrica; els processos post dictatorials a Xile 
i Argentina... van propiciar resolucions de l’ONU i el paper del Tribunal 
Europeu sobre drets humans i violacions del dret internacional. Aquest con-
junt de factors va fer prendre força a diferents iniciatives socials a l’Estat 
espanyol com la reclamació de la exhumació de les fosses de la guerra civil, 
el retorn dels requisats ‘Papers de Salamanca’, la restitució de la dignitat de 
les víctimes repressaliades pel franquisme. Aquestes qüestions van incorpo-
rar-se progressivament a l’agenda política catalana i de l’Estat i han com-
portat canvis legislatius d’ampliació de reconeixement i ampliació de drets. 
Tanmateix per part de l’Estat, la Llei 52/2007 del govern Zapatero, van ser 
molt acotats i minsos enfront de la gran resistència conservadora que van 
trobar-se. La memòria històrica té un llarg camí per recórrer i explicar-se.    

Interrogar-nos sobre el passat permet comprendre el present i tenir 
pautes d’intervenció pels nous temps. En aquest sentit, som conscients a 
tall d’exemple de les següents qüestions d’incidència actual: que la gran 
majoria de la població badalonina com la barcelonina i d’altres ciutats me-
tropolitanes és migrant, de primera, segona o tercera generació? de com 
els drets socials i polítics de caire democràtic i de l’estat del benestar es van 
aconseguir i els podem exercir? del passat industrial de Badalona, amarat 
de lluites del moviment obrer per aconseguir dignitat de les condicions la-
borals i salarials? també d’un cop d’estat militar fallit que va propiciar una 
guerra incivil i el pes d’una dictadura amb polítiques sistemàtiques d’elimi-
nació o d’expurgació dels no franquistes, i d’intent de genocidi de la cultu-
ra catalana, que conformaren la por a la política i una població poc exigent 
des del punt de vista democràtic? O de la carrera política i el súmmum de 
la corrupció immobiliària de reconegudes personalitats durant el franquis-
me, continuant com si res en democràcia?

Pensem-hi i veurem que va ser amb reivindicacions, tenacitat i denún-
cies de les injustícies que es van assolir diverses qüestions davant dels po-
ders fàctics i els condicionants variables de les conjuntures socioeconò-
miques, amb episodis tràgics, sota pressions i d’altres més reeixits des del 
punt de vista humà. 

I vull fi nalitzar com no amb una pregunta que ens interpel·la als histo-
riadors en referència al compromís social. Marc Bloch ens ho llegà: ‘Hem 
preferit tancar-nos en la quietud temorosa dels nostres tallers. De la major 
part de nosaltres, es podrà dir que hem estat bons operaris. Però, hem es-
tat també bons ciutadans?’.•

Opinió convidada

Traçant polítiques de memòria històrica

Monument franquista a la Plana amb pintades per la llibertat d’expressió i d’Andreu 
Solsona arran de la detenció el 1978. Foto: Fons del Col·lectiu Independentista de Badalona

“La memòria històrica té un llarg camí per 
recórrer i explicar-se. Interrogar-nos sobre 
el passat permet comprendre el present i 
tenir pautes d’intervenció pels nous temps”
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10 La Teva Veu
L’Independent de Badalona 
estrena local i seu social
L’associació que impulsa aquest setmanari s’ubicarà entre 
l’estació de Renfe i la Biblioteca de Can Casacuberta

Redacció

L ’Associació Cultural L’In-
de pendent de Bada lo na, 
encarregada d’impulsar 
aquest setmanari, va pre-
sentar el passat divendres la 

seva nova seu social i local on esta-
rà ubicada la redacció de la publi-
cació. Es tracta d’un espai al car-
rer Mossèn Anton Romeu, número 
47, a l’alçada de l’entrada que la 
Biblioteca Can Casacuberta té des 
d’aquesta via, molt a prop també 
de l’estació de Renfe de Badalona.

El nou local ha estat reformat 
i adequat amb el treball voluntari 
de persones de l’associació i l’equip 
professional, que a partir de setem-
bre, després de vacances, el farà seu 
com a espai de treball i obert al pú-
blic, on qualsevol interessat podrà 
picar a la porta per preguntar, de-
manar o aportar idees.•

Interior del local durant els parlaments Foto: Javi Torres

Interior del local Foto: J. T.Accés al local, durant la inauguració Foto: Ateneu Barcelonès Nord
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Exposicions
Durant un any
L’exposició “Besòs 2017: un aixecament 
fotogràfi c”, a la llera del riu Besòs. Al 
costat de la passera del Pont del Molinet, 
a Santa Coloma de Gramenet, i està situa-
da en dos punts més de la paret del mar-
ge esquerre del parc fl uvial 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. 
consta de 15 fotografi es en blanc i negre 
de gran format (3x4,5 metres), i en cada 
punt s’exposen cinc imatges preses a l’en-
torn del riu, entre Montcada i Reixac i la 
desembocadura. Iniciativa dins el pro-
grama Eix Besòs, dins el qual es troba 
Badalona.

Fins al 31 d’agost 
Exposició “Mujeres en Vanguardia. La 
Residencia de Señoritas en su cente-
nario (1915-1936)”, a la Biblioteca Can 
Casacuberta. L’exposició és fruit de la 
col·laboració d’ Acción Cultural Española 
AC/E i la Residencia de Estudiantes per 
a commemorar el centenari del primer 
centre instaurat a Espanya que fomentà 
l’educació superior de la dona.

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

Recomanem

8a Caminada Nocturna
Una nova edició de la caminada nocturna per la Serralada de 
Marina, organitzada per l’Agrupació Excursionista de Bufalà. 
No es tracta d’una cursa ni d’una competició, tampoc hi ha cap 
mena de senyalitzacions ni punts d’avituallament, simplement 
és una caminada col·lectiva amb la qual l’agrupació busca no-
ves experiències, gaudint de la serralada de nit, en bona com-
panyia. Recorregut circular de 12km, amb un desnivell de prop 
de 400 metres, més o menys, que passa per alguns enclava-
ments signifi catius com fonts, Sant Jeroni, ermites o masies.
Dissabte, 21 de juliol, 21.30h, al poliesportiu de Bufalà

Activitats
Divendres 20 de juliol 
Festes de Lloreda: 
· V Correbars de Lloreda, con la percusión 
del Clan Suricato, 19.30h
· Música con el DJ YahJesus, pl. Segona 
República, 00h

Cinema Lliure a la platja. Projecció del 
fi lm “Una mujer fantàstica”, de Sebastián 
Lelio. A la platja de l’Estació, 21h

Nits d’Estiu a l’Anís del Mono. Cicle 
de concerts organitzats pel Museu de 
Badalona a la fàbrica modernista. Aquest 
divendres, amb la rumba de Muchacho y 
Sobrino. Fàbrica Anís del Mono (c. Eduard 
Maristany s/n) 21h

  

Festival Les Nits al Port. Nit dedica-
da al ballet, amb el Jove Ballet Clàssic de 
Badalona&Friends, dirigits per Marisa 
Yudes. Aparcament gratuït i oferta gastro-
nòmica a l’aire lliure. Al Port de Badalona, 
22h

Jam Session. Al Casip (c. Colom, 66), a les 
21h

Concert tribut a Supertramp. Amb Logical 
Group, a la Sala Sarau 08911 (c. Ramon 
Martí i Alsina), a les 23.30h

Dissabte 21 de juliol
Festes de Lloreda: 
· Torneig de futbol al CF Lloreda, 9h
· Torneig de petanca social Nueva 
Badalona, 9h
· Gimcana infantil en la pl. Segona 
República, 11h
· Festa de l’escuma al camp del Lloreda, 
17h
· Exhibició de kick boxing a càrrec de 
Team Calvet, 19h
· Actuacions de dues entitats de dansa, 20h
· Discomòbil, 23h

Taller d’expressió corporal, amb Lorena 
Maldonado, a càrrec de l’Orfeó Badaloní. A 
l’Espai Tolrà (c. Enric Borràs, 19-21), 10h

Concerts a la fresca, a l’AV Centre. 
Actuació de guitarra clàssica a càrrec de 
Yang Yongjian, a càrrec de l’Associació de 
la Guitarra de Badalona. A càrrec de l’AV 
Centre (c. Sant Miquel, 32), 19.30h

La Nit de Swing, a càrrec del Círcol. Els 
nois i noies del taller de #SwingCírcol ofe-
riran tres Jams Sessions obertes al públic. 
A la Rambla, alçada de Roca i Pi 20h

BujardRock 2018, segon concert en me-
mòria d’Andrés Bujardon, de la mà de La 
Rotllana i diferents grups de música. A 
l’Escorxador de La Salut (c. Arquitecte 
Fradera, s/n), 20h

Mostra de dansa, amb Asha, a càrrec de 
l’Orfeó Badaloní. A l’Espai Tolrà (c. Enric 
Borràs, 19-21), 21h

Nits d’Estiu a Dalt la Vila. Cicle oganit-
zat per l’associació veïnal. Aquest dissab-
te, Poemes estelats, amb Coloma Llear, 
Odile Arqué, Paco Fanés i Josep Estruch. 
Al Centre Dramàtic la Petanca (c. Lladó, 
29), 21h

Festival Les Nits al Port. Nit dedicada 
a l’òpera, amb ‘La cavalleria rusticana’, 
de Pietro Mascagni, obra ambientada a 
Sicília. Aparcament gratuït i oferta gastro-
nòmica a l’aire lliure. Al Port de Badalona, 
22h

Concert tribut a Depeche Mode.  Amb 
Devotional Mode. A la Sala Sarau 08911 (c. 
Ramon Martí i Alsina), a les 23.59h

Diumenge 22 de juliol 
68a Travessia Nedant Badalona. A càr-
rec del Club NAtació Badalona. Sortides 
des del Port de Badalona (9.30h), Pont 
del Petroli (11.15h) i pàrking platja esta-
ció (11h)

Festes de Lloreda: 
· Torneig de petanca CP Lloreda, 9h
· Xocolatada motera, 9h
· Sortida motera amb Dimonis BDN, 
9.30h
· Exposició motera, de 9 a 14h
· Botifarrada motera, 14h

Dimarts 24 de juliol
Pintem el carrer. A càrrec de la Fundació 
La Salut Alta. A la plaça Antonio 
Machado, 18h

Dijous 26 de juliol
Concerts a la fresca, a l’AV Centre. Vespre 
musical amb Màrius Alfambra. A càrrec 
de l’AV Centre (c. Sant Miquel, 34), 19.30h
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pre m’ha interessat anar a les arrels 
de la paraula. Quan vaig començar 
a treballar amb l’art tel·lúric. Vaig 
presentar sis gravacions fetes a 
l’Himàlaia, a l’estepa mongola i al-
tres llocs. Són cants tel·lúrics, de 
fl uctuacions d’energia. Avui poden 
semblar una mica estranys, però en 
el futur això serà molt important.

És una visió de l’art que ha man-
tingut durant tota la seva carrera?
És un gènere i és també una manera 
de concebre el teatre i la comunica-

“Afortunadament 
el premi m’agafa 
en un moment 
molt dinàmic, 
preparant nous 
muntatges” 

“Ara estem a una segona edat 
mitjana: l’humanisme està 
a punt de desaparèixer”
L’actor Albert Vidal va rebre el Premi Nacional de Cultura el passat 12 
de juliol al Teatre Zorrilla, per la seva trajectòria de més de 50 anys

Augusto Magaña

A lbert Vidal (Barcelona, 
1946) és un dels intèr-
prets catalans de més re-
nom internacional, amb 
més de seixanta obres a 

l’esquena i una trajectòria que l’ha 
portat pels escenaris i festivals més 
prestigiosos d’Europa, Amèrica 
Central, Estats Units, Canadà i 
Japó. El barceloní va rebre un dels 
deu Premis Nacionals de Cultura 
que entrega el Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts (CoNCA), 
que es van lliurar el passat 12 de ju-
liol al Teatre Zorrilla de Badalona.

L’artista va tenir com a mestres 
a grans referents del món del tea-
tre, com l’especialista en art gestu-
al Jacques Lecoq o el Premi Nobel 
de Literatura Dario Fo. Però Vidal, 
sobretot, és reconegut per haver de-
senvolupat, a principis de la dècada 
dels noranta, un estil propi que de-
nomina “art tel·lúric”. “El tel·lurisme 
té a veure amb com el cos ressona 
les energies de la terra, del lloc on vi-
vim, que li dóna gust al vi i l’accent a 
les maneres de parlar”, explica.

Què signifi ca per a vostè el lliura-
ment d’aquest reconeixement en 
aquest moment de la seva carrera?
Després de més de 45 anys d’acti-
vitat, la veritat és que afortunada-
ment m’agafa en un moment molt 
dinàmic, preparant nous muntat-
ges. És un estímul i un reconei-
xement, sobretot quan te’l fan a 
casa. Em dóna moltes ganes de 
continuar.

ció amb el públic, d’entendre l’elec-
tromagnetisme que s’estableix amb 
l’espectador o amb la càmera, com 
a espectador objectiu. Ara estic fent 
un treball sobre el dialecte toscà del 
1300. M’he après 400 hendecasíl·labs 
de La Divina Comèdia de Dante de 
memòria i estic fent un treball sobre 
quina és l’energia tel·lúrica que la va 
motivar. El tel·lurisme jo l’estic des-
cobrint ara. Voldria tenir més anys 
per viure, perquè em sembla que tot 
just he començat i ja fa més de 50 
anys que ho estudio.

El seu projecte més recent, 
“Politikus”, és una sèrie de peces 
curtes que s’estrenaran al setem-
bre al Girona Film Festival
He fet una vintena de clips per di-
fondre a les xarxes socials. Em fi co 
en la realitat política i social que es-
tem vivint tant a Catalunya com a 
Espanya i que requereix un art que 
es dediqui amb el que està passant. 
Faig servir un personatge d’un hu-
mor sarcàstic i humor negre, però 
amb llum. Sempre és molt impor-
tant que al que comuniquis hi hagi 
amor, perquè si no et fots la pallissa.

A la seva web explica que el pro-
jecte neix de la inquietud de veure 
“la progressiva hegemonia d’una 
totpoderosa manipulació sobre 
l’atemorit i indefens ciutadà”. A 
què es refereix amb això?’.
No estic dient gens de nou. El món 
s’està concentrant cada vegada en 
menys mans. Ara estem a una sego-
na edat mitjana. L’humanisme està 
a punt de desaparèixer. Ens estem 
tornant bojos!•

vivim, que li dóna gust al vi i l’ac-
cent a les maneres de parlar. Tot 
això està motivat per unes energi-
es electromagnètiques que passen 
a través del cos i que un ha de ser 
sensible per sentir-les. Són les que li 
donen un caràcter a un país, també.

I d’on va sorgir la idea de crear 
aquest tipus d’art?
Sempre he sigut bastant respectu-
ós davant de l’animisme, del fet que 
tot té anima: un gat, un gos, un nú-
vol, un arbre. A més, també sem-

Uns Premis Nacionals de 
Cultura molt badalonins 
En un Teatre Zorrilla convertit en el 
Pont del Petroli, el Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
va lliurar aquest 12 de juliol

A. M.

E l 12 de juliol, el Consell 
Nacional de la Cultura i de 
les Arts (CoNCA) va lliurar a 

Badalona els deu guardons més 
importants del món cultural ca-
talà. Els premiats van ser el mitjà 

digital Catorze, el Centre de Titelles 
de Lleida, la Fundació Festa Major 
de Gràcia, la Fundació Pau Casals 
i els artistes Josep Anton Codina, 
Hausson, Fina Miralles, Jordi 
Pàmias, Valentí Puig i Albert Vidal.

L’acte es va dur a terme al Teatre 
Zorrilla, que havia transformat el 
seu escenari en una reproducció 

del Pont del Petroli, com a símbol 
d’un ‘pont de cultures’ obert a la 
Mediterrània. Els encarregats de 
conduir la cerimònia van ser els ac-
tors badalonins Lluís i Marta Marco, 
que van explicar el caràcter badalo-
ní de la vetllada, amb referències a 
Pompeu Fabra i als ‘badius’.

A més, el CoNCA també ha re-
conegut la feina d’algunes de les 
principals institucions i entitats 
de Badalona, com Proactiva Open 
Arms, a qui el raper Poor Tràmit va 
dedicar una cançó, i el Club Joventut 
Badalona de bàsquet, que es va veu-
re refl ectit al vestuari d’un ballarí a 
una de les actuacions de l’acte. 

La cerimònia va estar presidi-
da pel president de la Generalitat, 
Quim Torra, i va comptar tam-
bé amb la presència de diverses 
autoritats, com la consellera de 
Cultura, Laura Borràs, el president 

Albert Vidal, guanyador d’un dels Premis Nacionals de Cultura Foto: David Ruano

del Parlament, Roger Torrent, i l’al-
calde de Badalona, Álex Pastor; que 
van ser els encarregats de lliurar els 
premis als guanyadors.

‘El crit de llibertat, cultura i ta-

lent continua sent el crit dels nos-
tres dies. Per això demano als crea-
dors de cultura que no abandoneu 
mai ni la feina ni l’esperança’, va as-
segurar Torra.•

Vostè ha treballat en molts llocs, 
Itàlia, França, Alemanya, Japó. 
Creu que a Catalunya se li reco-
neix prou el seu treball??
M’he projectat més a l’estranger 
que aquí, en general. Gairebé tota 
la meva activitat i les meves estre-
nes, de les seixanta obres que por-
to a l’esquena, les he fet fora.   

Ara amb aquest Premi Nacional de 
Cultura, es considera un actor ca-
talà reconegut a casa?
Em fa gràcia quan diuen “l’actor 
Albert Vidal”. Jo no em conside-
ro com a tal. Sóc una mica com 
el Charlie Chaplin: actor, produc-
tor, escenògraf, il·luminador... per-
què és una mica la manera antiga 
o també la manera dels homes del 
Renaixement, que no és que cone-
guessin només un ressort de la seva 
activitat, sinó que s’extrapolen a tot 
el que toca les arts escèniques.

En els anys noranta vostè va desen-
volupar un estil propi, anomenat 
“art tel·lúric”. En què consisteix?
Té a veure amb com el cos ressona 
les energies de la terra, del lloc on 

Els ballarins d’una de les actuacions de l’acte Foto: Xavier Torres-Bacchetta 
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Passant per la 
vida de puntetes 
Dissabte actua a Les Nits al Port el Jove 
Ballet Clàssic de Badalona and Friends, 
un grup de ballarines de l’Escola de 
Dansa Marisa Yudes i exalumnes que ara 
triomfen a grans companyies del món

Silvia Rodríguez Gòmez

F a  la típica xafogor de les tar-
des de juliol, però a l’Atelier 
de l’Escola de Dansa Marisa 
Yudes, al cor de Badalona, 
un grup de ballarins i balla-

rines assaja sense descans encara 
que la calor és molt intensa. Són 
integrants del Jove Ballet Clàssic 
de Badalona i queden poc dies per 
actuar en l’última sessió del festi-
val Les Nits al Port, aquest mateix 
dissabte. El que fa especial la cita 
és la proposta de la directora del 
ballet i de l’escola, la Marisa Yudes, 
qui convida any rere any a la cita 
a exalumnes de la seva escola que 
ara triomfen a grans companyies 
del món i que s’integren de nou 
per una nit al Jove Ballet Clàssic de 
Badalona, del qual formaven part 
quan estudiaven a l’escola.

“A l’espectacle del Jove Ballet 
Clàssic de Badalona and Friends 
gaudirem de dues hores de dan-
sa d’alt nivell, amb fragments 
de ‘Majísimo’, ‘Don Quijote’, ‘El 
Corsari’ i coreografi es increïbles 
de dansa contemporània, una 
d’elles del Kiril Radev, mestre de 
l’escola i que ara mateix està fent 
una coreografi a a l’Òpera de París”, 
detalla Yudes. Tot això amb entra-
da gratuïta. “Apropem els tuls i les 
gases al poble, que no es digui que 
el ballet és elitista”, apunta. “El que 

oferim a les Nits al Port és gran” 
destaca, “de fet ha estat l’embrió 
d’un projecte molt important que 
hem fet a Terrassa per primer cop 
aquest any que es diu ‘Ballarins ca-
talans al món’”, una iniciativa que 
va reunir durant dos nits al Centre 
Cultural de Terrassa a grans balla-
rins catalans que treballen a dife-
rents companyies. “Va ser tot un 
èxit, i ja estem preparant la segona 
gala pel febrer” assegura.

La Marisa Yudes i la seva esco-
la és reconeguda a tot arreu. El seu 
alumnat arriba als 200, des dels 
quatre anys fi ns a les autobatejades 
“llegendàries”, alumnes seves de ne-
nes que han tornat de grans perquè 
volen seguir fent classe amb ella. 

Venen de moltes localitats cata-
lanes per estudiar en aquesta pres-
tigiosa escola, on imparteixen clas-
ses nou docents, tots llicenciats en 
grau superior de dansa. “Aquesta 
dona que veus esperant és de Valls, 
porta la nena cada dissabte i a l’es-

L’Alejandro i la Mariona, assajant  Foto: Silvia Rodríguez tiu”, xiuxiueja aquesta enèrgica 
dona, que va fundar l’escola fa 40 
anys, quan encara era molt jove. 
Ella volia ser ballarina, feia ballet 
des de molt petita i de jove va es-
tudiar a l’Institut del Teatre fi ns 
que va marxar dos anys a Cannes, 
a estudiar dansa amb Rosella 
Hightower. 

Quan era el moment d’apostar 
per formar part d’una companyia, 
el seu pare va decidir que tornés a 
casa, on la van ajudar a fundar una 
petita escola. Tota la resta ha es-
tat treball, treball i treball, “i mol-
tes llàgrimes” compensades amb 
moltes alegries, tal com afi rma la 
docent. “Si ets ballarí, ho ets les 24 
hores del dia, perquè és una feina 
vocacional”, diu la Marisa Yudes. 
“Jo amb dos anys anava de punte-
tes pel passadís”, recorda.

Rigor, treball i dedicació 
Part de l’èxit de l’escola és que molts 
ballarins i ballarines formats aquí 
acaben en bones companyies d’ar-
reu del món. “Ho aconseguim amb 
rigor, treball, i amb una molt bona 
base i dedicació personal”, assenya-
la. També és clau de la bona feina 
“no ser egoista, i deixar-los volar. 
Si veus talent tens l’obligació d’aju-
dar-los, no es poden quedar aquí, 
soc honesta”, confessa. “Preparem 
l’alumnat per audicions i concur-
sos internacionals, però no els ve-
nem fum quan no és el cas. Cal ser 

molt conscients, i que tinguin tam-
bé molta humilitat i noblesa, amb 
ells mateixos i amb la gent”, diu. 

Un d’aquests talents formats a 
l’escola ha estat el seu propi fi ll, el 
David Navarro Yudes, primer balla-
rí del Royal Ballet de Londres, una 
de les cinc millors companyies del 
món. Amb un Prix de Lausanne 
guanyat, un dels premis més pres-
tigiosos en dansa, aquest badaloní 
de 21 anys porta quatre anys vol-
tant pel món amb la afamada com-
panyia. “Amb quatre anys em va dir 
que es volia apuntar a ballet amb 
mi. Vaig pensar que se li passaria, 
però no. Avui és un gran ballarí re-
conegut mundialment”, explica 
Yudes amb orgull de mare i mes-
tre. “Aquests infants tenen aquesta 
gràcia des de petits. I és curiós per-
què a la tele no fan ballet, i molts ja 
ballen de puntetes sense saber què 
fan... Per què tenen aquesta sensa-
ció de levitar? Són nens extraordi-
naris. I tot el seu món gira entorn 
de la dansa”, afi rma Yudes. 

Una passió que requereix 
molt esforç
L’Aida Rojo i la Mariona Roger són 
alumnes de l’escola des de petites. 
Per elles “el ballet és vida” i a l’es-
cola es senten “com a casa”. Amb 
només 16 anys, tenen clar que es 
volen dedicar a això. Assagen qua-

Els integrants del Jove Ballet Clàssic de Badalona, a l’Escola Marisa Yudes Foto: S. R.

Des de l’Escola 
de Dansa Marisa 
Yudes formen 
ballarins per a 
grans companyies

Marisa Yudes, a l’entrada de la seva escola Foto: S. R.

tre hores diàries durant sis dies a 
la setmana, però els compensa tot 
aquest esforç. “Quan ballo puc ser 
jo mateixa i demostrar qui soc” diu 
entusiasmada la Mariona. L’Aida 
enceta aquest proper curs una fi ta 
molt important. Ha estat escollida 
per entrar al Real Conservatori de 
Madrid, on estarà dos anys fi nalit-
zant els seus estudis de dansa, en-
cara que ho compaginarà per aca-
bar també Batxillerat. “En aquesta 
escola ens donen ales per volar, per 
anar a l’estranger, i complir el nos-
tre somni”, explica agraïda.

El de l’Alejandro Mora és un 
cas especial. Una aposta perso-
nal de la Marisa. Aquest jove, que 
ara te 22 anys i es prepara inten-
sament per marxar al setembre al 
Balleto de Siena (Itàlia), on l’han 
agafat com aprenent, va enamo-
rar-se del ballet amb 18 anys. “Un 
bon amic meu era alumne de la 
Marisa Yudes i vaig venir a veure 
una actuació. Em vaig quedar sen-
se paraules al sortir del teatre. Li 
vaig demanar a la Marisa per en-
trar a l’escola, i fi ns ara”, explica 
amb emoció. “La Marisa és com 
una mare per mi, per tot el recol-
zament que m’ha donat. No tinc 
forma d’agrair-li”, reconeix, mati-
sant a continuació: “crec que sí hi 
ha una forma, el treball i progrés 
diari que faig”.•
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De monitor de surf a 
cabrer: un ramat de cabres 
als peus de Can Ruti 
El jove Francesc Teixidor, masover d’una fi nca de la Serralada de 
Marina amb 70 cabres, vol obrir una explotació ramadera 

ballar amb ells a Sant Jeroni per 
endur-se verdures i altres pro-
ductes a casa, i allà un home li 
va proposar tenir una cabra. Va 
acceptar, li va ensenyar com es 
cuidava i es munyia. Al poc, un 
grup de gent de Santa Coloma de 
Gramenet li va proposar fer una 
prova pilot d’un petit ramat de ca-
bres, i es van fer amb cinc o sis 
més per tenir a la Serralada de 
Marina, ara fa set anys. Va pas-
sar a la Vallensana, als terrenys 
d’un senyor al qual li netejaven la 
parcel·la d’herbes i hi podien estar 
allà amb els animals.

Finalment el noi de Santa Co-
lo ma va deixar el projecte i en 
Francesc es va veure amb una de-
sena de cabres, però les volia ven-
dre. D’allà va passar al Parc de la 
Mediterrània, on es va unir a un 
altre home que tenia unes quan-
tes cabres, i que més tard se les 
va acabar donant perquè marxés 
a Montcada. De Montcada van 
passar a Montornès, fins que fi-
nalment es va assabentar que la 
Serralada de Marina buscava un 
ramat, i va acabar trobant uns pro-
pietaris a prop de Can Miravitges 
que buscaven masovers.

En Francesc treu les cabres de la fi nca Foto: Javi Torres

Javier Torres Jiménez 

B  adalona té hectàrees i hec-
tàrees de muntanya i ter-
reny forestal,   la gran majo-
ria desaprofi tat o protegit, 
  en el marc del Parc de la 

Serralada de Marina. No obstant, 
  sembla que veure certes activitats 
com ara el conreu,   la vinya o la ra-
maderia es faci estrany a aques-
tes alçades de segle XXI,   en el ter-
me municipal de la quarta ciutat 
més gran de Catalunya. Francesc 
Teixidor és un dels responsable 
de sorprendre excursionistes que 
s’endinsen a la muntanya de Can 
Ruti qualsevol matí o tarda de l’any, 
  gràcies al seu ramat d’una setante-
na de cabres,   ni més ni menys.

Amb tan sols 31 anys, aquest jove 
badaloní va canviar completament 
el seu model de vida fa un temps i 
es va endinsar en el món de la ra-
maderia molt a poc a poc, pràcti-
cament sense voler. Esportista de 
mar i monitor de surf, windsurf o 
snowboard, treballava ensenyant 
a Badalona i marxava a fer tempo-
rada a Tarifa, Canàries o Brasil. Un 
curs, ubicat a Canàries, va conèi-
xer un ramader de cabres i li va de-
manar feina perquè no va resultar 
una temporada gaire prolifera, així 
que va aprendre l’ofi ci. “Al princi-
pi pràcticament no tocava les ca-
bres, feia tasques de neteja o càr-
rega. Però em va anar motivant i 
agradant i em va acabar agradant 
més que treballar amb nens”, expli-
ca en Francesc.

Tornat a Badalona, va conèixer 
la gent de Conreu Sereny i va tre-

En Teixidor, la seva dona i les 
seves filles viuen des de fa poc 
més d’un any a una casa rústica 
als peus de Can Ruti com a maso-
vers, a canvi de fer algunes feines 
a la casa i pasturar amb el ramat 
pels terrenys, que mantenen nets. 
“Quan van néixer les meves fi lles 
vaig veure que m’havia de posar 
seriosament i dedicar-m’hi per po-
der intentar treure un sou, més en-
llà de l’autoconsum”, explica. Des 
de llavors es troba en un procés 
per poder obrir formalment una 
explotació ramadera i vendre llet, 
formatge, iogurts i els cabrits que 

les cabres van parint. Un camí que 
no està sent gens fàcil.

“M’estic trobant amb molta len-
titud i desconeixement. Els tècnics 
estan sent agradables i estem des-
cobrint entre tots els passos per 
fer-ho legal, però a un ajuntament 
com el de Badalona no estan acos-
tumats a fer paperassa per obrir 
una explotació ramadera”, lamen-
ta el jove. De fet, diu, les lleis que 
regulen aquest sector són molt 
estrictes i és molt complicat po-
der enllestir-ho tot. “Si tens més 
de 10 cabres, que és autoconsum, 
et marquen les mateixes lleis que 
si tinguessis una súper granja de 
porcs”. Teixidor subratlla que han 
pogut fer un treball de documen-
tació molt exhaustiu i que, gràci-
es a documents antics del Museu, 
han pogut demostrar que a la fi n-
ca on viu hi havia tradició ramade-
ra, i això en teoria ha de permetre 
obtenir els permisos. Fins ara, han 
fet moltes instàncies i les respos-
tes han anat sent positives, pel que 
esperen poder tenir-ho tot arreglat 
a fi nals d’any. A Badalona, segons 
Teixidor, hi ha dos ramats grans 
més de cabres, a banda de propie-
taris que tenen alguns animals.•

“A Badalona no 
estan acostumats 
a fer paperassa 
per obrir una 
explotació 
ramadera”

Un negoci sostenible i 
contra els incendis

Tot i que un perfil com el 
d’en Francesc és poc habi-
tual, admet ell mateix, el 

de les cabres és un negoci que 
està creixent, perquè resulta 
molt sostenible, tot i la manca 
d’ajudes que hi ha en general a 
Espanya. “El 60 o el 70% de la 
superfície de Catalunya és bosc, 
i d’això no s’està aprofi tant ni la 
meitat. Amb el dèfi cit que hi ha 
d’aigua, no hi pots plantar horts 
o fer camps de conreu, perquè a 
més destrosses l’entorn. Les ca-
bres mantenen els terrenys nets, 

no consumeixen gaire aigua, i a so-
bre et donen llet, formatge, carn. 
Només beuen aigua a l’estiu, molt 
poca, i donant llet! Els bombers 
s’han queixat de la falta d’animals 
als boscos catalans, perquè els hi fa-
cilitaria la feina que hi haguessin 
més ramats”, remarca en Francesc.

A banda del baix cost dels ani-
mals, pel que fa a menjar, aigua o 
tractaments, l’altre gran benefi ci 
dels ramats és la funció ambien-
tal que fan. Un bon ramat és capaç 
de mantenir neta d’herbes seques 
una zona, redueixen la biomassa i 

per tant el risc d’incendi, explica 
el jove ramader. De fet, hi ha mu-
nicipis, apunta, com ara Barcelona 
o Sant Cugat, que paguen sous a jo-
ves que tenen cabres perquè pastu-
rin per zones i franges de segure-
tat contra incendis. “Una franja de 
seguretat s’ha de fer amb maqui-
nària i mà humana primer, però 
mantenir-la després es pot fer amb 
un ramat. L’administració s’estal-
viaria molts diners amb això si ho 
aprofi tés. Sé que a Badalona hi ha 
interès però tampoc m’ho han ar-
ribat a concretar mai”, explica. 

De fet, assegura que a altres pa-
ïsos de la Unió Europea les ajudes 
són molt comuns, i que hi ha països 
on fi ns i munten les explotacions a 
la gent jove perquè l’ofi ci no es per-
di. “La muntanya és gegant, hi ha 
molt menjar. A Badalona hi podrien 

El ramat, durant la pastura Foto: J. T.

haver moltíssimes més cabres. Jo 
podria treure perfectament 100 o 
200”, diu Teixidor, que es troba tam-
bé limitat per les dimensions legals 
del seu corral, que no pot modifi car 

per qüestions legals de protecció 
forestal. “Jo no demano cap ajuda 
ni subvenció, només que es posin 
més facilitat per pode tirar enda-
vant de manera legal”.•
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ressalta que els membres del club 
només han de pagar 70 euros l’any, 
pel manteniment de les pistes i 
compra de material (com pales i 
pilotes), una quota que està molt 
per sota de les d’altres esports com 
el tenis o el pàdel. “És un club sen-
se ànim de lucre. Tot el que es co-
bra va per al club”, puntualitza.

Per tenir aquesta zona del lito-
ral badaloní a la seva disposició, el 
Club ha hagut de fi rmar un acord 
amb el departament de Territori 
de la Generalitat i amb l’Ajunta-
ment. A més, ara es troben en trà-
mits per obtenir un certifi cat fi x 
per poder jugar i muntar les pis-
tes a la platja. El de Badalona serà 
el primer club de tota Catalunya 
en tenir aquest tipus de permís, 
perquè les seves aspiracions són 
molt altes. “La nostra intenció 
és ser dels clubs més grans de 
Catalunya”, reconeix Ruiz.

De moment, però, han de fer en-
cara molts passos per consolidar-se 
com a entitat esportiva a la ciutat. 
La primera, segons el president del 
club, és aconseguir una seu on pu-
guin guardar tot el material que fan 
servir per als entrenaments. Ara per 
ara només tenen un acord amb un 
restaurant del passeig marítim, que 
els hi guarda tot el material.

A més, Ruiz destaca que hauri-
en de tenir pals fi xos a la platja, per 
accelerar el muntatge de les pistes. 

Entrenament de tenis de platja a Badalona Foto: Augusto Magaña

Badalona vol ser referent 
del tenis de platja 
El Club Beach Tennis Badalona té la intenció de convertir-
se en un dels clubs més grans de Catalunya

Augusto Magaña

E l  Club Beach Tennis 
Badalona fa menys d’un any 
que es va constituir com a 
entitat, però ja aplega al vol-
tant de seixanta socis. Amb 

un ampli ventall d’edats, des dels 
10 anys fi ns als 50, l’entitat vol con-
vertir-se en un dels clubs esportius 
amb més projecció a la ciutat. El 
projecte el van impulsar cinc amics 
que jugaven aquest esport de plat-
ja a les ciutats veïnes de Montgat i 
Barcelona, on ja fa anys que s’ha es-
tablert aquesta disciplina.

“Ens vam posar en contacte 
amb l’àrea d’esports de l’Ajunta-
ment i ells mateixos ens van ani-
mar a muntar-lo nosaltres, ja que 
no hi havia cap club a Badalona”, 
explica el president de l’entitat, 
Paco Ruiz. No s’esperaven, però, 
una resposta tan ràpida de la gent 
amb només deu mesos d’activitat.

Ara, a l’estiu, el club entrena 
cada dia a l’espai que tenen de-
signat, entre el Pont del Petroli i 
la platja del Coco. Durant els caps 
de setmana tenen lloc els entre-
naments més organitzats, on es 
juguen partits entre els diversos 
socis. I al llarg de la setmana, els 
jugadors del club s’organitzen de 
forma més o menys autogestiona-
da per muntar les pistes i jugar.

En tractar-se d’una platja urba-
na, Ruiz ressalta que les pistes s’han 
de muntar i desmuntar cada dia. 
“Volem que la gent estigui conten-
ta, perquè cal compartir l’espai que 
hi ha. La platja en teoria és de tots, 
però ha d’estar ordenada”, indica.

Per això han comprat unes pis-
tes d’automuntatge, que faciliten 
aquesta feina, gràcies a les quotes 
dels socis. El president del club 

Ara, triguen prop d’un quart d’hora 
per pista i amb pals fi xos només tri-
garien dos minuts. Això faria que el 
club tingués una zona destinada no-
més per l’entitat, un fet que hauria 
de permetre també aconseguir auto-
ritzacions per fer servir més metres 
de platja i poder muntar així les pis-
tes que facin falta.

Segons Ruiz, l’alt nombre de so-
cis que han aconseguit en tan poc 
temps és una mostra de força a 
l’hora de negociar amb les admi-
nistracions aquestes demandes. 
“L’Ajuntament de Badalona sap 
que la nostra intenció no és ser 
un club petit, sinó acollir proves 
importants per fer que el nom de 
Badalona també soni en aquest es-
port, com passa al rugbi i al bas-
quet”, assegura.

El club va fer un primer gran 
pas per aconseguir aquest objec-
tiu el passat 2 de juny, quan van 
organitzar el Torneig Ciutat de 
Badalona Artengo. “Van participar 
seixanta persones en totes les cate-
gories: masculí, femení i mixt. Va 
venir gent de Montgat, Barcelona, 
Torredembarra i del Prat del 
Llobregat”, explica Ruiz. Aquest 
torneig ja forma part del circuit 
de l’Associació de Beach Tennis de 
Catalunya (ABT), de la qual forma 
part el club badaloní. Aquesta fe-
deració aplega 13 torneigs a tot el 
territori, tant de nivell amateur 
com professional. De moment, 
però, el club només participa en 
les competicions amateurs.

A més, en aquest primer any 
el Club Beach Tennis Badalona 
ha participat també a diverses 
competicions, com el Torneig ‘El 
Caloret’ d’El Prat, que es va dur a 
terme el passat 14 de juliol; i fi ns 
i tot al 2018 IFTB Beach Tennis 
World Championship, que es va 

Un esport en auge

E l tenis de platja té el seu origen a Itàlia a la segona meitat de la 
dècada dels setanta i des de llavors ha anat evolucionant. Per 
exemple, al principi la xarxa tenia una altura d’1,90 m (molt 

semblant a la del vòlei), que es va rebaixar fi ns als 1,70 m, per fer 
el joc més ràpid i permetre jugades més vistoses.

Igual que en el tenis, aquest esport es pot jugar en categories fe-
menines, masculines o mixtes, i en modalitats d’un contra un o en 
parelles. A Badalona, però, de moment només practiquen els do-
bles, perquè “és el més habitual i el més divertit”, segons el presi-
dent del club. Tot i això, si dos socis del club volen practicar la mo-
dalitat individual, poden reservar la pista i fer-lo pel seu compte.

Tot i que és un esport que es va originar fa ja més de quaranta 
anys, a Catalunya és encara un esport minoritari. Ara mateix no-
més hi ha 19 equips catalans, però Ruiz assegura que ara mateix 
està vivint un moment d’auge. “S’està semblant molt al ‘boom’ que 
va tenir el pàdel”, assenyala.

Un dels fets que fa que aquest esport sigui atractiu i aplegui cada 
vegada més gent és el fet que es pot jugar gairebé a qualsevol platja. A 
més, Ruiz ressalta que no és només una disciplina d’estiu, sinó que en 
realitat és millor jugar-la a la tardor o a l’hivern, perquè no tens pro-
blemes amb els banyistes i per tant no tens limitació d’horari.

També hi ha una explicació econòmica darrere de l’èxit del te-
nis de platja. “El tenis és un esport molt bonic, jugar-lo a un club et 
pot costar 50 o 70 euros mensuals. Aquí només has de pagar 70 eu-
ros a l’any i pots jugar cada dia”, ressalta Ruiz.

A més, segons el president del Club Beach Tennis Badalona, és 
més senzill de jugar que el tenis o el pàdel i per això mateix “tot-
hom ho pot jugar”. Al club badaloní, de fet, incentiven als millors 
jugadors a competir també contra els menys experimentats, per 
afavorir el creixement de tothom i que una persona que no tingui 
tant de nivell no li costi molt entrar a competicions. “És un esport 
molt atractiu de veure, molt ràpid i amb moltes més sacades”, as-
segura Ruiz.•

L’apunt

Una jugadora de tenis platja a un entrenament Foto: A. M.

celebrar a Castelldefels del 28 de 
juny a l’1 de juliol.

Ruiz explica que d’aquí poc fi r-
maran un conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament, per poder por-
tar nens i nenes de les escoles de la 
ciutat a jugar tenis de platja. “Volem 
que sigui un club totalment obert, 
que qualsevol persona pugui venir 
a provar-ho, que pugui jugar i, si li 
agrada, que s’apunti”, destaca.

De fet, un dels principals pro-
jectes del club de cara al futur 

és constituir una escola de tenis 
platja a la ciutat. De moment no 
tenen un professor fix pels vuit 
nens que participen en els entre-
naments, però una vegada al mes 
porten a Badalona al millor juga-
dor espanyol d’aquesta disciplina, 
Gerard Rodríguez. “Tots els clubs 
necessiten escola per pujar el ni-
vell, perquè com més nivell tinguis 
millor t’ho passaràs”, assenyala el 
president del Club Beach Tennis 
Badalona.•

El club entrena 
cada dia a l’espai 
entre el Pont 
del Petroli i la 
platja del Coco
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Reda Mohamed-
Mahmoud va néixer 
a Ceuta i va créixer a 
Cadis. Fa menys de dos 
anys que viu a Badalona, 
però ja parla el català 
de forma molt fl uïda. És 
el fundador i president 
de l’associació AMBTU, 
que vol ajudar a que els 
immigrants trenquin 
la barrera lingüística 
per relacionar-se millor 
amb el seu entorn.

Augusto Magaña

Com vas arribar fi ns a Badalona?
Vaig venir aquí perquè la meva dona és 
d’aquí, del barri de la Pau, i com que va 
quedar embarassada ens vam traslladar a 
la ciutat. Estava treballant en una empre-
sa internacional. De professió sóc enginyer 
d’obres públiques.  

Treballaves sempre fora d’Espanya?
Sí. Estava fent projectes molt grans amb 
constructores espanyoles a l’estranger. Per 
això domino molts idiomes i és un punt que 
ens va ajudar molt, perquè hi ha una mul-
ticulturalitat molt gran aquí a Catalunya. 
No és com on jo havia estat vivint abans de 
venir aquí, a Cadis. Aquí et pots trobar una 
multiculturalitat molt gran, des d’indis, 
russos, italians, etc. Per això puc difondre i 
apropar-me millor a les diferents cultures, 
perquè el fet de dominar una llengua fa que 
dominis una cultura també.

Vas néixer a Cadis?
Vaig néixer a Ceuta. El que passa és que 
tota la meva vida l’he desenvolupat a Cadis: 
els meus estudis, la universitat, des de molt 
petit. Vaig estar també en un programa 
d’intercanvi d’un any a França. He estat 
també com a tècnic al Marroc, he preparat 
licitacions per a altres països francòfons, 
com Mauritània, Costa d’Ivori, etc.

Quan véns a Catalunya, com és que deci-
deixes crear l’associació AMBTU?
Em vaig adonar que hi havia molta dife-
rència i poc enteniment. Quan vaig venir 
aquí no sabia res de català i el primer que 
vaig fer va ser aprendre la llengua. És per 
això que una de les activitats que estem 
fomentant en l’associació són els cursos 
d’idiomes. Però també volem fomentar els 
viatges. No només viatges de plaer, sinó 
els intercanvis com el programa Erasmus, 
que és molt bo, etc.

Creus que ajuda a fomentar la multicultu-
ralitat i l’entesa entre cultures? 
Exacte. Quan vaig anar per primera vega-
da a França no sabia res de francès. I el fet 
de sentir-te, d’una manera, tan incomprès, 
des d’un fet tan senzill com anar de com-

“És molt important que els immigrants 
trenquin la barrera comunicativa” 
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pra a un supermercat i no saber com par-
lar amb les persones, fa que et sentis im-
potent en aquest aspecte. A partir d’aquí 
és quan sorgeix la meva iniciativa d’apren-
dre l’idioma, la cultura i integrar-me el 
màxim possible. És cert que en altres paï-
sos la integració és molt més ràpida.

Els intercanvis són necessaris per a això, 
perquè la gent espanyola o catalana en-
tengui com se sent ser migrant?.
Exactament. Al cap i a la fi  tot resideix 
en l’experiència personal. Si una persona 
ha estat en un lloc on s’ha hagut d’esfor-
çar per integrar-se i aprendre la cultu-
ra, aquest esforç i aquest sentiment li fa 
pensar, després, que pot haver-hi una al-
tra persona que arribi de la mateixa ma-
nera que va arribar ell. Llavors intentes 
facilitar-li les coses, crear sempre empa-
tia, comprendre i entendre a les persones 
que vénen de fora, i ajudar-los també en 
la mesura del possible. Aquest sentiment 
que té una persona quan va a un país on 
no coneix ningú, on fi ns i tot no coneix ni 
la llengua, és una experiència molt enri-
quidora i sobretot exemplar. Quan jo vaig 
venir aquí a Catalunya vaig veure aquest 
punt. Sóc de les persones que sempre in-
tento motivar a aprendre llengües.

Quin tipus de persones participen en els 
vostres cursos d’idiomes?.
És gent que està molt preparada. Tenim 
una dona que és diplomada a Síria i una 
altra que és llicenciada en Egipte, per 
exemple. El fet que no dominin la llengua, 
evidencia que Espanya ha de millorar en 
aquest aspecte. He trobat molts avantatges 
aquí a Catalunya. M’ha agradat molt com 
impulsen la llengua a través de centres 
com el Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CNL). Cursos intensius en 
espanyol no hi ha o hi ha molt pocs. A 
Espanya, fora de Catalunya, el tema de 
l’accés a l’aprenentatge de l’idioma per als 

estrangers és molt complicat. Des del país 
no es fomenta l’aprenentatge de la llengua, 
quan una de les coses més importants per 
a un immigrant és trencar la barrera de la 
comunicació. Si no trenquem la barrera de 
la comunicació, és impossible demanar-li a 
un estranger que s’integri.

Creus que a Catalunya costa trencar 
aquesta barrera comunicativa?
És un dels problemes que em vaig trobar 
quan vaig venir aquí, que aquesta barre-
ra de la comunicació no es trencava. I aquí 
tenim un problema afegit, que és que re-
sidim en una societat en la qual es parlen 
dues llengües, tot i que una més que una 
altra. A Catalunya l’espanyol es parla més, 
encara que el català és més important en 
l’àmbit administratiu. Pot ser que potser 
en un poble de la Garriga o altres zones es 
parli més el català, però per aquestes zo-
nes, a Barcelona, l’espanyol és majoritari. 
Nosaltres volem també impulsar cursos 
de català, però primer el que volem és que 
aprenguin una llengua romànica correc-
tament -en aquest cas el castellà- per des-
prés impulsar-los a aprendre català, per-
què és una cosa importantíssima.

Noteu que encara hi ha situacions d’exclu-
sió en la societat catalana i espanyola?
És clar que sí. El fet de no tenir una expe-
riència personal o professional fora d’Es-
panya afecta. Hi ha persones que no han 
tingut la possibilitat d’estudiar fora, però 
actualment sí que hi ha programes. És cert 
que han arribat una mica tard, però s’es-
tan treballant molt bé. 

Veus a AMBTU en un futur gestionant pro-
grames d’intercanvi internacional?
A nosaltres ens agradaria. Seria un pro-
jecte a llarg termini, perquè ara ja en te-
nim prou amb els nostres projectes a curt 
i mitjà termini. És molt complicat, perquè 
l’associació hauria de créixer moltíssim i 
rebre molta ajuda, no només del govern 
municipal, perquè d’ells ja ens donen su-
port, sinó també de la Generalitat. El cap 
de tot això és trencar la barrera comuni-
cativa i que els immigrants aprenguin, al-
menys, una de les dues llengües locals cor-
rectament. En AMBTU hem detectat que 
hi ha immigrants que no volen aprendre 
ni tan sols una llengua i estem intentant 
solucionar-ho.

Busqueu fi nançament?
En principi sí, ens agradaria. Presentarem 
projectes quan surtin convocatòries, però 
de moment no. Ens fi nancem amb fons 
privats. Entre els socis van aportant el que 
pugui cada un i amb això ens movem. Ara 
estem en una etapa de difusió i d’esten-
dre’ns una mica més.

Quins són els principals reptes de l’associ-
ació en els pròxims mesos?
De cara al curs vinent, el nostre objectiu 
és augmentar considerablement el nom-
bre de persones i d’alumnes. Creiem que 
estem molt ben encaminats, perquè estem 
realitzant activitats que són un al·licient i 
una bona difusió per donar-nos a conèixer. 
A l’associació de veïns de la Pau ens han 
rebut molt bé i pensem que amb el seu su-
port podem seguir creixent.•

A peu
de carrer

“El sentiment d’una persona quan va a un país on 
no coneix ningú, ni la llengua, és una experiència 
molt enriquidora i sobretot exemplar”

de Badalona


