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L’estiu es viu a Badalona
L’Independent de Badalona et porta aquest especial d’estiu 
amb les millors propostes de les guinguetes i les terrasses 
de la ciutat; les activitats més refrescants i entretingudes 

per fer a la platja i la programació d’oci i música de les 
properes setmanes, també amb la Festa Major d’Agost

Els ‘xiringuitos’ de Badalona, més 
enllà de l’oferta gastronòmica  
Durant tot l’estiu la majoria de guinguetes de la ciutat ofereixen diverses propostes 
per a tots els públics com concerts, monòlegs i activitats esportives o infantils 

Silvia Rodríguez Gómez

Per aquells veïns i veïnes que 
encara no agafen vacances, 
o que aquest any han deci-
dit quedar-se a casa, els 
‘xiringuitos’ de Badalona 

són una solució ideal per gaudir 
de l’estiu, refrescar-se de la calor 
i sentir la brisa marina acompa-
nyat d’un bon àpat o una beguda 
gelada. Però a més a més de l’àm-
plia oferta gastronòmica, les guin-
guetes badalonines han organitzat 
un munt d’activitats i propostes.

Situat a la Platja del Cristall, el 
Land Beach Club té una atapeïda 
agenda d’activitats, gairebé tots 
els dies de la setmana. Tots el di-
marts, organitzen monòlegs, una 
proposta amb molt bona acollida 
per part del públic. Els dimecres 
és el torn de la música, amb con-
certs de tots els estils. Els dijous 
hi ha classes dirigides de zumba 
per a tothom que hi vulgui parti-
cipar. Dissabtes torna la música 
en directe i els diumenges són el 
dia més caribeny, amb una sessió 
de bachata. Totes les activitats co-
mencen a partir de les 19.15, apro-
ximadament.

El Kailua Beach, a la Platja dels 
Pescadors, dediquen dues tardes 
als més petits (dimarts i dijous, 
de 17:30h a 19:30h), amb activitats 
de pintura, construccions, balls, i 
també amb actuacions de màgia 
o dibuix de caricatures. És gratu-
ït, i les famílies interessades han 
d’enviar un correu a activitats@
kailuabeach.es. A més a més, els 
dimecres a les 10:30h imparteixen 
classes de ioga (també gratis) i els 
dimecres i dissabtes, a partir de les 
19h, qui s’apropi al Kailua es troba-
rà concerts d’artistes locals. 

Per altra banda, el ‘xiringuito’ 
Wayra, a la Platja del Coco, apos-
ta per la música i tots els dime-
cres ofereix concerts de format ín-

tim, amb duos o trios de músiques 
d’estils diferents però relaxants. 
Comencen a partir de les 19 hores.  

Dels mateixos propietaris, el 
Takuara, a la Platja del Pont del 
Petroli, encara no tenen decidit si 

Actuació musical en un dels ‘xiringuitos’ Foto: Land Beach

Zona d’activitats per a nens en una de les guinguetes Foto: Kailua

Tot i que aquests mesos d’estiu 
és molt típic baixar fi ns a línia 
de mar a prendre alguna cosa, 

també ve de gust seure en una ter-
rassa de bar o restaurant per beu-
re un refresc o una cervesa i picar 
unes tapes, per exemple. I d’això 
Badalona en té moltes opcions. La 
ciutat té repartides per tots els dis-
trictes i barris més de 500 terras-
ses, concretament 543.

Tot i que generalment les fotos 
que parlen de terrasses a la loca-

litat sempre estan protagonit-
zades per la Rambla, no s’han 
d’oblidar les interessants ofertes 
de taula i cadira al carrer que es 
poden trobar a la zona de Nova 
Lloreda, Montigalà, Sant Crist, 
Bufalà o Llefi à i La Salut. Barris 
on podem trobar amples avingu-
des i voreres, com Marquès de 
Sant Mori o rambla Sant Joan, 
on resulta molt còmode seure 
a sopar, i amb diverses opcions 
per escollir. •

Més de mig miler 
de terrasses 

a l’agost continuaran amb l’oferta 
d’activitats que sí han fet durant el 
mes de juliol. El que sí que es man-
tenen són les festes de la lluna ple-
na, on es poden gaudir de concerts 
els dies en els quals l’astre més llu-

eix. Si cau entre setmana, la festa és 
per la tarda, i si és en cap de setma-
na, l’activitat es fa a la nit. 

A l’Oasis Beach Bar, situat al fi nal 
de la Platja de la Barca María, a to-
car de Montgat, també ofereixen di-

verses activitats: improshows (te-
atre improvisat), bachata i salsa, 
concerts i monòlegs, els propers 
d’artistes rellevants com Enrique 
San Francisco, el 27 de juliol, i Toni 
Moog, el 3 d’agost.•
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Alumnes de l’Escola de Vela a una classe de caiac Foto: Escola de Vela Una de les activitats de Seariders amb motos d’aigua Foto: Seariders Badalona

Activitats nàutiques per 
apropar-se a la mar
Els clubs nàutics i associacions esportives de la platja de Badalona i diverses 
empreses ubicades al Port de Badalona organitzen durant l’estiu cursos, casals 
i competicions de les diverses modalitats d’esports aquàtics

A. Magaña / S. R. Gómez

L’estiu és l’època perfecta de 
l’any per practicar esports 
aquàtics, com la vela i el 
paddle surf. A Badalona, 
els diversos clubs nàutics i 

associacions esportives que treba-
llen a la platja organitzen casals, 
cursos i classes per aprendre a 
gaudir d’aquests esports.

L’Escola de Vela del Club 
Natació Badalona organitza tres 
activitats dirigides a que els joves 
s’apropin a la pràctica dels esports 
aquàtics: “Prova-ho”, “L’Escola de 
Mar” i el “Campus de mar”. La pri-
mera està pensada per ser una 
experiència lúdica i un primer 
apropament a la vela, el caiac i el 
paddle surf. “L’Escola de Mar”, en 
canvi, busca desenvolupar en els 
seus alumnes un coneixement 
total d’això vinculat amb la mar, 

per quatre d’agost Barcelona Caiac 
ha organitzat una concentració de 
surfski, la modalitat competitiva 
del caiac de mar; una trobada a la 
que vindran molts dels practicants 
de Catalunya, alguns d’ells amb im-
portants resultats a escala interna-
cional, segons apunten els seus or-
ganitzadors.

D’altra banda, l’emblemàtic 
quetx Ciutat de Badalona organit-
za també el 4 d’agost una sortida 
per conèixer el litoral, on s’expli-
caran les diferents parts del vaixell 
i com es fan les seves maniobres. 
Al setembre continuaran amb di-
ferents sortides i propostes: posta 
de sol des del mar, la infantil ‘Va 
de pirates’ o una sortida per co-
nèixer les aus marines del litoral 
badaloní.

L’escola de vela Base de 
Navegants ha dissenyat per aquest 
estiu dos tipus de campus, un per 

infants i altre per adolescents, on 
gaudir i aprendre diferents es-
ports nàutics com vela, pàdel surf, 
surf i caiac. Pels adults, també ofe-
reixen classes d’aquests esports, a 
afegir windsurf. Si ja en saps, a la 
Base de Navegants lloguen tot el 
material necessari per practicar 
aquests esports aquàtics.

També trobem l’empresa 
Seariders Badalona, qui ofereix 
tours guiats en jetski (moto d’ai-
gua), i també una activitat que 
està guanyant molts adeptes: el 
flyboard, una pràctica amb la 
qual, mitjançant unes botes pro-
pulsores, t’enlaires fi ns a sis me-
tres sobre el mar. “Són unes ofer-
tes úniques a Badalona per gaudir 
d’aquestes adrenalítiques experi-
ències amb total seguretat i a uns 
preus molt competitius”, diuen 
Jordi de la Riva i Jorge Millán, 
propietaris de l’empresa.•

tant com a recurs esportiu i d’oci, 
com amb el seu contingut cultural 
i històric. Finalment, el Campus de 
Mar permet als més petits desco-
brir la mar i les seves possibilitats, 
amb activitats de caiac, vela lleuge-
ra, paddle surf, patí català, snorkel, 
windsurf, tallers nàutics, bodybo-
ard, etc.

L’Escola del Vent de Badalona, 
que forma part del Club Nàutic 
Bétulo, organitza del 25 de juny fi ns 
al 6 de setembre (de 10 a 17 hores) 
l’Esplai Nàutic, un espai pensat per 
nens i nenes de 7 a 14 anys. És una 
activitat que té l’objectiu d’apro-
par els nens i les nenes al món de 
la mar a través de jocs, i, alhora, en-
senyar-los a estimar-lo i respectar-
lo. A més, l’Escola del Vent dispo-
sa també d’un esplai dirigit a nens 
i nenes d’entre els 3 i els 6 anys. A 
tots dos esplais es realitzen jocs a la 
platja i cursos de natació i de vela. 

L’Escola del Vent ofereix també du-
rant l’estiu una sèrie de cursos per 
a un públic més ampli (dels 8 als 
70 anys) en els quals es practiquen 
esports com el windsurf, el surf, la 
vela, el caiac i el paddle surf.

El Club de Vela Badalona ofereix 
també un campus per als que vul-
guin gaudir de diverses activitats 
nàutiques. El Campus BDN té dues 
modalitats, una per a nens i nenes 
a partir dels 6 anys i una altra per a 
joves a partir dels 13 anys. “Es trac-
ta d’una activitat multi-esportiva, 
que inclou diverses modalitats de 
vela, pàdel surf i caiac”, assenyalen 
els organitzadors.

Activitats al Port de Badalona
Les empreses d’activitats nàutiques 
situades al Port de Badalona tam-
bé ofereixen diferents propostes 
per gaudir del mar durant el mes 
d’agost. En aquest sentit, el pro-

E l Patí de Vela es va originar 
a Badalona entre 1920 i 1925 
i per això també es conegut 

com a patí català. Es tracta d’una 
embarcació de vela tipus catama-
rà que es caracteritza per no tenir 
orsa, timó, botavara, ni sabres a la 
vela. Tot i que en els primers anys 
de la seva creació es practicava no-
més a Catalunya, ràpidament es 
va estendre a la resta d’Espanya.

Aquesta disciplina de vela torna 
a casa, a la platja de Badalona, on 
se celebrarà el LXXV Campionat 
d’Espanya de Patí de Vela 2018. Del 

24 d’agost fi ns al 26 d’agost es realit-
zarà la competició junior, que aple-
ga tres categories: juvenil, per joves 
dels 15 fi ns als 18 anys, infantil, pels 
menors de 18 anys, i ‘open’, a partir 
dels 19 anys. Del 29 d’agost fi ns al 2 
de setembre, en canvi, se celebrarà 
el campionat sènior.

El torneig està organitzat pel 
Club Natació Badalona, per delega-
ció de la Reial Federació Espanyola 
de Vela i amb la col·laboració de l’As-
sociació Nacional de la Classe Patí 
de Vela (ADIPAV) i la Federació 
Catalana de Vela. •

El Campionat de Patí 
de Vela, a la ciutat

Activitat de vela del campus de la Base de Navegants Foto: Base de Navegants
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Maresía actuarà a la Donzella el 29 de juliol Foto: Alicia Música

Doctors Prats Foto: Imatge promocional del grup

Música i oci per no parar de ballar
L’estiu és una molt bona època per gaudir del ball i la música en directe i la 
ciutat ofereix als veïns i veïnes una programació molt variada

A. M.

El ball i la música no para 
durant l’estiu a Badalona. 
Les diverses sales de con-
certs i discoteques de la 
ciutat intensifiquen la 

seva proposta d’oci a l’agost i 
ofereixen un ventall molt ampli 
d’activitats per sortir de festa i 
deixar-se portar pel ritme.

La sala de concerts de refe-
rència de Badalona, Sarau 08911, 
continuarà amb la seva activitat 
frenètica durant tots els caps de 
setmana d’agost i portarà a la 
ciutat a algunes de les millors 
bandes tributs del país. El públic 
badaloní podrà gaudir de versi-
ons de clàssics anglosaxons, com 
Deep Purple, Bob Marley, Bryan 
Adams, Tom Jones i The Beatles. 
A més, també pujaran a l’escena-
ri diverses agrupacions que res-
caten els èxits del pop espanyols 
dels vuitanta i noranta, com Rey 
del Glam (que fa versions d’Alas-
ka) i Mala Vida. I per posar-se 
a ballar, el Sarau ha programat 
els concerts de The Tutsies, que Pantanito posarà la rumba a la Donzella l’11 d’agost Foto: Alicia Música

Música i oci de 
Festa Major
Doctor Prats actuarà el dia 13 d’agost

A més de la programació esta-
ble durant tot l’estiu que es 
podrà trobar a diferents es-

pais d’oci de la ciutat, bàsicament 
privats, veïns i veïnes tindran la 
possibilitat de gaudir durant els 
tres dies de Festa Major d’Agost 
d’un programa obert i gratuït 
d’activitats, oci i cultura o no fal-
tarà la música.

El dia 13 d’agost, de fet, el grup 

Doctor Prats serà l’encarregat de 
donar el tret de sortida a les festes 
d’estiu de Badalona, amb un con-
cert a la Rambla, agafant el relleu 
a Animal, protagonistes del passat 
any. Un dels referents revelació de 
la música juvenil catalana, cada dia 
més en auge, Doctor Prats barreja 
els clàssics del pop, de l’ska, el rock 
i la cúmbia per fer ballar el públic. 
Presenten ‘Venim de lluny’, el dar-

interpreten un repertori ple de 
rock-dance amb versions de ban-
des com Daft Punk i artistes com 
Bruno Mars, i de Vader Retro, que 
porten a Badalona les seves versi-
ons dels clàssics del ‘guateque’. A 
més, el 18 d’agost hi haurà una nit 
molt especial a aquesta sala bada-
lonina, amb el concert de Queens 
of The Night, que interpreten ver-
sions de les millors veu femenines 
del pop de tots els temps.

La Donzella de la Costa abaixa-
rà el ritme i posarà la melodia a 
l’estiu badaloní amb una progra-
mació marcada pel jazz, el blues 
i els sons acústics. Obrirà la pro-
gramació d’agost el Tuset St. Trio, 
que interpretaran clàssics dels au-

tors més avantguardistes del be-
bop, cool i modern jazz, imitant 
els ambients més sofi sticats de les 
grans urbs. Completaran la pro-
gramació de jazz el guitarrista 
barceloní Joel Moreno i el Violeta 
Curry Trio. La Donzella explo-
rarà també els ritmes exòtics de 
Llatinoamèrica i Àfrica, amb les 
actuacions del trio de cançó lla-
tinoamericana Maresía, el Trio 
Barril —que oferiran un espec-
tacle únic articulat al voltant del 
‘steel drum’, un instrument melò-
dic de percussió típic de Trinitat 
i Tobago— i la música brasilera 
de Nikitin Duo. La programació 
la completen el blues de Bike & 
Lonesome i La Cocina del Blues, 

el rock acústic de Jordi Belza, 
ALF 6 LEO i Backgala; la rumba 
de Pantanito, les versions pop de 
Carós & De Franc, el rockabilly 
de The Roosters, el swing de The 
Swing 3 i l’espectacle en honor 
a Neil Young que interpretaran 
Ricky Gil i Albert Freixas.

I pels que vulguin deixar-se 
portar pels ritmes caribenys de 
la salsa i la bachata, la discote-
ca Titus Carpa ofereix una pro-
gramació estable d’aquests es-
tils musicals cada divendres i 
dissabte. A més, pels més joves 
també se celebrarà el primer 
diumenge d’agost la ja tradicio-
nal Light Party de Titus, una fes-
ta per edats de 14 a 16 anys.•

rer treball d’estudi, alguns hits del 
qual no deixen de sonar a la ràdio.

Doctor Prats compartirà escena-
ri amb Pinan 450F, un projecte de 
rap nascut l’any 2015 amb veu i lle-
tres d’Adnan Fassi, artista barcelo-
nés d’origen àrab amb infl uència de 
l’entorn de la Mediterrània. Produït 
per Mediterrànima Records, segell 
discogràfi c independent amb seu a 
Badalona.

La nit del 14 d’agost, després del 
pregó, el seguici de cultura popular 
i el castell de focs, la Rambla acolli-
rà el Ball de Festa Major amb l’Or-
questra Excellence, una formació 
de gran orquestra de ball formada 
per onze components amb un re-
pertori de diversos estils de la his-
tòria de la música. La vetllada serà 
tancada per un DJ. •
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L’ascensor entre Llefi à i La 
Salut es posa en marxa
El nou equipament del passatge d’Albert Llanas està enllestit i l’ascensor 
ha de començar a funcionar aquest divendres o els propers dies

Javier Torres Jiménez

D esprés d’un any de 
l’inici oficial d’obres, 
amb imprevistos i re-
tards inclosos, el pro-
jecte de l’ascensor 

d’Albert Llanas serà una realitat 
aquest dies. A falta d’ultimar de-
talls del nou aparell que ha de sal-
var el desnivell del passatge que 
connecta Llefi à i La Salut, les es-
cales laterals ja es poden transi-
tar, i està previst que l’ascensor 
comenci a funcionar aquest di-
vendres mateix o els propers dies.

El projecte, una de les bande-

Ascensor del passatge d’Albert Llanas Foto: J. T.

res del govern sortint de Dolors 
Sabater, va ser licitat per l’AMB 
a fi nals d’abril de 2017 i els pri-
mers moviments es van donar 
a finals de juny de l’any passat, 
però van restar aturats uns me-
sos. Després d’estiu havia passat a 
ser una de les queixes del distric-
te, ja que no s’havien reanudat els 
treballs. Les obres van començar 
a ple rendiment, fi nalment, cap a 
fi nals d’any.

L’ascensor està fabricat per 
l’empresa Thyssenkrupp i ha de 
salvar un desnivell de 5,20 metres. 
Tindrà una capacitat de 13 perso-
nes, amb una càrrega màxima de 
1.000 kg, i es mourà a una velocitat 

d’un metre per segon. També s’ha 
reurbanitzat el carrer amb nous 
paviments i s’han canviat l’enllu-
menat públic i els embornals. A 
més, està planifi cada la plantació 
d’arbrat i jardineria a la part su-
perior de l’ascensor, al costat del 
carrer Juan Varela.

Les obres d’instal·lació de l’as-
censor i la reurbanització del pas-
satge Albert Llanas han suposat un 
cost d’uns 400.000 euros amb l’IVA 
inclòs per actuar en una superfí-
cie de 459 metres quadrats. De mo-
ment no hi ha data exacta per a la 
inauguració de l’obre, però podria 
tenir lloc a fi nals de setmana o la 
propera.•

El govern del PSC no presentarà 
pressupost per aquest 2018
L’executiu confi rma que no hi haurà nova proposta, i que funcionarà amb modifi cacions del 
pressupost de 2017; sí pretén presentar un projecte de pressupost per 2019 a fi nals d’aquest any

Javier Torres Jiménez

El govern de PSC i Units ha 
avançat que no presen-
tarà una nova proposta 
de pressupost relativa 
a l’exercici en marxa, el 

2018, com s’havia arribat a sospe-
sar. De fet, fi ns i tot no s’havia des-
cartat, com a mínim públicament, 
presentar els comptes de Guanyem, 
ERC i ICV-EUiA amb modificaci-
ons. Finalment, l’opció triada pel 
nou equip, a priori la menys com-
plicada, serà la de continuar amb 
el pressupost prorrogat de 2017, 
però amb modificacions pressu-

postàries que es començaran a 
portar, en principi, al ple de la set-
mana vinent. Tot i que aquest diari 
no ha pogut saber la concreció de 
les propostes i xifres, els canvis po-
drien ser relatius a àrees com via 
pública i el seu manteniment, una 
de les qüestions que més emfatitza 
l’equip de Pastor.

Tampoc resultarà una escome-
sa senzilla, la de les modifi cacions 
pressupostàries, ja que hauran de 
trobar majories al Ple. Com tam-
bé hauran de trobar suport per 
poder presentar un pressupost de 
cara a 2019, com ja han avançat. 
Fonts del govern expliquen que la 
idea és presentar un projecte de 

pressupost al novembre o desem-
bre, per tal de poder començar a 
implementar-lo a primers d’any, i 
que serà de marcat caràcter social.

Des del moment del traspàs de 
competències mateix, els regidors 
del govern sortint insistien en que 
els socialistes portessin a Ple el 
pressupost que ja hi havia prepa-
rat, per no deixar perdre un aug-
ment de quasi set milions d’euros 
i el reforç de múltiples partides. 
En aquest sentit, la decisió valdrà 
els propers dies les crítiques del 
tripartit d’exgovern, que des del 
primer dia ha titllat la moció de 
censura com un obstacle pel fun-
cionament i millora de la ciutat.• Pastor a la sala de plens Foto: Javi Torres

La plaça Roja de Sant 
Roc haurà d’esperar 
al setembre

Un altre dels projectes emblemàtics de mandat que es va co-
mençar a materialitzar durant el darrer any ha estat la remode-
lació de la plaça Roja de Sant Roc, una obra de gran envergadura 
que ha suposat una inversió superior al milió d’euros, i que, supo-
sadament, havia d’estar enllestida aquest mes de juliol. 

No obstant, tot apunta, segons fonts municipals, a que la pla-
ça no podrà estar a ple rendiment fi ns al mes de setembre, quan 
s’aprofi taria per inaugurar ofi cialment. Encara resten detalls i al-
gunes actuacions relatives a les pistes de petanca, expliquen des 
de l’executiu, i està previst que tot estigui enllestit defi nitivament 
després del mes d’agost.

Concretament, les obres han consistit en nous paviments de 
formigó de color vermell, la reparació de les jardineres amb nous 
bancs perimetrals, la plantació d’arbrat i de nova jardineria. També 
s’inclou nou mobiliari urbà amb bancs i papereres, una zona de 
jocs infantils d’accés universal amb paviment de cautxú, una zona 
de jocs biosaludables per a la gent gran al carrer Vélez Blanco i una 
nova àrea de gossos amb el mobiliari urbà corresponent.

A més, la reurbanització d’aquest espai preveu nou enllumenat 
amb tecnologia LED, la renovació del clavegueram i la reparació 
del tancament de les petanques. En aquest projecte destaca la res-
tauració dels mosaics originals de Joan Josep Tharrats i de l’escul-
tura “La papallona” de Francesc Fornells-Pla.

El projecte és fruit d’un procés participatiu amb el veïnat. 
L’actuació, gestionada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, té un 
cost d’1.235.000 euros.•

L’apunt
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6 Actualitat

Ensenyament confi rma 
els mòduls a Canyadó 
El Departament assegura que els mòduls del nou 
institut estaran disponible per a l’inici de curs

El servei de metro de Barcelona quedarà interrom-
put parcialment aquest mes d’agost a les línies 2 
i 9 Nord / 10 com a conseqüència de les actuaci-

ons de manteniment i millora que hi duran a terme el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB). Des del dimecres 1 
d’agost fi ns al dimecres 29 d’agost (tots dos inclosos), 
estarà tancat el tram compartit de la línia 9 Nord i la 
línia 10 entre La Sagrera i Bon Pastor, de 3,3 quilòme-
tres de longitud. Per tant, quedaran sense servei les 
estacions de La Sagrera i Onze de Setembre, i la de 
Bon Pastor serà terminal provisional de les dues líni-
es. La resta de la línia 9 Nord, entre Bon Pastor i Can 
Zam, i la resta de la línia 10, entre Bon Pastor i Gorg, 
funcionaran amb normalitat. Per reduir les molèsties 
als usuaris durant l’afectació, s’habilitarà un servei es-
pecial d’autobusos que cobrirà el tram en obres entre 
La Sagrera i Bon Pastor amb parada a l’estació inter-
mèdia d’Onze de Setembre.•

Alteració del servei 
de la L10 per obres 
durant l’estiu
Actuacions de manteniment 
variaran el funcionament

Tall de metro a la L2 Foto: ARA

litats de convertir-se en un gran 
equipament de país. També la 
connectivitat del sector, el model 
de mobilitat i el seu cost i el trac-
tament de l’espai públic connectat 
a les infraestructures verdes me-
tropolitanes i la seva relació amb 
el parc fl uvial del Besòs. D’altra 
banda, també posarà sobre la tau-
la el model d’ordenació del front 

edificat, amb aspectes com les 
alçades dels edifi cis, l’ocupació, 
l’edifi cabilitat i els usos.

Les administracions implica-
des s’han compromès a recollir 
les propostes resultants, després 
del mes de desembre. La primera 
jornada informativa tindrà lloc el 
27 de setembre i s’exposarà l’estat 
actual dels treballs del PDU. Li se-

Les Tres Xemeneies Foto: Ajuntament

Redacció 

Badalona, Sant Adrià, el 
Consorci del Besòs i la 
Generalitat han presen-
tat aquest dimarts el pro-
cés participatiu que s’im-

pulsarà la propera tardor sobre el 
Pla Director Urbanístic (PDU) de 
les Tres Xemeneies, el document 
que servirà per ordenar el sector 
fronterer entre les dues localitats, 
l’últim tram de costa metropoli-
tana per desenvolupar. Una inici-
ativa que recollirà les propostes 
ciutadanes abans d’aprovar inici-
alment el PDU.

Per tal que l’ordenació d’aques-
ta important peça de sòl respon-
gui a les necessitats  i aspiracions 
de la ciutadania, les administraci-
ons implicades obriran, a partir 
del mes de setembre, un procés 
per debatre al voltant de quatre 
aspectes concrets del Pla. D’una 
banda, el futur de les tres xeme-
neies i de la sala de turbines de 
la central tèrmica, protegides 
com a Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), la seva gestió i les possibi-

guiran quatre sessions temàtiques 
(8, 15, 22 i 29 d’octubre), cadascuna 
de les quals es dedicarà a un dels 
punts concrets de debat. El 12 de 
novembre tindrà lloc una sessió 
per analitzar i treballar la concor-
dança i la coherència entre totes 
les aportacions rebudes sobre els 
diversos temes i, fi nalment, el mes 
de desembre, s’organitzarà una 

jornada per exposar les conclusi-
ons del procés participatiu i expli-
car com es recolliran en el PDU les 
aportacions rebudes.

Totes les sessions de debat se 
celebraran a la Casa de Cultura de 
Sant Adrià de Besòs, de 18.30 a 21 
hores. En la primera jornada in-
formativa, del dia 27 de setembre, 
s’obrirà un període d’inscripcions 
per a les sessions temàtiques. El 
procés està obert als membres del 
Consell del Front Litoral - creat al 
2016, en el marc del procés de par-
ticipació previ al PDU-, a les en-
titats interessades dels àmbits 
social, econòmic, educatiu o am-
biental i a tot el veïnat interessat 
dels dos municipis.•

A Badalona hi ha 
5 km de litoral, 
amb 3.700 metres 
útils i 55 metres 
d’amplada, segons 
recull la demanda 

Un procés participatiu obrirà 
el pla urbanístic de les Tres 
Xemeneies a la ciutadania
De setembre a desembre, diferents sessions recolliran aportacions d’entitats i veïns 
per incorporar al Pla Director Urbanístic abans de la seva aprovació inicial

Javier Torres Jiménez

A cabats el curs i sense no-
tícies concretes sobre el 
nou institut La Riera, el 
nou centre de secundà-
ria del barri de Canyadó, 

la comunitat educativa va comen-
çar a reclamar informació sobre 
els terminis que Ajuntament i 
Generalitat sospesaven, i ja va avi-
sar que en cap cas acceptarien ini-
ciar el curs a l’interior de la nova 
escola Lola Anglada. 

La passada setmana, el govern 
local assegurava que “amb tota pro-
babilitat”, a fi nals d’aquesta setma-
na la Generalitat disposaria “de to-
tes les llicències i permisos perquè 
puguin entrar les màquines a tre-
ballar en la instal·lació dels mòduls 
que acolliran, a partir del 12 de se-
tembre, l’Institut la Riera”.

De moment, aquest extrem 
no s’ha confi rmat i no hi ha mo-
viment al solar en el que s’han 
d’ubicar els barracons. Fonts mu-

nicipals insisteixen en que s’ha 
d’acabar de concretar aquests pro-
pers dies, però sense determinar 
data. També Ensenyament ha con-
fi rmat a L’Independent que aquest 
estiu s’instal·laran els dos mòduls 
previstos i que estaran preparats 
per iniciar el curs. No han detallat 
ni el dia d’inici de la instal·lació, 

ni la durada ni el pressupost, no 
obstant.

És previst que els nous mòduls 
provisionals acolliran alumnat de 
1r de l’ESO de nova incorporació i 
de 2n de l’ESO, els quals van fer el 
curs anterior de manera provisi-
onal a l’espai dins de l’escola Lola 
Anglada.•

Solar on s’ha d’ubicar la instal·lació Foto: Ajuntament
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7Conviure
Els jardins de l’Hospital 
Municipal s’obren a la ciutat
L’Ajuntament treballa amb entitats, veïns i BSA l’obertura dels Jardins 
de Ca l’Amigó, en un projecte que integrarà l’àrea verda a l’espai públic

Javier Torres Jiménez

L ’Ajuntament de Badalona 
treballa en un projecte que 
vol recuperar un espai al 
cor de la ciutat perquè pu-
gui ser gaudit per veïns i 

veïnes. Es tracta dels Jardins de 
Ca l’Amigó, la zona verda que per-
tany a l’edifi ci modernista de Ca 
l’Amigó, seu administrativa de 
Badalona Serveis Assistencials, a 
tocar de l’Hospital Municipal, tan-
cats al públic a dia d’avui.

L’àrea es troba actualment sen-
se cap ús concret, i, de fet, com-
pletarà tot el projecte de pacifi -
cació de la plaça Pau Casals i del 
seu entorn, que es van dur a ter-
me el passat mandat. En aquest 
sentit, l’arquitecta responsable 
de la remodelació i reordenació 
d’aquesta part de Dalt la Vila, 
Isabel Benassar, serà la respon- Jardins de Ca l’Amigó Foto: J. T.

sable de donar forma a l’obertu-
ra d’aquests jardins, de la mà de 
l’AMB, que també va fi nançar l’en-
torn de Pau Casals.

La idea es eliminar la tanca 
que encercla la zona actualment, 
pertanyent a l’antiga Jungfrau, i 
col·locar una altra de transparent 
que permeti integrar Ca l’Amigó, 
edifi ci del patrimoni local, al pai-
satge des de Via Augusta. De pas, 
s’eixamplaria la vorera per gua-
nyar espai per als vianants i la pa-
rada d’autobús, i es col·locaria un 
nou pas de vianant a aquella ma-
teixa alçada, on hi ha el semàfor. 
Els jardins, que estarien lleugera-
ment per sota del nivell del carrer, 
tindrien l’accés a la cantonada de 
Via Augusta amb carrer de Santa 
Eulàlia.

La intenció, expliquen des 
d’Urbanisme, és que es pugui 
obrir un jardí a tothom, també 
com a espai de tranquil·litat de 

l’hospital, on la gent d’Urgènci-
es pugui sortir a prendre l’aire o 
a esperar. No obstant, no serà un 
espai obert les 24 hores, sinó amb 
horari i que es tancarà durant les 
nits, amb vigilància. Encara s’ha 
de defi nir exactament la forma i 
el temps, així com la protecció a 
l’entrada de Ca l’Amigó, edifi ci de 
despatxos de BSA on la gent del 
carrer no pot accedir.

Fa uns dies es va dur a terme 
‘in situ’ un procés de participació 
amb entitats, veïns a títol parti-
cular i gent de l’hospital, per tal 
de sumar idees al projecte base. 
Aquestes setmanes s’estan tan-
cat les aportacions i, en princi-
pi, el projecte podria estar redac-
tat la propera tardor, per aprovar 
abans de 2019. 

Si els terminis es compleixen, 
l’actuació, que suposaria entre 
300.000 i 400.000 euros, podria 
engegar-se el setembre de 2019.•

ments de les mascotes. De moment 
l’Ajuntament ha citat a Cuenca a 
una reunió el proper set de setem-
bre “per estudiar la proposta”, se-
gons fonts municipals. 

Normes per garantir la convivència
Aquest espai tindria unes normes 
concretes per garantir la convivèn-
cia. Segons recull la demanda, per 
utilitzar la platja els gossos hauran 
de tenir la cartilla de les vacunes al 

dia; portar morrió i corretja si és 
de raça perillosa; s’han de recollir 
els excrements de la mascota; te-
nir-la inscrita en el cens; que l’ani-
mal no estigui a càrrec de menors 
de 18 anys; no portar més d’un gos 
per persona i, fi nalment, respectar 
la resta de banyistes.

En quant a l’emplaçament, 
Adrià Cuenca opina que l’espai del 
costat de l’espigó del port pot ser 
“una bona opció”, i també la part de 

Un gos, disfrutant del sol en una platja per a gossos Foto: Adrià Cuenca 

Silvia Rodríguez Gómez 

Anar a la platja pot ser un 
mal de cap per a les per-
sones amb gossos de 
Badalona. “Hem de de-
batre’ns entre deixar els 

nostres gossos a casa patint la ca-
lor o recórrer kilòmetres en bus-
ca d’una platja que permeti l’accés 
als nostres cans”, explica l’Adrià 
Cuenca, propietari d’un gos i im-
pulsor d’una demanda ciutadana 
a la popular plataforma de recolli-
da de signatures Change.org per a 
que Badalona tingui una platja per 
a gossos, i que en pocs dies ha reco-
llit més de 1.000 fi rmes. 

La petició s’adreça a l’Ajunta-
ment de Badalona, a qui l’autor de 
la demanda recorda que hi ha espai 
sufi cient a les platges de la ciutat 
per fer una àrea delimitada per a 
les persones que vulguin anar amb 
les seves mascotes. “Les platges de 
Badalona s’estenen al llarg de quasi 
5 km. de litoral, amb 3.700 metres 
útils, i amb una amplada de 55 me-
tres” indica Cuenca. El que es pro-
posa a la petició es delimitar un 
espai amb tanques de fusta i amb 
escombraries pels residus i excre-

la platja que coincideix amb el fi nal 
de la riera de Canyadó. D’aquesta 
forma, diu, es segueix la mateixa 
línia que altres platges per a gos-
sos, situant l’àrea delimitada en la 
part del fi nal de la platja, “més fà-
cil de separar de la resta de banyis-
tes”, afi rma.

A dia d’avui, les persones de 
Badalona que vulguin gaudir dels 
seus gossos a la bora del mar 
han de desplaçar-se fi ns a la plat-

ja de Llevant de Barcelona, on 
fa tres anys que l’Ajuntament de 
Barcelona va decidir crear durant 
l’estiu una zona delimitada per a 
gossos, o anar fi ns a Pineda de Mar, 
Arenys de Mar, o en l’altre direcció, 
fi ns a Sitges. 

Segons l’anterior regidor de 
Medi Ambient, Álex Mañas, durant 
el seu mandat el consistori va estu-
diar el tema però es van trobar dos 
inconvenients: d’una banda, la di-
fícil delimitació amb barreres per 
impedir que els gossos corregues-
sin cap al Passeig Marítim, amb el 
perill que això implica per les bici-
cletes. En segon lloc “i menys im-
portant”, segons Mañas, és que es 
perdria la bandera blava de la plat-
ja en la qual s’emplacés la zona de-
limitada per a gossos. •

A Badalona hi ha 
5 km de litoral, 
amb 3.700 metres 
útils i 55 metres 
d’amplada, segons 
recull la demanda 

Una petició ciutadana reclama una 
platja per a gossos a Badalona
A la plataforma Change.org s’han recollit més de mil signatures en 
pocs dies, i l’Ajuntament diu que estudiarà la petició 
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de Badalona

La restauració, un 
actiu a qui ningú 
sembla importar

Ricard Vila Gras
Secretari de Forquilla Badalona

Passen els governs municipals a ningú sembla impor-
tar-li la restauració de la nostra ciutat. En un país on 
el turisme, l’hosteleria i el sector serveis suposen un 

dels actius més importants de la nostra economia, sembla 
que als nostres dirigents municipals no els importi aprofi -
tar aquesta font de riquesa pel bé de la nostra ciutat.

És cert que Badalona viu a l’ombra d’una metròpoli 
com Barcelona, que en els darrers anys el consorci creat 
per la promoció turística barcelonina ha sabut treba-
llar els factor turístic com ningú, i que no hem de cau-
re en l’error de comparar-nos amb una ciutat que juga 
en un altre lliga. Però més enllà de veure això com un 
inconvenient ho hauríem de veureu com una oportuni-
tat, i apendre dels millors. Els resultats espectaculars 
de Barcelona no són fl or d’un dia, i darrera hi ha molta 
feina feta i un gran pla estratègic de promoció del sector 
que te unes expectatives a curt, mitja i llarg termini que 
es van assolint sense dependre directament de qui go-
verna en el consistori. 

Pot ser estigueu pensant que Barcelona ho pot fer 
perquè és una gran ciutat amb uns recursos il·limitats 
i nosaltres no estem en aquest nivell. Poder tingueu 
raó, però aleshores fi txem-nos en ciutats semblants 
a Badalona en nombre d’habitants, com Terrassa, 
Sabadell o Santa Coloma i ens adonarem que ells si han 
fet la feina. A Santa Coloma per exemple, el seu govern 
municipal si ha posat fi l a l’agulla per cosir un teixit de 
promoció de la hosteleria local i els seus atractius tu-
rístics, plasmat en un dossier de més de 400 pàgines, 
impulsat des de l’ajuntament i en col·laboració amb els 
actors principals del sector.  En aquest dossier es refl exa 
quina és la seva estratègia  perquè els colomencs cone-
guin i valorin la seva restauració local, perquè se’n sen-
tin orgullosos i fi nalment decideixin gastar els seus di-
ners en els establiments de Santa Coloma.

Això no ho tenim a Badalona. La raó de pes que es-
grimeixen els nostres polítics, els d’abans i els d’ara es 
que el govern no pot engegar iniciatives que favoreixin 
el sector privat, i només es poden promocionar activi-
tats que siguin de bé comú. Des de Forquilla Badalona, 
creiem que aquestes són excuses de mal pagador, doncs 
es gasten molts diners públics que si acaben benefi ciant 
directament a empreses privades. No hi estem en con-
tra, però aleshores juguem tots amb les mateixes cartes. 
Creiem fermament que la promoció de la restauració de 
la ciutat, sí és un bé que acaba revertint primerament  i 
directament en el restaurador que és un badaloní que te 
un negoci, en segon lloc ajuda a canviar el concepte que 
tenen els badalonins de la seva pròpia oferta gastronò-
mica, i per últim millora la imatge que Badalona projec-
te a les ciutats veïnes.

L’objectiu fi nal d’aquesta feina ha de ser que els ba-
dalonins es quedin a Badalona a dinar o a sopar quan 
decideixen sortir, que els habitants de Montgat, Santa 
Coloma, Masnou, Sant Adrià, etc. sàpiguen que a la nos-
tra ciutat trobaran allò que busquen i que Badalona es 
converteixi en un lloc de referència on sortir. Si aquesta 
promoció pot anar del bracet dels molts dels atractius 
turístics tant de lleure con culturals de la nostra ciutat, 
millor que millor, aleshores el projecte es converteix en 
una eina de fer ciutat.

La proposta de Forquilla Badalona al nou regidor ha 
estat el crear una taula de treball perquè aquest pla es-
tratègic  fi nalment es posi negre sobre blanc i tingui uns 
recursos i un suport genuí per part de les institucions. 
Fa més el que vol que el que pot senyors. La pregunta és, 
voleu? •

Mercedes Gómez
Dermatòloga de BSA

Durant l’estiu les activitats a l’aire lliu-
re, i per tant l’exposició al sol, són més 
freqüents. Tots necessitem que ens to-
qui el sol: és la nostra principal font de 
vitamina D, que ens ajuda a absorbir 

el calci per tenir ossos sans i forts. Però, per 
aconseguir tots els benefi cis del sol i evitar els 
seus possibles efectes perniciosos, com l’enve-
lliment prematur de la pell, lesions cutànies i 
oculars, baixada de defenses, o fi ns i tot el càn-
cer de pell, cal que l’exposició no sigui llarga i 
vagi acompanyada d’una fotoprotecció adequa-
da. En defi nitiva, cal que fem un “ús racional” 
del sol. 

Les precaucions a adoptar han de ser diàries 
i constants durant tot l’any, però adquireixen 
més importància durant l’època estival, en què 
l’exposició al sol és més intensa. Les hem de te-
nir presents sempre que fem activitats a l’aire 
lliure, no només en els moments de platja. A 
més, no han d’implicar únicament l’ús de foto-
protectors en forma, per exemple, de cremes o 
locions, sinó que han d’incloure mesures físi-
ques de protecció, com l’ús de gorres o barrets, 
para-sols, roba adequada, ulleres de sol...

La fotoprotecció ha de començar a la infàn-
cia, però durant els sis primers mesos de vida 
s’ha fer mitjançant pantalles físiques -com 
roba, paraigües...- i evitant l’ús de cremes so-
lars. En tots els casos, tant pel que fa als adults 
com als nens, hem de gaudir del sol fora de 
l’horari de màxima radiació, que a la zona me-
diterrània se situa entre les 12 i les 17 hores 
aproximadament.

Pel que fa al temps màxim d’exposició, no 
en podem establir un d’únic per a tothom, ja 
que dependrà de factors individuals (com per 
exemple el color de pell i d’ulls o la freqüència 
amb què estem en contacte amb el sol) i ambi-
entals (com l’altitud i la latitud en què ens tro-
bem). En qualsevol cas, s’aconsella que l’expo-
sició sigui lentament progressiva en el temps.

 A continuació us oferim una guia bàsica de 
fotoprotecció per gaudir del sol tenint cura de 
la nostra pell:

-Durant l’exposició solar és important beure 
aigua de forma abundant, encara que no es tin-
gui sensació de set, i evitar el consum de begu-
des alcohòliques, ja que afavoreixen la deshi-
dratació.

-Cal aprofi tar les ombres naturals o utilitzar 
para-sols. Però hem de tenir en compte que els 
para-sols deixen passar un percentatge de llum 
solar, per la qual cosa s’han de combinar amb 
fotoprotectors cutanis.

-S’ha d’evitar l’exposició solar si estem pre-
nent medicaments fotosensibilitzants, és a dir, 
que poden afavorir les cremades solars.

-Per evitar el risc d’al·lèrgies solars o taques, 
és aconsellable no aplicar damunt la pell colò-
nies o perfums.

-A l’alta muntanya i en zones tropicals cal 

extremar les precaucions perquè l’exposició al 
sol és molt més gran.

-La neu, l’aigua i la sorra refl ecteixen els 
raigs del sol i augmenten els seus efectes sobre 
la pell.

-Es recomana triar el tipus de fotoprotector 
que més s’adapta a les necessitats personals. Al 
mercat hi ha fórmules cosmètiques per a tots 
els gustos (locions, emulsions, cremes amb o 
sense color, maquillatges, etc.). L’índex de foto-
protecció recomanat per a la nostra latitud ha 
de ser alt o molt alt durant tot l’estiu, és a dir, 
de 30 o més, i no s’ha de reduir encara que ja 
ens haguem bronzejat.

-L’ús de cremes protectores no ha de servir 
d’excusa per augmentar el temps d’exposició 
solar.

-Es recomana que s’apliqui el fotoprotector 
mitja hora abans del contacte amb els raigs de 
sol. El més recomanable és fer-ho a casa abans 
de sortir.

-L’aplicació del producte ha de ser homogè-
nia i s’ha de procurar que cobreixi tota la pell. 
No hem d’oblidar clatell, llavis, orelles, parpe-
lles i plecs.

-Hem de renovar el fotoprotector cada dues 
hores d’exposició.

-Si ens banyem o fem esports que impliquin 
sudoració, hem d’utilitzar un producte resis-
tent a l’aigua. La protecció en aquests casos 
acostuma a durar uns 40 minuts. Quan sortim 
de l’aigua, i amb la pell seca, hem de tornar a 
aplicar el fotoprotector. 

-La roba de bany no bloqueja completament 
els raigs solars, llevat que estigui fabricada 
amb teixits dissenyats per oferir protecció so-
lar. 

-Els fotoprotectors s’han de conservar en 
llocs frescos i secs per evitar-ne la degradació. 
Cada producte indica quina és la seva durada 
un cop obert. La utilització de productes ja ca-
ducats pot no garantir la protecció.

-Finalment, durant aquesta època es reco-
mana augmentar el consum de fruites, verdu-
res i hortalisses, en especial de la pastanaga, 
que és rica en carotens naturals que ens apor-
ten una acció protectora addicional durant 
l’exposició solar. Els fruits vermells i el te verd 
tenen una gran quantitat d’antioxidants na-
turals, importants a l’hora de neutralitzar els 
efectes nocius del sol.

Aquests senzills consells ens ajudaran a gau-
dir del sol de forma segura, i per tant saluda-
ble, per a la nostra pell.•

Opinió convidada

Gaudim del sol... 
amb seguretat

Opinió convidada

“La fotoprotecció ha de 
començar a la infància, però 
durant els sis primers mesos 
de vida s’ha fer mitjançant 
pantalles físiques”
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L’any passat, la Serralada de 
Marina va patir un total de dos in-
cendis. El més voluminós va ser el 
del Coll de les Ermites, a prop de 
Can Ruti, que va cremar prop de 
set hectàrees i va deixar imatges 
espectaculars. No obstant, apunta 
en Jordi, es tracta d’un foc no gai-
re gran, en comparació amb altres 
que es poden produir a Catalunya. 
El tret diferencial és que aquell 
va ser a prop de la ciutat, i això és 
molt més cridaner. “Es magnifi ca”. 
Aquest 2018, de moment, s’han re-
gistrat dos incidents petits durant 
el mes de juny: un que va cremar 
100 metres quadrats, i un altre de 
més de 200 metres quadrats. Les 
causes de tots dos estan en inves-
tigació.

El PVI es troba a ple rendiment 
des del passat 15 de juny i fi ns a l’1 
de setembre, l’època més sensible, 
i realitzen una tasca constant de 
12.30 a 19.30, cada dia. A més de la 
seva tasca, donen suport als ajunta-
ments en cas que hi hagi un foc en 
el que, per exemple, s’hagi de desa-
llotjar una zona concreta.•

explica en Jordi. Només entre el 
3 i el 5% són per causes naturals, 
com pot ser un llamp. La resta són 
provocats per causes desconegu-
des que no s’han pogut esclarir, i 
una part dels quals poden ser per-
fectament negligència humana. 
Per això, diu, és tan important la 
prevenció i la disuasió, i en aquest 
sentit, considera que el programa 
de la Diputació està funcionant 

força bé els darrers anys. Enguany, 
per primer cop, s’està duent a ter-
me un projecte pilot per saber qui-
na incidència té el PVI en la ma-
nera d’actuar de les persones que 
transiten els boscos i muntanyes.

programa de forma conjunta amb 
els ajuntaments i les agrupaci-
ons de defensa forestal. I que són 
els encarregats de comprovar que 
l’estiu sigui plàcid a la muntanya de 
Badalona, igual que a la de la resta 
de la província.

El PVI té personal repartit per 
totes les zones forestals catalanes. 
A Badalona, concretament, hi ha 
una unitat d’informació i de per-
suasió i un punt de vigilància fi x, 
una torre vigía. Els primers desen-
volupen una tasca de mobilitat, 
amb un vehicle, per fer arribar in-
formació preventiva a la gent que 
transita el parc: consells, sensibi-
lització i dissuassió si veuen coses 
que no es poden fer, com ara cre-
mar matolls o fer barbacoes o focs 
en condicions de risc. En el cas que 
una situació no s’arregli, truquen 
als Agents Forestals perquè puguin 

Javier Torres Jiménez

É
s un caloros dia de juliol i 
veus una columna de fum 
en la llunyania, a la mun-
tanya, pels volts de Can 
Ruti, i truques al 112 per 

avisar, per si encara no ho ha fet 
ningú. “A la muntanya de Can Ruti”, 
dius. Una zona amb hectàrees i hec-
tàrees. De quina forma poden com-
provar els bombers que, primera, 
és un foc, i, segon, és la ubicació 
exacta? La Serralada de Marina 
disposa d’un equip dedicat exclu-
sivament a la vigilància de focs i in-
cendis forestals, i que són el primer 
fi ltre quan es produeix un incident. 

“Aquí a l’àrea metropolitana hi 
ha molta gent, i de fet, és estrany 
que nosaltres siguem els primers en 
avisar del foc. Sempre hi ha algun 
veí o veïna que ho fa abans, però no-
saltres tenim el coneixement per 
aportar una informació de qualitat: 
cribem falses alarmes i podem in-
formar als bombers del punt exac-
te”, explica un dels enginyers que 
participen del programa de vigilàn-
cia d’incendis de la Diputació, Jordi 
Romà. Integra la plantilla del PVI, el 
Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals de la Diputació 
de Barcelona, que coordina aquest 

Incendi a la Serralada de Marina, el passat estiu Foto: Javi Torres

actuar. També Badalona disposa 
d’un punt de vigilància, la Torre 
Bravo, un enclavament amb visibi-
litat completa des d’on és més sen-
zill confi rmar focs i transmetre lo-
calitzacions exactes.

La Torre Bravo, explica en Jordi 
Romà, és un punt fi x des d’on s’ob-
serven i s’identifi quen un nombre 
elevat de focs, encara que acabin 
sent molt petits i la gran majoria 
de població ni s’arribi a assaben-
tar. Per què tants? “La zona me-
tropolitana és poc pocs i molta 
gent, i això és igual a molts incen-
dis”, afirma l’enginyer. El handi-
cap més complicat de la zona de 
Badalona és la gran quantitat de 
gent que transita els parcs, i que 
sempre acaben alterant l’hàbitat 
d’una forma o una altra: burilles 
de cigarretes, brossa, abocaments 
il·legals. “La gran majoria de gent 
es comporta molt bé, però amb 
una petita minoria incívica ja tens 
un problema”.

I és que més del 80% dels in-
cendis estan provocats directa o 
indirectament per la mà humana, 

La gran majoria dels incendis 
de la Serralada de Marina 
són provocats per persones
El passat estiu es van comptabilitzar dos incendis a Badalona; 
enguany se n’han registrat, de moment, altres dos petits

Badalona disposa 
d’una unitat de 
prevenció mòbil 
i d’una torre fi xa 
de vigilància: la 
Torre Bravo

Els equips aporten 
als bombers 
informació 
essencial per 
apagar els incendis  

Equip de prevenció d’incendis Foto: Diputació Barcelona
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Activitats
Divendres 27 de juliol 
Reinauguració del Centre Comercial 
Montigalà.  Acte ofi cial amb les autori-
tats al centre, a partir de les 12h. 

Festes de Sant Jaume, al Congrés-Gorg: 
· Inici de festes, 18.30h
· Gran sardinada i discomòbil, 19h

Botigues al carrer.  A càrrec de 
Badacentre. Al carrer Canonge Baranera.

Observació de l’eclipsi lunar.  Des del 
Turó de l’Enric, a partir de les 21h

Concert de Trío Barril. grup d’innovado-
ra música latinoafricana. A la Donzella 
Beach Club (passeig Marítim s/n), a les 
21h

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

Concert tribut a Alaska. Amb El Rey del 
Glam, a la Sala Sarau 08911 (c. Ramon 
Martí i Alsina), a les 23.30h

Dissabte 28 de juliol
Festes de Sant Jaume, al Congrés-Gorg: 
· ‘Txupinazo’ de bon dia, 10h
· Festa de l’escuma i animació infantil, 11h
· Sopar popular, 20h
· Espectacle ‘Los hits de tu vida’, 23h
· Discomòbil, 1h

Botigues al carrer.  A càrrec de 
Badacentre. Al carrer Canonge Baranera.

Concert de The Rootster. grup de 
Rockabilly. A la Donzella Beach Club (pas-
seig Marítim s/n), a les 17h

Cinefòrum de temàtica cubana, amb moji-

tada posterior. Al Casal Antoni Sala i Pont, 
(c/Colom, 66), a les 20h

Concert de The Tutsies, a la Sala Sarau 
08911 (c. Ramon Martí i Alsina), a les 
23.59h

Diumenge 29 de juliol
IV Regata Lliga Llagut Català. Badalona 
acollirà una de les set proves de la Lliga de 
Llagut Català, en la qual participen els tres 
clubs de la ciutat. Ho organitza el Port de 
Badalona. Al Port de Badalona, a partir de 
les 9h

Festes de Sant Jaume, al Congrés-Gorg: 
· ‘Txupinazo’ de bon dia, 10h
· Festa de l’aigua i bany popular, 11h
· Xoriçada i discomòbil, 19h

Concert de Maresía. grup de cançó latino-
americana. A la Donzella Beach Club (pas-
seig Marítim s/n), a les 17h

Jornada de visibilitat LGTBI a la platja, a 
càrrec de l’entitat Tornem-hi. Tallers i ac-
tivitats per a tota la família. A la Rambla, 
davant de Roca i Pi i després a la platja 
dels Pescadors, a partir de les 18h

Dimecres 1 d’agost
44è obert d’escacs Ciutat de Badalona. 
Inici del certamen obert d’escacs, que 
s’allargarà fi ns al 9 d’agost. Al Centre 
Cívic de La Salut (av. del Marquès de Sant 
Morí, s/n)

Dissabte 4 d’agost
La Xirgu a la memòria. Amb motiu de la 
celebració dels actes que ens recorden 
l’actriu Margarita Xirgu, que va morir fa 
50 anys, acte d’aproximació íntima a la 
seva fi gura. Al Racó d’en Gual (la Rambla, 
Escola del Mar), 20h
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13 d’agost
21.30h, Rambla
CONCERTS, a la Rambla:

· Pinan 450F. Projecte de rap nascut l’any 
2015 amb veu i lletres d’Adnan Fassi, amb 
infl uència de l’entorn de la Mediterrània. 
Produït per Mediterrànima Records, se-
gell discogràfi c independent amb seu a 
Badalona
· Doctor Prats. Doctor Prats només volia 
ser un grup de músics youtubers, penjar 
les cançons a Internet i mantenir els seus 
propis projectes personals. Ràpidament 
van esdevenir un fenomen juvenil de 
masses. En la seva música es troben els 
ingredients ja clàssics del pop, de l’ska 
(estil musical originari de Jamaica), el 
rock i la cúmbia. Una oportunitat per 
a conèixer el seu últim disc: Venim de 
lluny.

14 d’agost
19.30 h, a la plaça de la Vila:

PREGÓ, al balcó de la Casa de la Vila.

GRAN XERINGA: Una traca de cinc-cents 
metres, que passarà pels carrers de la 
Costa i de Sant Anastasi, unirà la plaça 
de la Constitució –antiga plaça de la Vila- 
i l’actual plaça de la Vila. La traca acaba 
amb l’espetec de dotze potents salves de 
morteret.

TANDA DE LLUÏMENT, a càrrec de 
Badalona Bèsties de Foc, Bèsties Diables 
de la Salut, Bufons del Foc, Castellers 
de Badalona, Diables de Badalona, 
Miquelets de Badalona i el típic Ball de 
Bastons de Canyet.

CERCAVILA. Les colles participants ani-
ran de la plaça de la Vila fi ns a la Rambla, 
on faran un lluïment. Recorregut: car-
rers de Francesc Layret, Carme, Sant 
Pere, Sant Pau i la Rambla.

Si 
voleu publi-

car els vostres actes 
en aquesta agenda, en-

vieu un correu electrònic 
a redaccio

@independentbdn.cat

Recomanem

Bany de bèsties

Activitat fi nal de la Festa Major d’Agost, que combina el foc i 
l’aigua. Correfoc en el que participen diferents entitats de cul-
tura popular de foc de la ciutat, i que acaba d’una forma ben es-
tiuenca: amb les bèsties i els diables banyant-se a la platja. 
15 d’agost, a partir de les 22h, a la platja dels Pescadors

22h, a la platja dels Pescadors 
CASTELL DE FOCS

Després del castell, a la Rambla
BALL DE FESTA MAJOR I DJ, amb l’Orques-
tra Excellence. Es tracta d’una formació de 
gran orquestra de ball formada per onze 
components que oferiran un repertori va-
riat dins dels diversos estils de la histò-
ria de la música. La nit s’acabarà amb una 
sessió de música amb un discjòquei.

15 d’agost
8h, als carrer de barri del Centre
MATINADES, a càrrec dels grallers.

11.30h, a l’església de Santa Maria
OFICI SOLEMNE de Santa Maria i repica-
da de campanes. Els gegants Anastasi i 
Maria, com ja és tradició, oferiran un ball 
i un ram de fl ors a la patrona de la ciutat 
en nom de tots els badalonins i les bada-
lonines.

A continuació, a la plaça Barberà
BALLADA DE GEGANTS. A càrrec de la 
Colla de Geganters de Badalona.

TORNADA D’OFICI I CELEBRACIÓ DELS 160 
ANYS DE L’ANASTASI I LA MARIA. Els ge-
gants Anastasi i Maria, els més antics de 
la ciutat, aniran en cercavila fi ns a la plaça 
de la Vila, on ballaran per celebrar el seu 
aniversari.

14.30h, a la plaça de la Vila
DINAR POPULAR. Les places al dinar són 
limitades. Per a més informació caldria 
contactar amb la Comissió de Festes (co-
missiofestesbdn@gmail.com). En acabar 
el dinar hi haurà sobretaula.

18.30h, a la plaça de la Vila
AMBAUKA. Campi qui pugui és un espec-
tacle participatiu i obert a tots els mem-

Castell del focs Foto: Felicià Sabater

bres de la família. Els Ambauka proposen 
un viatge frenètic i inoblidable, ple d’acti-
vitats dinàmiques i plenes de sorpreses.

19h, a la Rambla
BALLADA DE SARDANES. Amb la Cobla 
Premià. A càrrec de Badalona Sardanista.

22h, a la platja dels Pescadors
BANY DE BÈSTIES. El foc tornar a pren-
dre pels carrers de Badalona per la Festa 
Major. Les bèsties i els diables desperten, 
acolorats, la nit de 15 d’agost i faran de les 
seves fi ns a acabar a l’aigua, combinant 
foc i bany, dues activitats ben badaloni-
nes. Participen: Badalona Bèsties de Foc, 
Bèsties i Diables de la Salut, Bufons de Foc 

i Diables de Badalona. El recorregut és: 
passeig Marítim, platja dels Pescadors (a 
l’alçada del carrer del Mar) i platja d’en 
Pont d’en Botifarreta.
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imatge d’ídol, la persona tímida que 
hi havia darrera, diu; el seductor fi -
del. Tot i no poder parlar amb fami-
liars i gent propera, sí va contactar 
amb seguidors i fanàtics del ‘canta-
or’. “No vull que s’assembli, vull que 
sigui Camarón”. No obstant, des-
prés de setmanes de treball, quan 
ja tenia un bust molt treballat, va 
començar a perdre’l.

“El vaig començar a retocar. Vaig 
voler fer-lo més precís i el vaig per-
dre. Estava farta, es va convertir en 
un maldecap. Era molt frustrant. 
Va acabar sent un ‘pseudocama-
rón’”, lamenta la Susana. Llavors va 
ocórrer un miracle facilitat per la 
física: un matí, el bust havia caigut 
a terra i s’havia esclafat. “Esperava 
de mi mateixa una maledicció, però 
em vaig sentir alleugerida. Vaig 
desmuntar tot, vaig agafar tot el 
fang i vaig començar de zero”. Uns 
mesos més tard, una petita part de 
Camarón torna a viure a Badalona. 

La idea inicial 
era crear un 
espai entorn 
d’una escultura 
del ‘cantaor’ al 
cor de SantRoc

El Camarón de Badalona
L’artista Susana Ruiz ha creat un bust del ‘cantaor’, a l’espera 
que l’Ajuntament concreti o no un projecte d’escultura 
pública per a col·locar a la plaça Camarón de Sant Roc

Javier Torres Jiménez

D e mirada intensa però tí-
mida, amb un gest mar-
cat que inspira un som-
riure poc explícit, José 
Monje Cruz, més conegut 

com Camarón de la Isla, s’amaga 
des de fa dies en un taller parti-
cular del centre de Badalona, tot i 
que el seu lloc havia de ser la pla-
ça homònima, al cor de Sant Roc. 
Un bust de l’artista sorgit de les 
mans de l’escultora Susana Ruiz, 
la badalonina que va donar vida a 
la gran fi gura del mono del Pont 
del Petroli, va començar el procés 
de resurrecció de Camarón fa un 
any, ben bé, quan des de l’Ajunta-
ment se li va proposar la possibili-
tat d’un encàrrec que no s’ha arri-
bat a produir ofi cialment, almenys 
de moment.

La idea era crear a la plaça, no 
només una fi gura de bronze, sinó 
un espai de convivència al voltant 
del qual hi hagués vida, es fes ter-
túlia, s’hi reunís la gent per cantar. 
Com a record de l’artista i per la 
seva vinculació a Badalona, on va 
passar els seus darrers dies i va mo-
rir, a Can Ruti. A la Susana li va en-
tusiasmar la idea i va començar a 

I espera llar defi nitiva.
“Hi ha persones interessades 

en el bust, que costa uns 3.800 eu-
ros. Molt barat. El problema és 
que són fans de Camarón, no són 
col·leccionistes d’art, i ho veuen 
car. També és una oportunitat per 
educar a la gent en el que val l’art. 
D’entrada, són almenys tres mesos 
de treball, sense comptar materi-
als”, diu l’artista, que continua es-
perant si l’Ajuntament voldrà se-
guir endavant. La iniciativa, no 
obstant, s’hauria vist truncada pel 
canvi de govern del mes de juny, 
ja que, segons afirmaven els res-
ponsables de l’executiu sortint, el 
pressupost de 2018 tenia una parti-
da destinada a encarregar la fi gura. 
Fonts de l’executiu actual, no obs-
tant, asseguren que aquesta matei-
xa setmana es posarien en contacte 
amb l’autora, o ho faran els propers 
dies, per mirar de reprendre la idea 
i fer un encàrrec defi nitiu.•

explica Ruiz. Així que s’hi va posar, 
i va donar forma al rostre del ‘can-
taor’ fi ns que estava calb. Per se-
guir, havia de conèixer més detalls 
de la posició de la fi gura, així que 
va parar perquè no tenia cap nove-
tat de l’encàrrec. Es va posar amb 
un altre projecte, uns quatre o cinc 
mesos. En acabat, veient que no hi 
havia cap decisió, tot i no haver-se 
desestimat, va decidir tirar pel seu 
compte: “En vista que no es concre-
tava, vaig comunicar que jo faria un 
bust de Camarón pel meu comp-
te”. Independentment del projecte 
complet que tenia en ment l’Ajun-
tament.

Ja abans, la Susana s’havia sub-
mergit en el món de l’artista, que 
sí havia escoltat anteriorment però 
mai “en profunditat”. Va aprendre 
a identifi car la seva veu a cegues, 
va veure i llegir entrevistes, repor-
tatges; va voler conèixer la fi gura 
de José Monje, més enllà de la seva 

La mare del mono i 
de Manolo Escobar 
L’autora és l’artista que ja va crear 
el mono del Pont del Petroli i el 
Manolo Escobar de La Salut

J. T. J.

No és el primer cop que el 
nom de Susana Ruiz apareix 
a la decoració de l’espai pú-

blic de Badalona. El passat man-
dat ho va fer per la porta gran. 
Primer, amb la fi gura del mono de 
l’anís amb la que tothom es foto-
grafi a al Pont del Petroli. Una idea 

d’un dels seus professors de l’escola 
Pau Gargallo que li va entusiasmar 
i que va afrontar amb molta il·lusió. 
La Susana va viure 25 anys fora, so-
bretot a Puerto Rico, un temps en 
el que va treballar de cambrera, i 
on va anar servint de tant en tant 
l’anís badaloní. “L’anís és una refe-
rència badalonina universal. Quan 
vaig posar-me amb l’escultura, vaig 
veure que jo havia tingut un vincle 

amb el mono”. Després, amb l’està-
tua de Manolo Escobar, al passeig 
de La Salut. Un procés creatiu du-
rant el qual va poder parlar amb 
el nebot del cantant, i en el que va 
utilitzar unes sabates autèntiques 
d’Escobar.

Susana Ruiz, que té el seu pro-
pi taller a casa, fa classes d’escultu-
ra i ven fi gures petites del mono de 
l’anís que es va reproduir a tamany 
real al passeig Marítim. De tant en 
tant, diu, rep encàrrecs o ven es-
cultures, però no és quelcom amb 
el que pugui comptar per guanyar-
se la vida, lamenta. “Sóc molt espe-
cialitzada en retrat escultòric i no 
puc viure d’encàrrecs. A més em 
falta agressivitat de màrqueting...
no tinc ni pàgina web!”, riu, entre 
micos que miren ampolles d’anís, 
camarons i altres fi gures de dife-
rents colors i textures.•

Bust de Camarón creat per Susana Ruiz Foto: Javi Torres

elaborar una proposta de maque-
ta: un Camarón assegut, fent pal-
mes i mirant al seu costat, com es-
perant ser acompanyat per alguns 
veïns i veïnes que cantessin amb 
ell, i que poguessin seure sobre uns 
elements de referència multicultu-
ral, com a picada d’ullet a la gran 
diversitat de la zona. “A través de 
la música es creen afi nitats cultu-
rals”, assenyala l’artista. La presen-
tació va quallar i es va poder pac-
tar un pressuposts aproximat. La 
pilota quedava sobre la teulada de 
l’Ajuntament, que havia de buscar 
els diners, una mica més de 40.000 
euros.

“Vaig començar a treballar en el 
bust tot i que ells no em van arribar 
a demanar que comencés, no hi ha-
via encàrrec ofi cial, però jo no volia 
treballar amb pressa quan arribés”, 

El bust amb l’autora, Susana Ruiz Foto: J. T. 

La proposta de Camarón per al projecte de l’Ajuntament Foto: J. T. 
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Les dones que van iniciar 
el camí cap a la igualtat  
La biblioteca Can Casacuberta acull  ‘Mujeres en vanguardia’, una 
mostra sobre la Residencia de Señoritas, institució educativa d’on van 
sorgir algunes de les dones més infl uents de començaments del s.XX  

Silvia Rodríguez Gòmez

É
s reconeguda per tothom 
la transcendència histò-
rica de la Residencia de 
Estudiantes, institució edu-
cativa madrilenya on van 

confl uir genis com Dalí, Buñuel o 
Lorca a començaments del s. XX. 
Però encara que menys coneguda, 
la Residencia de Señoritas, el grup 
femení d’aquest centre, va ser així 
mateix un dels revulsius més im-
portants de l’època per avançar en 
el camí cap a la igualtat i els drets 
de les dones, començant per rei-
vindicar l’accés a l’educació su-
perior i universitària de les no-
ies, pràcticament inexistent fi ns 
al moment. 

A la Residencia de Señoritas, 
creada a l’octubre de 1915 per 
la Junta para la Ampliación de 
Estudios (JAE), vinculada a la 
Institución Libre de Enseñanza i 
que promovia la igualtat en l’accés 
a l’educació entre dones i homes, 
entre d’altres renovacions pedagò-
giques, van confl uir algunes de les 
fi gures femenines més rellevants 
de començaments de segle, pione-
res en la professionalització de les 
dones en diferents àmbits acadè-
mics o artístics, així com en la llui-
ta política. 

Ara, la història d’aquesta relle-
vant institució es pot conèixer de 
primera mà a l’exposició ‘Mujeres 
en Vanguardia’, acollida durant 
aquest estiu, i fi ns al 3 de setembre, 
a la Biblioteca Can Casacuberta, 
al centre de Badalona. A través 
de plafons explicatius i imat-
ges, aquesta mostra itinerant or-
ganitzada per la Residencia de 
Estudiantes i Acción Cultural 
Española i que ha recorregut di-

verses ciutats des de que va estre-
nar-se per celebrar el centenari de 
la Residencia de Señoritas, al 2015, 
s’endinsa a la intensa vida d’aque-
lles noies que es van reunir en 
aquest pioner centre per ampliar 
els seus estudis i començar el camí 
de la transformació de la dona, 
amagada en l’àmbit domèstic, cap 
a la seva autonomia i emancipació 
gràcies a l’accés a l’educació i a la 
formació. Van ser només 21 anys 
d’existència, però l’èxit va ser ro-
tund. Pensada al començament 
per acollir a 30 estudiants, va aca-
bar ocupant dotze edifi cis per al-
bergar a prop de 300 dones que ar-
ribaven de tots els punts cardinals 
de la península per estudiar a les 
diferents facultats de les universi-
tats madrilenyes o a altres centres 
d’educació superior.  

Classe de matemàtiques a la Residencia de Señoritas, cap al 1933  Foto: Arxiu International Institute Spain

A l m u d e n a  d e  l a  C u eva , 
Coordinadora d’Investigació 
i Estudis de la Residencia de 
Estudiantes i comissària de l’ex-
posició, recorda que la transcen-
dència d’aquesta institució és molt 
important pel fet que va ser el pri-
mer centre ofi cial que es va crear 
a Espanya per promoure l’accés de 
les dones a l’educació superior i a 
la universitat. “La Residencia de 
Señoritas estava inspirada en els 
colleges americans, es feia molta 
tutoria, classes complementàries 
de diferents matèries, seminaris, 
sortides i excursions. En el cas dels 
nois era més informal, però en les 
noies eren classes sistemàtiques, 
perquè un dels objectius era pal-
liar el dèfi cit de formació amb que 
moltes arribaven a l’educació su-
perior”, assenyala la investigadora. 

Una dada rellevant que va pro-
piciar l’accés de la dona a les uni-
versitats va ser la derogació al 1910 
de la Reial Ordre de 1888 que exigia 
a les dones un permís especial per 
matricular-se a les universitats, i 
que molt poques aconseguien. 

Des del punt de vista social i 
econòmic, les dones que anaven 
a la residència eren majoritària-
ment de classe mitja-alta, segons 
destaca de la Cueva, encara que 
tampoc era una qüestió “mera-
ment econòmica” perquè també 
havien de tenir una família que 
aprovés que les seves fi lles estu-
diessin i que marxessin a Madrid 
amb tot el que implicava. “Eren 
famílies extravagants per aquella 
època, però no era un lloc elitista, 
perquè també hi havia gent molt 
conscienciada i que feia molts es-

Victoria Kent, 
María de Maeztu o 
María Zambrano 
van formar part 
del projecte

forços per poder enviar-les allà”, 
apunta. 

La comissaria creu “sense cap 
dubte” que a la residència es va 
crear “una consciència feminista”, 
ja que estaven assabentades de tot 
el moviment que començava a bu-
llir sobretot a Estats Units i a d’al-
tres països d’Europa. La seva direc-
tora i reconeguda pedagoga, María 
de Maeztu, viatjava assíduament a 
congressos per molts països, i des 
de la residència es va crear l’Asoci-
ación Universitaria Femenina i el 
Lyceum Club Femenino, una ins-
titució de la qual van formar part 
totes les dones rellevants de la cul-
tura espanyola d’aquell moment. 

El fi nal d’aquest centre pioner 
va ser tràgic: “La irrupció de la 
Guerra Civil va ser una catàstro-
fe per aquella Espanya que esta-
va sorgint, el canvi tan gran que 
havia experimentat la dona en el 
primer terç del segle XX es va veu-
re truncat, va ser un retrocés to-
tal, per la societat en general i per 
les dones en particular” es lamen-
ta la comissaria. Moltes de les do-
nes que havien format part de la 
Residencia de Señoritas van haver 
d’exiliar-se, i les que no, van que-
dar-se lluny de poder exercir les se-
ves professions. El franquisme va 
tornar a la dona a la reclusió de la 
llar i l’església. Però això ja és una 
altre història.•

Amb noms propis 
Mestres, alumnes i col·laboradores 
de la Residencia de Señoritas 
que van deixar petjada 

S. R. G.

Moltes de les dones que van 
deixar petjada en la soci-
etat espanyola de comen-

çaments de segle van estar vin-
culades d’una forma o una altra 
amb la Residencia de Señoritas. 
Començant per la seva directora, 
María de Maeztu, una de les més 
destacades pedagogues i huma-

nistes espanyoles, continuant per 
algunes de les mestres, com l’es-
criptora i fi lòloga Maria Goyri, se-
gona dona a Espanya en estudiar 
Filosofi a i Lletres a la Universitat 
Espanyola de Madrid, la pintora  
surrealista Maruja Mallo o la fi lò-
sofa María Zambrano, l’obra de la 
qual va ser reconeguda a la seva 
vellesa amb el Premi Cervantes i el 
Príncipe de Asturias. Algunes col-
laboradores de les activitats del 

centre van ser les destacades escrip-
tores i activistes pels drets de les 
dones Clara Campoamor, Gabriela 
Mistral o Zenobia Camprubí.

Per altra banda, entre les resi-
dents que van viure a la Residencia 
de Estudiantes van sorgir algunes 
de les dones que han passat a la 
història per pioneres en els seus 
camps de treball i activisme. 

És el cas de l’advocada i política 
republicana Victoria Kent, primera 
dona en ingressar al Col·legi d’Ad-
vocats de Madrid, o de la periodis-
ta Josefi na Carabias, considerada 
la primera dona que es va dedicar 
íntegrament al periodisme. La pin-
tora Delhy Tejero, la mestre i advo-
cada Matilde Huici, entre moltes 
d’altres dones rellevants, també 
van formar part d’aquesta desta-
cada institució.•Maruja Mallo (esq.) amb Josefi na Carabias, al 1931 Foto: Guillermo de Osma 
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La promoció gastronòmica, 
una assignatura pendent 
Entitats que aglutinen a comerciants del sector de l’hostaleria i la 
restauració de Badalona denuncien una manca de coordinació entre 
l’administració pública i els establiments gastronòmics privats

que des de l’Ofi cina de Turisme es 
neguen a promocionar negocis pri-
vats amb un argument una mica 
absurd”, explica el president de 
Forquilla Badalona, Edgar Sánchez.

L’Ajuntament, de moment, només 
compta amb un conveni-contracte 
amb la D.O. Alella per desenvolupar 
productes turístics que inclouen ex-
periències gastronòmiques a la ciu-
tat. Però, a banda d’aquesta inicia-
tiva, el consistori i els restauradors 
locals no tenen cap altra via de col-
laboració estable i les iniciatives que 
es duen a terme són puntuals.

Els motius pels quals no es dóna 
aquesta coordinació entre admi-
nistració pública i empreses priva-
des en l’àmbit de la gastronomia 
són molt diversos. Per una ban-
da, la manca de pressupost. Però 

també hi ha la idea que “no es pot 
pretendre que l’Ajuntament lideri 
la promoció dels establiments pri-
vats sense res a canvi”, com expli-
quen fonts municipals.

No obstant això, per la FIHR 
aquesta postura no és l’adequada: 
“la col·laboració publico-privada és 
bàsica en aquests temes. Perquè 
els establiments prou feina tenen 
amb el dia a dia per poder tirar en-
davant els menús i adaptar-se a les 
normatives noves. Al fi nal, aquesta 
col·laboració reverteix en la matei-
xa ciutat”, assegura Brasé.

Lluitar contra l’efecte crida de 
Barcelona
Fonts de l’Ajuntament reconeixen 
que un dels principals problemes 
de Badalona a l’hora de promo-

Terrassa d’un local de la Rambla Foto: Javi Torres

Augusto Magaña 

B adalona té al voltant de 820 
establiments d’hostale-
ria i restauració, segons la 
“Diagnosi de l’ecosistema 
comercial de Badalona”, 

publicat el juny d’aquest any. Aquest 
mateix estudi —elaborat per l’em-
presa Eixos a petició de l’Ajunta-
ment— va determinar també que 
la ciutat té un Índex d’Atracció 
Comercial per sota del 20%, la qual 
cosa indica “una potencial fuga dels 
compradors cap a altres municipis 
o centres comercials”. Aquesta situa-
ció afecta també als restauradors lo-
cals, que veuen com els seus clients 
se’n van a ciutats veïnes.

S e g o n s  l a  F e d e r a c i ó 
Intercomarcal d’Hostaleria i 
Restauració (FIHR) i l’entitat de res-
tauradors Forquilla Badalona, la ciu-
tat no aprofi ta el fet de ser la quar-
ta més poblada de tota Catalunya. 
“Viladecans és un poble petit i ven 
30.000 tapes en un cap de setma-
na”, assenyala el gerent general de 
la FIHR, Daniel Brasé.

Però no fa falta anar-se’n fi ns a 
Viladecans per trobar bons exem-
ples de promoció gastronòmica. 
Ciutats veïnes com Santa Coloma 
de Gramenet són molt més signi-
fi catives que Badalona pel que fa 
a la cuina, segons Brasé. La clau? 
Una bona coordinació amb l’admi-
nistració local que permet desenvo-
lupar projectes i elaborar convenis 
per realitzar una tasca divulgadora 
de la gastronomia de la ciutat des 
de l’Ajuntament.

“El que hem d’aconseguir és que 
hi hagi una promoció activa dels ne-
gocis de la ciutat per part de l’Ajun-
tament. Fins ara ens estem trobant 

cionar els seus restaurants i bars 
és la proximitat amb Barcelona. 
“Hem d’aconseguir que la gent de 
Badalona no se’n vagi a Barcelona. 
Que com a mínim coneguin l’oferta 
que té a Badalona abans de marxar”, 
assenyala Sánchez.

El president de Forquilla tam-
bé apunta al fet que, com a mí-
nim, Badalona hauria de ser la 
ciutat més important de tot l’en-
torn del Maresme pel que fa a hos-
taleria i restauració. Com a ciutat 
de 200.000 habitants hauria de ser 
un pol d’atracció per municipis del 
voltant, segons Sánchez.

La necessitat d’una millor coor-
dinació
Per solucionar aquesta manca de 
promoció gastronòmica a la ciutat 

s’haurien d’establir pactes i millo-
rar la coordinació entre l’adminis-
tració pública i els negocis privats, 
assenyala Sánchez. “El que ens do-
narà l’empenta fi nal és que l’Ajun-
tament tingui una taula per coor-
dinar-nos”, explica el president de 
Forquilla Badalona.

Sánchez denuncia que, per exem-
ple, aquesta descoordinació entre 
Ajuntament i restaurants ha fet 
que quan es produeix algun esdeve-
niment multitudinari a la ciutat no 
s’avisi als establiments amb temps 
perquè puguin preparar-se. Des de 
l’Ajuntament, però, asseguren que 
sempre que hi ha un esdeveniment 
de grans magnituds s’avisa als tèc-
nics de l’àrea de turisme perquè es 
coordinin amb els restauradors.

Fonts municipals apunten al fet 
que fi ns ara la coordinació directa 
entre restaurants i consistori no 
havia estat possible perquè no te-
nien “un interlocutor constituït” 
al qual dirigir-se com Ajuntament, 
ja que fi ns al novembre Forquilla 
Badalona encara no s’havia cons-
tituït com a associació. No obstant 
això, des de l’Ajuntament assenya-
len que ja s’han iniciat converses 
amb aquesta entitat, que ja comp-
ta amb 34 establiments associats, 
per posar en marxa diversos pro-
jectes.•

“Hem d’aconseguir 
que hi hagi una 
promoció activa 
dels negocis de la 
ciutat per part de 
l’Ajuntament”

Un pressupost mínim 
i poques iniciatives

Un dels grans desavantat-
ges de Badalona a l’hora 
de competir amb ciutats 

veïnes com Barcelona o Santa 
Coloma és el pressupost que es 
destina a la promoció de la gas-
tronomia local. A Santa Coloma, 
per exemple, s’ha fet una apos-
ta directa per la gastronomia i 
s’ha convertit la promoció dels 
restaurants locals en una de les 
prioritats de la promoció econò-
mica de la ciutat.

Fonts municipals reconeixen 
que a Badalona la promoció gas-

tronòmica mai ha sigut una prio-
ritat. No hi ha una partida pressu-
postària destinada específi cament 
a la promoció dels restaurants i 
bars de la ciutat, sinó que aquesta 
despesa està dins del pressupost 
de Turisme. Aquest pressupost 
està al voltant dels 30.000 euros 
i no comprèn només la despesa 
en promoció turística, sinó tota la 
gestió de l’àrea.

A Badalona s’han deixat de 
fer iniciatives com el Badalona 
Summer Festival,  el ‘ Tapas 
& Midnight Bath’ o la Fira 

Gastronòmica del Passeig de la 
Rambla.

No han estat únicament les ra-
ons econòmiques les que han fet 
que aquestes activitats desapare-
guin. Segons fonts municipals, la 
Fira Gastronòmica, per exemple, 

Festival de tapes, els darrers anys Foto: J. T.

era un gran èxit, però també era 
“problemàtica”, ja que molts res-
tauradors no volien participar-hi.

El president de Forquilla 
Badalona assenyala que aques-
tes fi res “no són la millor opció”, 
ja que donen molts problemes lo-

gístics (per a participar en la fi ra, 
molts restaurants havien de tan-
car els seus establiments, per fal-
ta de personal) i al fi nal els res-
taurants no es promocionen com 
els hi agradaria. “Et passeges per 
la fira, proves quatre cosetes, 
però després no saps ni de quin 
restaurant estàs menjant ni a on 
està”, assegura Sánchez.

Per aquest motiu, des de 
Forquilla creuen que iniciatives 
com les “rutes de tapes” són més 
benefi cioses pels establiments, ja 
que fan que la gent vagi als res-
taurants en lloc de ser ells qui 
hagin de sortir al carrer. Fonts 
municipals, però, assenyalen 
que els restauradors han d’estar 
oberts a fer apostes riscoses per 
promocionar-se i sortir al carrer 
és una d’elles.•
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transmeten en directe per televi-
sió nacional, totes les franquícies 
hi són... cada any es fa més gran i 
aquest any ha estat molt bé”, expli-
ca en Jordi, qui afi rma que ser pri-
mer entrenador ajuda molt a que 
fi ns i tot les fi gures directives de la 
franquícia vegin com es desenvo-
lupa en aquesta posició.

I és que el cos tècnic d’un equip 
de la NBA no és ni de lluny com 
un de l’ACB. Són 13 persones en to-
tal, a més d’altres 11 que formen 
l’equip directiu. “No tots estem al 
mateix nivell, això sí. Però la part 
més bona és que hi ha una forma-
ció constant”. Fernández subratlla 
que hi ha una arrelada mentalitat 
de formar becaris dins del cos tèc-
nic, que cobren poc però aprenen 
per poder quedar-se al club o sor-
tir preparats a buscar feina. “S’ha 
de tenir la mentalitat de formar 
nous entrenadors, fi sios, prepara-
dors físics...és una cosa que aquí 
no es fa en el món de l’esport. Els 
jugadors i el club surten molt be-
nefi ciats”.

D’un treball d’estiu al cos tècnic 
dels Cleveland Cavaliers
Així va començar la seva història 
a la NBA, de fet. En Jordi va es-
tudiar INEFC a Lleida i va iniciar 
una tesi doctoral sobre psicologia 
esportiva, a través de la qual tam-
bé impartia classes. Entrenava a 
L’Hospitalet, inicialment com a 
preparador físic del primer equip 
i després portant al júnior. També 
havia jugat a bàsquet a Badalona, 
però ho va deixar als 19 anys per 
prioritzar la universitat i l’entre-
nament. A l’estiu, des dels 21, ana-
va als Estats Units a treballar per 

Fernández, aquesta setmana a la Rambla Foto: Javi Torres

De Badalona a les 
banquetes de la NBA
El badaloní Jordi Fernández ha estat aquest estiu el primer 
entrenador d’Espanya en dirigir un equip de la NBA, els 
Denver Nuggets, durant la Summer League de Las Vegas

Javier Torres Jiménez

La història dels campions 
de la NBA guarda un racó 
que ocupa Badalona des de 
2016, quan els Cavaliers de 
Lebron James es van endur 

l’anell de la competició de bàsquet 
més important del món. No par-
lem de cap jugador, sinó del cos 
tècnic dels Cleveland, entre els 
quals hi havia un jove entrenador 
de Badalona, en Jordi Fernández, 
que ha fet carrera els darrers anys 
als Estats Units, i que aquest estiu 
ha estat, per primer cop, el ‘head 
coach’, el primer entrenador, del 
seu actual conjunt, els Denver 
Nuggets.

El badaloní es pren aquests dies 
un descans a Badalona amb la seva 
família, després de dirigir l’equip 
a la Summer League de Las Vegas, 
un dels moments més potents de 
la pretemporada que reuneix a 
milers de persones a la capital 
de Nevada per veure com comen-
cen a arrencar les joves prome-
ses. “Portava anant a la lliga d’es-
tiu 10 o 12 anys, però anar com a 
primer entrenador està molt bé 
com a aparador: els partits es re-

una empresa privada que es de-
dicava a entrenar a jugadors, des 
d’universitaris fins a professio-
nals. “Allà hi havia molt jugador...
des de Kevin Garnett a Chaunchey 
Billups, passant per figures que 
anys més tard han fitxat per 
equips de l’ACB, com Tremmell 
Darden  o Alan Anderson.

Després de tres estius, en Jordi 
va conèixer un entrenador de 
Cleveland que li va oferir un lloc 
als Cavaliers, i va marxar als 26 
anys cap als Estats Units. “Tenia 
26 anys i feia els encàrrecs. No 
guanyava gaire. A Barcelona em 
guanyava bé la vida, però era una 
aposta, la meva il·lusió”. Es va anar 
fent un lloc, consolidant-se i esca-
lant a poc a poc. Set anys després, 
el 2016, el badaloní va rebre un 
anell de campió de la NBA, per-

sonalitzat amb el seu nom, com 
a part del cos tècnic del conjunt 
que, liderat per Lebron James i 
Kyrie Irving, va assaltar el cel del 
bàsquet.

Campions de la NBA el 2016
“Evidentment passes moments 
bons i moments dolents. Quan no 
guanyes, fan gent fora, l’ambient 
no és molt bo...però jo era jove, co- El badaloní dirigint un partit Foto: Gigantes del Básket

brava poquet i li posava moltes ga-
nes, així que vaig anar sobrevivint. 
El campionat va ser el millor any 
de la meva vida, també perquè a 
nivell personal em vaig casar amb 
la meva dona. Eren molts factors. 
Al fi nal l’anell no depenia molt de 
mi, teníem al millor jugador del 
món, però formar part d’allò i viu-
re-ho va ser molt important”, re-
corda.

Treballar colze a colze amb ju-
gadors de la talla de Lebron James 
també ha estat un aprenentatge 
constant, diu. “Al final són per-

sones i et sorprendria per exem-
ple que és molt familiar, estricte 
o professional”, subratlla sobre 
James. “Tens l’oportunitat de veu-
re coses que el dia de demà et po-
den servir per a un altre jugador”. 

A Denver, on és ara entrenador 
assistent, en Jordi s’encarrega de 
preparar els partits i explicar-ho 
als jugadors, a les xerrades prè-
vies, a més de tenir a càrrec una 
sèrie de jugadors a nivell indivi-
dual. “Tenim un equip molt jove, 
amb continuïtat i molt talent”, co-
menta, sobre les perspectives de la 
temporada entrant.

“Molt content” de com li està 
anant tot, el badaloní considera 
que Europa i l’ACB tenen moltes 
coses a aprendre del bàsquet es-
tatunidenc, sobretot a nivell de 
promoció i treball de base, però 
això sí, no oblida mai Badalona: 
“Badalona és del millor d’Europa 
com a club, i, pel que fa a forma-
ció, del millor del món”.•

Als 21 anys va 
començar a anar 
a treballar els 
estius als EUA per 
entrenar jugadors

A Cleveland va 
guanyar l’anell 
amb jugadors com 
Lebron James 
i Kyrie Irving

Fernández, entrenant als EUA Foto: Alfonso Aramendia

“A Europa cal 
més mentalitat 
de formar nous 
entrenadors i 
cos tècnic”
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La badalonina Teresa 
Casals va ser una de les 
fi gures responsables de 
la immersió lingüística 
a Badalona després 
del Franquisme, com 
a mestra i com a 
lingüista, i també d’altres 
polítiques del català 
en l’àmbit universitari. 
Aquesta setmana ha 
rebut la Creu de Sant 
Jordi de mans de la 
Generalitat de Catalunya.

Javier Torres Jiménez

Què va pensar quan li van anunciar la 
Creu?
Em va trucar la consellera de Cultura. 
Estava a Sant Joan de les Abadesses, on 
tinc una casa. Al principi vaig pensar que 
no era una trucada per mi. Després vaig 
pensar que havia treballat molt i que no 
m’ho esperava, que ho agraïa. He tingut 
la sort de ser als llocs claus en moments 
claus. L’agraeixo moltíssim, però només he 
fet que treballar i aprendre, sempre amb 
il·lusió.  

El món de l’educació és generalment poc 
reconegut?
I tant! Hauríem d’explicar més que un país 
necessita l’escola com una eina fonamen-
tal, i que l’escola no ha de ser un camp de 
batalla, perquè és fatal. L’escola ha de fer 
la seva feina tranquil·la. I s’ha de fer un 
tàndem amb la família, no pot ser que el 
nen o nena arribi a casa i vegi desacredi-
tat el seu professor o professora, perquè 
l’alumne perd el respecte. Cal posar molts 
més calés a l’escola. 

Quines mancances té el sistema educatiu 
català?
Els Països Nòrdics dediquen un 7% del PIB 
a l’educació; aquí, a Catalunya, dediquem 
poc més del 2%, fent un esforç enorme, 
perquè sí és cert que Catalunya porta anys 
acollint milions de persones en el seu sis-
tema educatiu. A banda, hi ha desànim 
entre els mestres: els hi han dit de tot, co-
bren una misèria...a més de les picaba-
ralles polítiques. L’escola no pot canviar 
cada quatre anys, en funció de qui governi. 
S’ha de fer confi ança als professors, i des-
prés avaluar com ha funcionat i com es 
pot millorar. A més d’abocar-hi més diners 
als sistema, evidentment. I si enlloc de 25 
nens per classe poden ser 20, millor; i si les 
zones més complicades socialment poden 
tenir una ràtio encara més baixa, molt mi-
llor. Un sistema amb el català com a tronc 
central, evidentment, perquè és la llengua 
del nostre país, a més del castellà. Quantes 
més llengües sapiguem, millor: anglès, 
francès, alemany i el que calgui.

“Continua havent-hi dues Badalona, i 
hauríem de lluitar perquè això no fos així” 

Teresa Casals
Educadora i lingüista, guardonada amb la Creu de Sant Jordi

Casals, aquesta setmana a Badalona  Foto: Javi Torres

Tenia clar que volia fer això?
Jo era molt obedient i feia el que em de-
ien. Era fi lla única i el meu pare em va dir 
que fes Farmàcia. El meu pare tenia una 
fàbrica de cartró i segurament hauria pre-
ferit que fos nen per continuar gestionant 
la fàbrica, tot i que probablement l’hau-
ria pogut portar perfectament bé. Però va 
preferir que fes Farmàcia. Vaig començar, 
però els negocis de la família van anar ma-
lament i vaig haver de canviar de carrera 
perquè fos mes curta i pogués treballar, 
així que vaig fer Magisteri, compaginant 
amb Filosofi a, que m’agradava. Magisteri 
era avorrit perquè ensenyaven poca cosa. I 
en acabat vaig començar a treballar. 

Però en uns anys va començar a fer moltes 
altres coses que no era ser professora.
Vaig començar a fer classes a les 
Franciscanes, aquí a Badalona. Més tard em 
va venir a buscar la Generalitat. Després 
vaig tenir una segona etapa, a l’àmbit uni-
versitari, fent la coordinació de l’aplica-
ció del català a totes les universitat de 
Catalunya. Era un altre món, molt potent, 
vam fer coses precioses. Allà vaig coincidir i 
treballar amb Mas-Colell i amb Irene Rigau, 
persones i professionals excel·lents.

El més destacat, però, probablement, el 
seu paper en la immersió lingüística.
A l’entrar al Post-Franquisme teníem una 
escola en la que el català estava prohi-
bit. Tot era en castellà: classes, llibres...
Algunes persones, com jo, feien classe en 
català quan tancàvem la porta. Passava 
als lloc on hi havia catalanoparlants, clar, 
però no estava gens estructurat. Quan va 
començar a haver-hi permissivitat, vam 
començar a fer un parell d’horetes fora 
d’hores, a algunes escoles en les que els 
pares ho demanaven, a barris de Badalona, 
Santa Coloma, on la gent volia que els seus 
fi lls i fi lles tinguessin les mateixes possi-
bilitats que una persona catalanoparlant, 

amb les dues llengües. Més tard es va pac-
tar entre Estat i Generalitat que es fessin 
algunes classes dins l’horari escolar, però 
es necessitaven mestres, així que es va fer 
un pla de reciclatge perquè tots els mes-
tres es formessin en català, unes 60.000 
persones. Jo vaig participar d’impartir 
aquest programa a Badalona, i va ser una 
experiència excel·lent. I ho vam fer amb 
molt il·lusió i respecte.

Una fi gura com la seva lamenta molt tota 
la polèmica al voltant del model lingüís-
tic, suposo.
Ara sembla que hi ha una involució, de 
voler enfrontar les dues llengües, com si 
llavors s’hagués obligat algú, i no és veri-
tat! Llavors hauríem pogut optar per dues 
comunitats: catalanoparlants i castellano-
parlants, però això era enfrontar un país, i 
vam optar per anar tots junts, perquè era 
el millor. Tota la polèmica que hi ha, acu-
sant professors i professores de manipu-
lar, és fatal. Fem una llei al Parlament, que 
estigui aprovada per tothom, amb totes les 
sensibilitats, i després vigilem que es com-
pleixi. Els mestres no es dediquen a mal-
metre l’alumnat, afortunadament, perquè 
s’ha de ser molt mala persona per fer això. 

Com recorda la Badalona en la que va co-
mençar a fer classe, i com la veu ara?
Recordo una Badalona franquista, tris-
ta. Jo era de les que corria davant dels 
grisos. Després, al 75, en Màrius Díaz i el 
primer govern democràtic van ser una en-
trada d’aire fresc. Recordo el primer ple 

de l’ajuntament democràtic, al pavelló de 
la Plana, que va resultar que no servia le-
galment perquè s’havia de fer a la sala de 
plens, però hi van haver tantes emocions 
aquell dia... Badalona ha anat millorant 
amb les dècades. Els carrers estan bé, tot 
i que podrien estar millor. Però no la veig 
com la voldria, perquè hi continua havent 
dues Badalona, i hauríem de lluitar perquè 
això no fos així, entre tots, i l’escola és una 
gran eina en aquesta tasca.

Com seria una Badalona sense aquell es-
forç en educació i la immersió?
Seria una Badalona enfrontada, possible-
ment. Seria com si hi hagués dos equips de 
futbol, un de castellanoparlants i un altre 
de catalanoparlants. Badalona té un pro-
blema històric que és l’autopista, que ha 
dividit la ciutat, perquè l’arquitectura té 
molta importància. S’ha d’anar arreu de 
la ciutat a explicar i apropar-se. No s’hi val 
que els polítics vagin quan s’apropen elec-
cions, això no serveix per res, no és un bon 
moment. El moment és sempre.

Quina escola vol en el futur?
Catalunya té molt potencial, hi ha gent 
jove genial, jo estic enamorada de la gent 
jove. Aquesta és l’escola que hem de tenir: 
que tu arribis, sigui quina sigui la teva si-
tuació familiar, social...que si vals, puguis 
arribar a ser el millor. L’escola ha de ser 
un lloc on es desvetllin inquietuds, esperit 
crític i que cadascú pugui desenvolupar-
se fi ns allà on arribi, i una mica més. Hi ha 
molta feina per fer.•

A peu
de carrer

“S’hauria pogut optar per una comunitat 
de castellanoparlants i una altra de 
catalanoparlants, però això era enfrontar 
un país; el millor era anar plegats”

de Badalona


