
El nou institut de 
Canyadó no obrirà 
fi ns dilluns 
L’Institut La Riera no va 
poder iniciar el curs el passat 
dimecres per retards en la 
instal·lació dels mòduls  P5

La Copa 
obre el curs 
al bressol 
del bàsquet

Les entitats esportives es donen 
cita per arrencar la temporada 
amb la copa badalonina, que 
arriba a la 33a edició P15

Un dels joves del projecte de Kali Zor, a la plaça Sant Jaume Foto: Kali Zor

La joventut gitana 
vol rellevància

El projecte Amaro Barvalipe, impulsat des de Badalona per les 
entitats Kali Zor i Pere Closa, formarà joves gitanos de cinc regions 

espanyoles, Barcelona, Madrid, València, Sevilla i Navarra, per 
convertir-los en agents de canvi polític en xarxa; la plataforma 

va donar el seu tret de sortida el dia 7 a la Mina  P2-3-4
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Campiones de la copa femenina Foto: Jose Hernández
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que servirà per preparar els que 
seran els formadors de cadascu-
na de les àrees on es desplegarà 
la plataforma.

Un cop realitzades les forma-
cions, els coneixements adquirits 
s’aplicaran mitjançant el desenvo-
lupament de projectes socials que 
tinguin un impacte en la comuni-
tat gitana que viu a Espanya. “La 
nostra lluita ha de ser comú i hem 
de lluitar des de diferents tipus de 
disciplines”, ha expressat Daniel 
Heredia, director del Casal Cívic 
de la Mina i un dels formadors de 
la comunitat a Catalunya. 

Una xarxa potent de gent jove i 
preparada
“És bàsic formar les noves gene-
racions perquè puguem lluitar. 
Tenim l’obligació de fer front a la 
discriminació, i per això ens hem 
de dotar d’eines necessàries per 
canviar l’entorn i el nostre futur”, 
explica la Rocío, la jove formado-
ra de l’equip de Madrid. La Rocío 
forma part de l’Asociación Barró, 
que encapçalarà a la capital espa-
nyola Amaro Barvalipe, i també 
està involucrada en altres entitats 
que formen la Red Artemisa, un 
conjunt d’associacions que treba-
llen amb diferents col·lectius, so-
bretot el gitano, a barris com la 
Cañada Real.
“Van venir a presentar-nos el pro-
jecte i ens va interessar. Crec que 
sortirà bé, perquè la gent ve amb 
moltes ganes, i serà quelcom molt 

zacions diverses, amb diverses 
identitats i que fossin intergene-
racionals. Cadascuna d’aquestes 
entitats serà l’encarregada de for-
mar els seus joves a la regió on de-
senvolupen la seva activitat.

D’aquesta manera, els joves de 
la comunitat rebran formacions 
simultànies en cadascuna de les 
seves ciutats. Els resultats i les 
experiències d’aquestes formaci-
ons es compartiran després a tra-
vés d’una plataforma web amb la 
resta de les regions on té presèn-
cia la iniciativa. Els temes que es 
tractaran aniran des de pensa-
ment revolucionari i feminisme 
gitano fi ns a drets humans i rea-
litat política.

Però, sobretot, a les formaci-
ons d’Amaro Barvalipe s’intentarà 
potenciar l’ensenyament en his-
tòria, tradició i identitat gitana, 
que és un dels punts més impor-
tants que es tractaran en el mò-
dul d’aquest primer any de forma-
ció. “La nostra història no ha de 
ser controlada des del poder, hem 
de ser capaços nosaltres d’anar i 
educar”, ha explicat Rodríguez.

Les diverses comunitats locals 
es reuniran periòdicament en tro-
bades nacionals, on es posarà en 
comú tota l’experiència apresa en 
els mòduls de formació. La prime-
ra d’aquestes trobades s’ha realit-
zat a Barcelona, del 7 al 9 de se-
tembre, en la qual s’ha posat en 
marxa la comunitat i s’ha realit-
zat també la primera formació, 

depèn dels joves. Han de pren-
dre el lideratge per canviar la 
història”, ha assegurat Vicente 
Rodríguez, que serà un dels for-
madors d’aquesta iniciativa, que 
pretén esdevenir una plataforma 
per al posicionament polític de la 
joventut gitana.

A la presentació han assistit 
prop de 70 persones, entre els 
quals es trobaven també alguns 
líders de la comunitat gitana de 
la Mina. “Les administracions han 
utilitzat a les organitzacions gita-
nes. Ha arribat el moment de la 
reivindicació”, ha assenyalat el 
“Tío” Manuel Heredia, un dels 
representants de la comunitat 
gitana de la Mina, que ha donat 
el seu vistiplau a la creació de la 
Comunitat Amaro Barvalipe.

El projecte, iniciativa de les 
entitats badalonines Pere Closa 
i Kali Zor, té el suport econòmic 
de l’Open Society Foundations. 
En ell participaran joves de 
Madrid, Sevilla, València, Navarra 
i Catalunya (8 per cada regió) que 
rebran formació per esdevenir 
agents de canvi que puguin ges-
tar i liderar un moviment gitano 
nacional i transversal.

Durant aquest 2018, represen-
tants de Pere Closa i Kali Zor van 
viatjar per Espanya en la recerca 
d’entitats que treballen en favor 
dels drets de la comunitat gita-
na. Buscaven que fossin organit-

A. M. | S. R. G. | J. T. J.

Al voltant de 40 joves gi-
tanos de diferents parts 
d’Espanya es van reu-
nir aquest 7 de setem-
bre al Casal Cívic de la 

Mina, a Sant Adrià de Besòs, per 
posar en marxa la Comunitat 
Amaro Barvalipe, impulsada des 
de Badalona per l’entitat Kali Zor 
i la Fundació Pere Closa. Homes 
i dones, d’entre 18 i 30 anys, que 
s’han proposat un repte enorme: 
unifi car les lluites del poble gita-
no a tot l’Estat per acabar amb el 

racisme i la segregació a què s’en-
fronten diàriament.

“Hem estat subjectes passius 
de la història. Ara tenim oportu-
nitats diferents. La societat gitana 
té moltíssims defectes, però ara 

Integrants del projecte Amaro Barvalipe Foto: Kali Zor

El projecte té el 
suport econòmic 
d’Open Society 
Foundations i 
participaran joves 
de Madrid, Sevilla, 
València i Navarra

La joventut gitana vol 
unifi car i posicionar la seva 
lluita contra la segregació   
El projecte Amaro Barvalipe, impulsat des de Badalona, 
formarà joves gitanos de cinc regions espanyoles 
per convertir-los en agents de canvi polític

Joves durant la presentació del projecte Foto: Javi Torres

Els joves de la 
comunitat rebran 
formacions 
simultànies en 
cadascuna de les 
seves ciutats
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potent”, vaticina la Rocío. “Crec 
que podem crear un moviment 
polític liderat per joves gitanos 
que arribi a aconseguir coses de 
debò”. De cara a possibles projec-
tes a dur a terme al fi nal del camí, 
la formadora de Madrid ja pensa 
en un programa que va presentar 
al fi nal de la carrera università-
ria, basat en el treball de la intel-
ligència emocional com a base per 
a accedir a qualsevol canvi.

L’associació de dones gitanes 
Akherdí y Tromipén, que tre-
ballen al barri popularment co-
negut com les 3.000 Viviendas, 
serà una de les entitats encarre-
gades de donar forma a Amaro 

Barvalipé a Sevilla, on també 
comptaran amb altres entitats 
com Vencedores. “Normalment, 
els projectes d’Open Society busca 
joves que estan estudiant perquè 
tinguin èxit, però aquest progra-
ma cerca joves amb inquietuds i 
ganes de fer coses, més enllà de 
terminar els estudis o no. Ens va 
semblar molt interessant”, indica 
la president de l’associació, Pilar 
Vizarrán.

Una de les coses que més desta-
ca la representant andalusa és la 
connexió que establirà entre totes 
les comunitats d’Espanya que hi 
participen, i que es creï una xarxa 
entre joves que tenen vides i pro-
blemes semblants. “Això produirà 
debats, que es donin suport, que 
estiguin connectats i que promo-
guin iniciatives. Pot ser un abans 
i després. Al món associatiu hi ha 
ja molts ‘carrozas’, ha de sortir 
gent nova”, considera la Pilar.•

Una educació més enllà 
dels models de rol
L’activista Vicente Rodríguez, una de les cares del projecte

Presentació del projecte, a la Mina Foto: J. T.

Per construir aquesta nova 
plataforma de joves agents 
socials, la Comunitat Amaro 

Barvalipe s’ha envoltat de gita-
nos amb àmplia experiència en 
el camp de l’activisme. Un d’ells 
és Vicente Rodríguez, que el 2016 
va ser inclòs en la llista dels 30 jo-
ves menors de 30 anys més infl u-
ents d’Europa segons la prestigi-
osa revista Forbes.

La seva història és un exem-
ple de lluita per als joves gitanos. 
Originari d’Alfafar (València), va 
deixar l’escola quan tenia 12 anys 
i va estar venent mitjons al mer-
cat ambulant de la seva família 
fi ns als 23 anys. Però durant tot 
aquest temps, Rodríguez no es va 
allunyar del seu interès per les ci-
ències, la fi losofi a i els còmics. Va 
mantenir la seva formació auto-
didàctica i es va acostar als movi-

ments per la lluita dels drets pels 
gitanos, que el va portar a empren-
dre un viatge de 40.000 quilòme-
tres per 17 països diferents, des de 
Cadis fi ns a la ciutat de l’Índia des 
d’on els gitanos van sortir en diàs-
pora fa milers d’anys.

Aquí ,  en  aque st  v iatge , 
Rodríguez es va dedicar a obser-
var i estudiar la situació dels gita-
nos a diferents països europeus i 
una de les conclusions que va po-
der treure, com ell mateix ha expli-
cat, és que l’entrada a l’escola era, 
per a molts gitanos, la primera 
vegada en què prenien conscièn-
cia que eren gitanos. “Jo recordo, 
per exemple, quan de nen la meva 
mare m’intenta escolaritzar i tots 
els pares fan una manifestació per-
què no em deixin entrar a aque-
lla escola. Aquest és un cas dins de 
centenars de milers de casos”, ha 

recordat Rodríguez.
La Comunitat Amaro Barvalipe 

pretén convertir-se en un espai 
educatiu on els joves gitanos tin-
guin l’oportunitat de formar-se 
sense por de ser segregats o es-
tigmatitzats. Però Rodríguez ha 
avisat que “l’educació pot ser una 
arma de doble tall”, ja que “quan 
tu poses un model de rol primer 
tu estàs dient que els gitanos han 
de passar per aquí perquè de cop i 
volta ara siguin iguals i la seva si-
tuació millori”.

Encara que Rodríguez ha as-
segurat que pretén distanciar-se 
dels “discursos dels models de rol”, 
també ha assenyalat que li agrada 
promocionar la seva història, per-
què no és el típic cas del gitano 
que es forma. “Les úniques vega-
des que he estat a la universitat ha 
estat per donar classes. Quan jo li 

Guanyar la partida a les xarxes socials 
i als mitjans de comunicació
Kali Zor organitza tallers entre joves de diferents països 
d’Europa, en el que va participar L’Independent de Badalona

Una de les problemàtiques 
amb les quals s’enfronta la 
població gitana és la imat-

ge que d’ells es projecta als mit-
jans de comunicació i les xarxes 
socials, una imatge que normal-
ment tendeix a refl ectir estereo-
tips i que ajuda a mantenir una 
actitud discriminatòria envers 
la seva comunitat. Per treballar 
justament aquest àmbit d’acció, 
Kali Zor va organitzar el taller 
‘Activisme i Xarxes Socials’, una 
iniciativa en el marc del projecte 
Erasmus +,  i en la qual han par-
ticipat 40 joves procedents d’Ità-
lia, Alemanya, Hongria, Turquia 
i Bèlgica, tant gitanos com gadyè 
(paios). 

Aquesta trobada, que va te-
nir lloc al Alberg Mare de Deu de 
Montserrat de Barcelona durant 
la setmana prèvia a la presentació 
de la Comunitat Amaro Barvalipé, 
va comptar amb la col·laboració 
de diversos professionals de l’ac-
tivisme, la comunicació i les xar-
xes socials, i entre d’altres, vam 
participar els tres redactors de 
l’Independent de Badalona. A part 
de presentar el nostre projecte, 
de marcat accent social, vam vo-
ler destacar la importància de sa-
ber destriar entre les informaci-
ons contrastades i verifi cables de 
les que no ho són, algunes de les 
quals contribueixen a assenyalar a 
col·lectius com el gitano. En aquest 

sentit, vam presentar als partici-
pants els resultats de l’informe 
‘Periodistas contra el racismo’, 
un estudi anual editat per la ONG 
Unión Romani en el qual s’analit-
zen les informacions sobre els gi-
tanos als mitjans de comunicació 
espanyols. En el darrer estudi, on 
es van analitzar 2.148 notícies apa-
regudes als mitjans durant 2016, es 
va constatar que en el 19,09% dels 
casos les informacions estaven 
tractades de forma negativa, una 
xifra que s’incrementava a per-
centatges molt elevats (per sobre 
del 80%) quan les notícies estaven 
emmarcades en contextos pejora-
tius com delinqüència, confl ictes 
o drogues.

Taller de L’Independent a joves d’Europa Foto: J. T.

Tal com ens van assenyalar els 
assistents a la xerrada, la premsa 
dels seus països tracta de forma 
molt similar els temes sobre la po-
blació gitana. Estereotips, genera-
litzacions i sensacionalisme són la 
tònica habitual a l’hora de presen-
tar a la major minoria d’Europa, 
formada per 10 milions d’habitants.

Kali Zor realitza sovint aquests 
intercanvis, per tal de generar 
una joventut crítica i antiracista. 

L’Alba Cortés, una jove de 18 anys 
veïna de Sant Roc, va anar l’any 
passat a una trobada similar a 
Bulgària. “Aquests projectes aju-
den a visibilitzar la discriminació 
que patim els gitanos en aquesta 
societat que no ens dona veu”, de-
nuncia l’Alba. Una veu que també 
ha de tenir cabuda als mitjans de 
comunicació d’una forma molt 
diferent a la que fi ns el moment 
ha tingut.•

L’apunt

dic als gitanos que no he estudiat, 
igual que ells, els hi dóna una es-
perança brutal. Perquè ells pen-
sen que potser no han d’estudi-
ar per ser capaços de lluitar pels 
seus”, ha explicat.

Rodríguez serà el formador de 
la Comunitat Amaro Barvalipe a 
València, a través de l’organitza-
ció Yag Barí, de la qual és funda-
dor. Juntament amb la resta de 
formadors de les diverses regi-
ons d’Espanya tindrà el repte de 
crear un espai on els joves gita-
nos puguin adquirir la capacitat 
d’autoorganitzar-se, empoderar 

i mobilitzar-se, amb l’objectiu fi -
nal de crear polítiques que canvi-
ïn la situació dels gitanos.

“L’educació és important? Sí. 
Què els gitanos vagin a la uni-
versitat és important? Sí. Però el 
més important és que els gitanos 
guanyin confi ança, perquè l’au-
toestima és baixíssima”, ha asse-
nyalat Rodríguez. Aquest serà un 
dels objectius que es proposarà 
la Comunitat Amaro Barvalipe, 
convertir-se en una xarxa de su-
port que connecti els diferents 
col·lectius de joves gitanos de 
l’Estat per aconseguir igualtat i 
acabar amb el racisme i la segre-
gació.

“L’autèntica igualtat no és que 
els gitanos es converteixin en su-
perhumans. L’autèntica igualtat 
és que els gitanos siguin accep-
tats en la seva glòria i la seva mi-
sèria com amb qualsevol altra 
persona, sense que ells es conver-
teixin cada un d’ells en ambaixa-
dors per a tota la comunitat”, ha 
manifestat Rodríguez.•

“El més important 
és que els 
gitanos guanyin 
confi ança, perquè 
l’autoestima és 
baixíssima”

“Els joves tenim 
l’obligació de 
fer front a la 
discriminació, i 
per això ens hem 
de dotar d’eines 
necessàries per 
canviar el futur”



L’Independent de Badalona
14 de setembre de 2018

4 El tema

Vicente Rodríguez
Activista del col·lectiu gitano

L’antigitanisme és una forma de racisme, 
un racisme estructural i institucional, que 
es transmet tant a través d’estereotips ne-
gatius (“els gitanos roben”) com a positius 
(els gitanos són bons en la música). Però 

en realitat, crec que l’antigitanisme va molt més 
allà i té a veure amb molt més factors. A més, a 
Europa, és molt difícil destriar on acaba el fol-
klore i la tradició, i comença el racisme quan 
parlem d’antigitanisme, perquè el discurs antigi-
tano va començar segles enrere i forma part de 
l’ADN europeu. Així que si hem de triar una defi -
nició, jo recomano la de Alliance Against Antigyp
syims, que em sembla que és més àmplia i expli-
ca millor el que el terme signifi ca.

Refl exionant sobre el paper dels mitjans de 
comunicació com a creadors d’opinió i de les ad-
ministracions públiques com a salvaguarda de la 
defensa dels drets fonamentals més bàsics, ens 
sorgeix la següent pregunta: deuen les adminis-
tracions públiques regular més i millor sobre la 
manera que tenen de comunicar els mitjans de 
comunicació quan parlen de minories? La res-
posta és sí. A Espanya, les estadístiques proven 
que les majors taxes de discriminació en contra 
de la comunitat gitana es donen en els mitjans 
de comunicació. La realitat és que no hem avan-
çat molt des de la transició. Els mitjans de comu-
nicació de totes les tendències polítiques conti-
nuen oferint una imatge del poble gitano com a 
folklòric, tradicionalista, venjatiu… i encara que 
existeixen codis ètics i d’autorregulació en la 
majoria de mitjans informatius, la realitat és que 
ni es compleixen ni tampoc se’ls exigeix que es 
compleixin, per tant no existeix un control real 
sobre el contingut i la malvolença del mateix.

Existeixen dues maneres en les quals les ad-
ministracions públiques podrien fer front a 
aquests comportaments: una és a través de le-
gislació que penalitzi l’ús de discurs antigitano 
en els mitjans; i l’altra que des de l’Estat s’inver-
teixi molt més en campanyes d’incidència que 
denunciïn directament als mitjans que utilitzen 
discursos que menystinguin a les minories afec-
tades. Però actualment cap de les dues vies s’es-
tà implementant, i en aquest sentit, tenim sort 
de no tenir una extrema dreta més capacitada a 
Espanya, perquè donat el context, tenim ja tots 
els ingredients per al desastre.
Tal com el conegut escriptor i guionista de cò-
mics Alan Moore assenyala, “La cultura, de for-
ma similar a la matèria, passa per diferents es-
tats, és a dir, de la cultura sòlida de principi de 
segle a la cultura líquida dels anys 60 o la cultura 
gasoses, intangible i vibrant que avui inunda les 
xarxes socials”. A principis del segle XX, la cultu-
ra canviava dècada a dècada. Ara canvia minut 
a minut. I en aquest sentit, la informació que els 
joves manegen avui dia és molt petita. Un meme, 
per exemple, és, a dia d’avui, una unitat d’infor-
mació. En les formes de “democràcia” digital 
que a dia d’avui porten amb si les plataformes 
socials, aquestes “unitats d’informació” es com-
parteixen en un clic i atreuen l’atenció de públic 
jove sense capacitat per a l’atenció continuada ni 
interès per la informació contrastada, pel simple 
fet del poc valor que la realitat o la veritat tenen 
al món digital.

En aquest context, la forma en la qual els 
operadors de les grans plataformes gestionen 
els missatges d’odi és terrible i en moltes ocasi-
ons tanca una doble moral: poden trigar dies i 
setmanes a censurar imatges o comentaris que 
transmeten missatges clarament discriminato-

ris, violents o criminals, i que han estat denun-
ciats per centenars d’usuaris; i no obstant això 
triguen hores a eliminar la imatge d’una dona 
donant el pit.

A més, cal tenir en compte una cosa molt im-
portant: els usuaris d’aquestes xarxes no només 
són infl uenciats pels comentaris i missatges 
compartits per altres usuaris, sinó també per les 
notícies i informacions que la plataforma deci-
deix que “poden ser del seu interès”. És a dir, el 
capital governa l’administració de la informació, 
i per tant, té també un gran poder sobre l’opinió 
pública.

En l’àmbit europeu, el discurs d’odi es defi -
neix com un procés d’humiliació, menyspreu, 
difusió d’estereotips negatius, estigmatització 
etc. d’una persona o grup de persones a cau-
sa de característiques o condicions personals. 
Actualment estem en un moment històric a ni-
vell polític i social que alguns han batejat com 
“post-realitat”, i tot està per decidir encara. Ara 
mateix “els fets” ja no importen. Les batalles es 
viuen a les xarxes socials i en les intervencions 
públiques. I en aquestes batalles, els líders del 
moviments radicals o d’extrema dreta juguen 
amb avantatge. Es tracta de grups molt jerar-
quitzats en els quals les principals fi gures públi-
ques estan educats per debatre. 

Utilitzen troles, memes, el discurs de la iro-
nia…converteixen missatges de clara incitació a 
l’odi en “bromes”. Bromes que després milers de 
joves comparteixen en qüestió de segons a través 
de les xarxes socials. El moviment activista d’es-
querres i de defensa dels drets humans sorgeix 
d’estructures horitzontals de més difícil reacció, 
i està poc preparat per contraargumentar i fer 
front al debat públic a aquest tipus de grups que 
aglutina moviments com l’identitari, el dels su-
premacista blancs, el dels troles, el dels gamers i 
altres habitants de la “manosphere”.

El discurs de l’odi de l’antigitanisme no és 
causal. Està dirigit políticament i té per objectiu 
legitimar el brou de cultiu que permeti als par-
tits de l’extrema dreta rendibilitzar els missatges 
contra la comunitat gitana en aquest cas, o con-
tra qualsevol altra minoria en general.

Per tant, la responsabilitat de lluitar contra 
els discursos de l’odi i els moviments radicals i/o 
d’extrema dreta, no pot recaure únicament en 
la societat civil. Perquè per molt que la ciutada-
nia s’educa, mobilitzi i autoorganitzi, si al fi nal 
no compta amb el respatller de les institucions 
de la Unió Europea, a l’espai comunitari o de les 

administracions públiques a nivell estatal, és im-
possible derrotar al discurs de l’odi, ni als car-
rers, ni en les institucions. I això és una cosa que 
succeeix dia rere dia. Per exemple, països com 
Hongria, la República Txeca o Itàlia han trencat 
en nombroses ocasions els cànons de drets hu-
mans pel que fa a la comunitat gitana, i la Unió 
Europea no ha fet res, o ha fet molt poc sobre 
aquest tema.

En el meu treball com a activista, contra l’an-
tigitanisme, he treballat en la creació de contra-
narratives a través d’activitats relacionades amb 
l’educació no formal de joves, però sobretot m’he 
dedicat a la incidència: si identifi co actors que 
promouen narratives discriminatòries, treba-
llo en aliança perquè, mitjançant la confrontació 
estratègica i el control mediàtic, l’actor que pro-
mou la narrativa discriminatòria es vegi forçat 
a canviar-la. I aquí us puc parlar d’una experièn-
cia pròpia. 

L’any passat vaig fundar RomaPop una alian-
ça amb altres minories per denunciar l’antigita-
nisme en la cultura popular global que neix en 
USA, l’ús de l’anomenat whitewashing de perso-
natges fi cticis gitanos, que en donar el salt del 
còmic o la novel·la a la gran pantalla deixaven 
de ser-ho. A la New York Comic Con de 2016, la 
resposta d’un dels grans de l’editorial Marvel, 
Peter David, va ser terriblement desagradable. 
No obstant això, gràcies a que la nostra inter-
venció va ser gravada, i més tard extensament 
compartida a les xarxes socials, Peter David no 
va tenir més remei que disculpar-se pública-
ment. Cal dir que, si no hagués estat pels milers 
d’usuaris que van moure aquest enregistra-
ment a les xarxes, aquest clar exemple de dis-
curs antigitano no hagués estat escoltat, perquè 
també enviem l’enregistrament a les editorials 
i els grans mitjans de comunicació, i no només 
no ens van donar suport, sinó que a més, van 
tergiversar el missatge.

Seguint aquesta línia de treball, sempre 
m’agrada parlar de Magneto, de X-men. Es trac-
ta d’un supervivent gitano de l’Holocaust (en els 
còmics), que, encara que d’entrada pugui sem-
blar un dels vilans centrals de la saga, una vega-
da mires d’aprop descobreixes que tot depèn de 
la perspectiva. M’agrada usar el seu exemple en 
les meves conferències i lectures per fer analo-
gies i fi losofar, perquè la seva complexitat admet 
diverses lectures i ens ajuda a entendre proces-
sos com la radicalització, l’assimilació cultural o 
la xenofòbia.•

Opinió convidada

L’antigitanisme i el 
discurs de l’odi
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Javier Torres Jiménez

El curs ha començat aques-
ta setmana a Badalona, 
però no ho ha fet igual per 
a tots i totes. Els i les es-
tudiants del nou institut 

del barri de Canyadó, La Riera, 
no han pogut començar encara, i 
no ho faran fi ns al dilluns, 17 de 
setembre. Finalment, les obres i 
tasques d’instal·lació i condicio-
nament dels mòduls que acolli-
ran l’activitat d’aquest nou centre 
no han estat el sufi cientment rà-
pides com per poder-hi començar 
les classes el passat dia 12, jornada 
ofi cial d’inici.

“Creiem que és bastant greu, 
perquè divendres encara no sabí-

em quin dia podríem començar”, 
explica la portaveu de l’AMPA, 
Mireia Farrés. Finalment, van ser 
informats que el dia 14 hi hauria la 
primera presentació, tot i que tam-
poc serà al nou espai. Tindrà lloc al 
gimnàs de l’escola Lola Anglada, ja 
que els mòduls estaran acabant de 
ser equipats i s’estaran traslladant 
materials. “És una manca de pla-
nifi cació important, perquè a l’es-

cola ja estan en horari lectiu. Això 
ho saben des de fa molts mesos”.

Aquest dimecres, les famílies i 
els alumnes es van trobar a l’ex-
terior dels barracons per cele-
brar un esmorzar reivindicatiu, 
vestits de negre, com a protesta 
pel darrer retard. “No podem nor-
malitzar aquesta situació. No te-
nim cap alternativa per als nostre 
fi lls i fi lles, aquests dies que enca-
ra no hi haurà classe. Aquest dia 
14, estudiants i famílies assistiran 
a la reunió programada a l’esco-
la, però no entraran com a mesu-
ra de protesta. També vestiran de 
negre.

Com a mínim, Farrés explica 
que l’interior dels mòduls “estan 
molt bé”, amb condicions molt òp-
times i ben preparats.•

El nou institut de Canyadó 
no obrirà portes fi ns 
al 17 de setembre
Les tasques d’instal·lació dels mòduls no estaven enllestides el 12 
de setembre; dimecres, famílies i alumnes van vestir de negre

Alumnes de negre davant les obres, dimecres Font: Jordi Amat

Dimecres, els 
alumnes van 
celebrar un 
esmorzar vestits 
de negre

El camp de Badalona 
Sud es reformarà 
en dues fases 
El canvi de gespa es farà aprofi tant l’aturada 
nadalenca de la competició

J. T. J.

L a reforma del camp muni-
cipal de futbol de Badalona 
Sud tindrà lloc aquest dar-
rer tram de 2018, i es divi-
dirà en dues fases. Tot i que 

la licitació porta en marxa uns me-
sos, l’adjudicació defi nitiva de les 
obres no es produirà fi ns als pro-
pers dies i els tràmits adminis-

Camp Badalona Sud, en una imatge d’arxiu Foto: Futbol base català

tratius no han permés que es po-
guessin dur a terme durant l’estiu, 
l’època més adient, atès que no hi 
ha activitat esportiva.

Per evitar interrupcions dels 
entrenaments i la competició, 
l’Ajuntament executarà la reha-
bilitació en dos trams. El primer, 
que començarà les properes set-
manes, en el que els treballs se 
centraran en l’entorn del camp: 
instal·lacions, vestidors, graderi-

es. Sempre respectant dos vesti-
dors, apunten fonts municipals, 
perquè els esportistes dispossin 
d’un espai.

El segon tram serà el directa-
ment vinculat al propi terreny 
de joc. La substitució de la gespa 
no arribarà fi ns les vacances de 
Nadal, quan, aprofitant l’inter-
rupció de les competicions i els 
entrenaments, es canviarà el cor 
del camp municipal.

El projecte de rehabilitació in-
clou, a banda de la substitució de 
la gespa actual per una de darrera 
generació, actualitzar el reg, la re-
novació de la megafonia, el mar-
cador i les porteries; la reforma 
de les graderies, els vestidors i els 
accessos al camp.

El contracte, que oscil·larà en-
torn als 300.000 euros d’inversió, 
serà adjudicat els propers dies, si 
no hi ha cap imprevist. Les obres 
començaran, en principi, el pro-
per mes d’octubre, i s’allargaran 
uns tres mesos.•

Obres, dimecres Font: Jordi Amat
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Redacció

Els diferents agents socioe-
ducatius que intervenen al 
territori de Badalona Sud 
afronten dia a dia el rep-
te d’incrementar l’èxit es-

colar. Acompanyen infants i joves 
dins i fora de l’escola. Per prime-
ra vegada, i amb la complicitat de 
la comunitat, es proposa un mis-
satge conjunt per reforçar bones 
pràctiques i afavorir l’escolarit-
zació.

Amb el lema ‘Que l ’esco-
la t’acompanyi’, el Centre Sant 
Jaume de la Fundació Carles 
Blanch fa una crida a difon-
dre els beneficis de l’escola-
rització durant el curs 2018-
2019. L’Escola Baldomer Solà, el 
Col·legi Lestonnac de Badalona i 
l’Escola Josep Boada són les tres 
escoles que s’han sumat a l’equip 
promotor de la campanya. La ini-
ciativa compta també amb el su-
port del Consorci Badalona Sud, 
de l’Ajuntament de Badalona i de 
la Generalitat de Catalunya.

Més enllà de l’absentisme
Segons el ‘Pla integral de trans-
formació 2017-2022’, publicat pel 
Consorci Badalona Sud, l’absentis-
me escolar és un dels reptes prin-
cipals en aquest territori. Es trac-
ta de l’àrea d’infl uència 2 del mapa 
escolar de Badalona Sud, que in-
clou sis centres educatius: l’Escola 
Baldomer Solà, el Col·legi Lestonnac 
de Badalona i l’Institut Eugeni 
d’Ors, al barri de Sant Roc; l’Escola 
Josep Boada i l’Escola Mare de Déu 

de l’Assumpció, al Congrés; i Col·legi 
Santíssima Trinitat, a Artigues.

L’equip promotor de la campa-
nya està convençut que l’escolarit-
zació s’ha de promoure més enllà 
dels centres educatius i de les famí-

En paral·lel, el web de la campa-
nya compta amb un espai d’adhesi-
ons col·lectives i personals. També 
s’ha creat un segell de compromís 
amb l’escolarització que el Centre 
Sant Jaume atorgarà a entitats, 
empreses o serveis amb presència 
a peu de carrer que difonguin els 
benefi cis d’anar a l’escola. I es po-
sarà a disposició d’escoles i centres 
socioeducatius un dossier d’activi-
tats pedagògiques per a treballar 
els beneficis de l’escolarització 
amb infants, joves i famílies.

Al segon trimestre s’ha previst 
una acció comunitària al carrer i 
al tercer trimestre de curs, una ex-
posició itinerant i un acte de clo-
enda per premiar els millors ex-
positors.•

Badalona Sud engega 
una campanya a favor 
de l’escolarització
Amb el lema ‘Que l’escola t’acompanyi’, diferents agents 
i escoles del territori fomentaran l’assistència a escola 
a través de diferents accions durant el curs

Les escoles 
Baldomer Solà, 
Lestonnac i Josep 
Boada s’han sumat 
a l’equip promotor

Durant el curs 
escolar 2018-2019 
s’han previst una 
quinzena d’accions 
dins i fora de l’aula

Accés de l’escola Josep Boada Font: Centre Sant Jaume

Dos menors detinguts per agredir 
un tercer amb una ampolla 
El van ferir greument amb una ampolla 
trencada a la zona d’oci de la ciutat

Redacció

La Guàrdia  Urbana de 
Badalona va detenir el pas-
sat cap de setmana dos me-
nors per ferir greument un 
altre en el transcurs d’una 

baralla a la zona d’oci de la ciu-
tat. Agents que realitzaven el ser-
vei de reforç a la zona del polígon 
de Can Ribó van detenir la nit de 
divendres dos menors de 15 i 16 
anys com a autors d’una tempta-
tiva d’homicidi.

Els detinguts van causar lesi-
ons molts greus a un altre menor, 
en el coll i en un braç, amb una 
ampolla de vidre trencada. La ba-
ralla es va generar a la cua d’accés 
a una discoteca. Els autors van fu-
gir del lloc dels fets però van ser 
localitzats minuts després, amb 

Restes de ‘botellon’ a Can Ribó Foto: Arxiu

la roba plena de sang, pels agents 
que feien recerca.

La víctima, de 16 anys, va ser 
assistida per una ambulància del 

Servei d’Emergències Mèdiques i 
traslladada urgentment a un cen-
tre hospitalari on encara es troba 
ingressada.•

lies que presenten situacions d’ab-
sentisme escolar. Per aconseguir 
una escolarització plena cal impli-
car tota la ciutadania. 

Des del mes de juliol del 2017, 
més d’un centenar de persones en-
tre alumnes, famílies, equips direc-
tius d’escoles i agents socials amb 
gran recorregut al territori, han 
intervingut en una fase prospecti-
va i d’escolta per defi nir el contin-
gut de la campanya. Com a resultat 
d’aquest procés participatiu, el mis-

satge s’estructura en tres eixos, que 
corresponen als principals benefi cis 
de l’escolarització: l’obertura al co-
neixement, la socialització i el crei-
xement personal.

Durant el curs escolar 2018-2019 
s’han previst una quinzena d’acci-
ons dins i fora de l’aula.  La cam-
panya ha començat amb l’inici de 
l’escola, aquest dimecres 12 de se-
tembre, amb el repartiment dels 
avions de campanya als alumnes i 
professors dels centres educatius.
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La periodista que vol retratar 
els humans de Badalona 
La Marta acaba d’engegar ‘Humans of Badalona’, un projecte a les xarxes basat en el ‘Humans of 
New York’ on relata petites i quotidianes històries de qualsevol persona anònima de la ciutat

Javier Torres Jiménez

Un accident de tràn-
sit, una afi ció, una pel-
lícula, la importància 
de la mort d’un artista, 
la passió per l’esport al 

mar o un treball d’estiu. Són al-
gunes de les històries quotidianes 
que relata ‘Humans of Badalona’, 
una pàgina de Facebook que ha 
començat a funcionar fa uns dies 
i que ja compta amb alguns cen-
tenars de seguidors. Es tracta 
d’un espai que segueix l’estil de 
Humans of New York, un compte 
d’Instagram que explica colpidors 
i curiosos relats de novaiorquesos 
i novaiorqueses, i que té milions 
de seguidors.

La cara ‘amagada’ darrera del 
projecte és la de la Marta Aguilar, 
una veïna del Front Marítim que 
viu a la ciutat des de fa sis anys 
i que s’ha llançat a fer realitat 
aquesta iniciativa com a ‘hobby’: 
“Va néixer aquí, a una taula del 
‘xiringuito’ amb la meva família. 
Portava molt de temps parlant so-
bre ‘Humans of New York’, per-
què m’agrada molt, i vaig decidir 
que, si no existia ja un ‘Humans 
of Badalona’, jo la crearia”, ens ex-
plica asseguts en la mateixa guin-
gueta del passeig Marítim.

Periodista de professió i 

Segueix l’estil de 
Humans of New 
York, un compte 
d’Instagram que 
explica relats de 
novaiorquesos 
anònims

El seu objectiu, 
ara, és escapar-
se pels barris de 
Badalona en el seu 
temps lliure per 
parlar amb gent 
de tota la ciutat

Marta, veïna del Front Marítim
“Una nit, a Martha’s Vineyard (Massachusets), quan 
col•laborava allà amb les conferències TEDx, vam anar 
a sopar amb la Meg Ryan, que era amiga d’un dels orga-
nitzadors de l’esdeveniment. Per tant, teníem un amic 
en comú. Seia davant meu i em va explicar moltes his-
tòries, com si ens coneguéssim: la seva etapa com a es-
tudiant de periodisme, la vida amb els seus fi lls... M’hi 
vaig sentir privilegiada. De ben joveneta havia seguit les 
pel•lícules d’ella, com la famosíssima: ‘Tienes un email’”. 

Marta Aguilar, creadora de ‘Humans of Badalona’ Foto: J. Torres

Estrenem secció. A partir 
dels propers números, us 
portarem algunes de les 
històries de ‘Humans of 
Badalona’. Podeu contactar 
amb ells a través de la 
seva pàgina de Facebook 
(@humansbdn).

amb formació en psicoteràpia, 
la Marta treballa actualment 
al departament de premsa de 
Barcelona Activa, l’organisme 
municipal d’ocupació de l’Ajun-
tament de Barcelona, però va 
treballar molts anys a mitjans de 
comunicació i a Madrid, i també 
com a ‘freelance’, gestionant la co-
municació d’empreses. Arribada 
a Badalona, després de més d’un 
lustre sent veïna de la localitat, 
aquesta montcadenca d’origen 
confessa que impulsar la pàgina 
ha estat una forma d’obligar-se a 
conèixer més gent.

“Sóc una mica tímida i això 
també m’ajuda a conèixer gent. 
Portava sis anys aquí i no co-
neixia quasi ningú!”, bromeja la 
Marta, que no surt de casa en 
busca d’històries; les va trobant. 
“Quan tornava cap a casa, he sor-
tit de l’estació i he parlat amb la 
dona del quiosc de gelats, i m’ha 
acabat explicant la seva història”, 
apunta. Qualsevol anècdota o vi-
vència pot servir, diu la Marta; la 
gent acostuma a pensar que no té 
res interessant a dir, sosté, però 
molts cops hi ha coses interes-
sants darrera de cadascú.

Es marca unes regles, això sí: 
mai interpel·la a una persona que 
estigui acompanyada, per no in-
terrompre ni molestar; sempre 

explica qui és, què fa i que ho fa 
com a entreteniment, sense cap 
fi nalitat lucrativa; respecte allò 
que les persones volen que sur-
ti o no a la publicació, també la 
fotografi a; i acostuma a ‘assaltar’ 
als humans quan va acompanya-
da. Aquesta darrera, més per una 
sensació de seguretat pròpia: “No 
acostuma a passar, però quan et 
diuen que no, és com un cop. Si es-
tic acompanyada em resulta més 
fàcil d’afrontar”, admet.

El seu objectiu, ara, és escapar-
se pels barris de Badalona en el 
seu temps lliure per parlar amb 
gent de tota la ciutat, i anar acu-
mulant històries. No hi ha cap 
requeriment, tan sols ser allà, en 
aquell moment, a la ciutat; no cal 
ser veí, veïna ni tenir cap condició 
especial.•
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L’esport com a teràpia per 
a lesions medul·lars 
El campus Spinar H2O, organitzat per l’Institut Guttmann, treballa 
diferents esports i activitats amb joves amb lesions medul·lars

mes d’afrontar aquesta nova eta-
pa. Així ho assegura el coordina-
dor del Camp Spinal H2O, Àlex 
Castan, qui ha acompanyat durant 
la primera setmana de setembre 
als participants perquè provessin 
esports aquàtics ben diferents.

Els 31 joves han conviscut amb 
instructors que pateixen lesions 
medul·lars des de fa més anys i que 
serveixen d’exemple i model pels 
nous lesionats. Aquest, de fet, és 
un dels conceptes més importants 
de l’stage, segons explica Marianne 
Holth Dybwad, directora de l’Hos-
pital Sunnass. I és que els instruc-
tors es poden posar a la seva pell i 
ensenyar de primera mà tot el que 
necessiten conèixer. 

El campus permet als partici-
pants provar activitats i a empè-
nyer els seus límits en un entorn 
segur. Així ho destaca Gunhild 
Bottolfsen, instructora provinent 
de Noruega. El Camp Spinal H2O, 

afegeix, és una excel·lent oportu-
nitat pels lesionats medul·lars que 
s’apunten per dur a terme activi-
tats que, en un primer moment, 
pensaven que mai podrien tornar 
a provar. A més, durant els set dies 
del campus, han après noves tècni-
ques per manejar la cadira o a ser 
independent en el dia a dia per te-
nir una vida activa en l’àmbit so-
cial, esportiu però també laboral. 

Un any en cadira de rodes
L’Ariadna té 27 anys i des de fa 
un any es troba en cadira de ro-
des. Com a mètode de rehabilita-
ció intensa i també amb l’objectiu 
d’aprendre a gestionar aquesta 
nova vida, va decidir inscriure’s en 
aquest campus. Inclús com a curs 
intensiu per continuar aprenent 
anglès. Tot i això, es va voler aven-
turar i assegura que la discapaci-
tat no té límits i que ha vist que, a 
través d’aquests campus, “podem 

Activitats del campus Foto: Ins. Guttmann

Laia Martínez 

Des de vestir-se pel matí, 
baixar escales, anar al 
lavabo o treure’s les sa-
bates. Aquestes són al-
gunes de les accions que 

fem diàriament, a priori, sense di-
fi cultats. Però què passa si de cop 
et trobes en cadira de rodes, ja si-
gui per un accident o per una ma-
laltia? Com afrontar aquest canvi? 

L’esport com a teràpia física i 
emocional. Aquest és el fil con-
ductor del Camp Spinal H2O. Un 
campus, organitzat per l’Insti-
tut Guttmann, de Badalona, i la 
Fundació Sunnass, de Noruega, on 
hi ha participat 31 joves amb lesions 
medul·lars. Durant set dies, partici-
pants dels països nòrdics, bàltics i 
també de Catalunya, cinc dels quals 
expacients de la Guttmann, han 

compartit experiències i han mi-
llorat la seva independència fun-
cional, a partir d’esports aquàtics i 
educació terapèutica conjunta.

Els requisits per participar 
en aquest campus són principal-
ment ser expacient de l’Institut 
Guttmann amb lesió medul·lar, 
haver fi nalitzat el tractament re-
habilitador fa menys d’un any i te-
nir entre 18 i 35 anys. Els joves amb 
lesions recents adquireixen noves 
habilitats, estratègies i noves for-

fer tot el que ens proposem”. 
“El Camp Spinal H2O és una ma-

nera de sortir al carrer sol, entre 
cometes, i dur a terme tot allò que 
feies abans d’estar en cadira de ro-
des”. Durant la visita cultural a al-
guns punts de Barcelona, l’Ariadna 
explica que tots seguien als noru-
ecs. Afegeix que estan més prepa-
rats i quan un es decidia a provar, 
per exemple, a baixar les escales de 
la Catedral de Barcelona, tots ana-
ven al darrera. “Sortint en grup, 
aprens”, perquè, tal i com diu l’Ari-
adna, és una manera de motivar-te i 
animar-te perquè te n’adonis que la 
cadira no és un impediment.

Tot i això, l’Ariadna, que ve de 
Torelló, considera que encara que-
da molta feina a fer perquè les ciu-
tats, sobretot les petites, siguin més 
accessibles a les persones amb mo-
bilitat reduïda. En aquest sentit, 
han vist com Barcelona està més 
adaptada, però reivindica que, si no 

et trobes en aquesta situació, no te 
n’adones de les mancances que hi 
ha pel que fa a l’accessibilitat. 

Esport com a forma d’inclusió de 
les discapacitats
El Institut Guttmann de Badalona 
és un hospital especialitzat en el 
tractament medicoquirúrgic i la re-
habilitació integral de les persones 
amb lesió medul·lar, dany cerebral 
adquirit o amb una altra discapaci-
tat d’origen neurològic. Un dels ob-
jectius que té com a entitat privada 
d’iniciativa social és promoure la 
inclusió de les persones amb disca-
pacitat en l’educació física i l’esport 
en el seu entorn. L’Sports&Life és 
un dels programes que tenen amb 
activitats esportives, culturals i so-
cials que estan dirigides a expaci-
ents de l’hospital, així com també 
als seus familiars i amics, o altres 
persones que pateixin una discapa-
citat d’origen neurològic.•

Set dies de busseig, caiac o paddle surf
Badalona, Barcelona i Torredembarra acullen les activitats

Un Badalona, Barcelona i 
Torredembarra han acollit 
del 29 d’agost al 4 de setem-

bre aquest campus intensiu de 
rehabilitació on s’han fet activi-
tats, sobretot, en un entorn aquà-
tic. Des de wake, Jet-Ski o caiac, 
a paddle surf, natació i navegació 
en vaixell de vela. Amb un dels es-
ports estrella d’aquest stage es-
portiu: el submarinisme, gràcies 
a un catamarà accessible. 

Els participants provinents de 
Noruega, Suècia o Letònia han 

afrontat la situació d’agafar un avió, 
per començar. Arriben a Barcelona 
i, juntament amb els companys ca-
talans del campus, han de compar-
tir les 24 hores del dia amb les acti-
vitats programades, amb l’estada a 
l’Hotel de Barcelona i les visites cul-
turals al barri gòtic i Montjuïc, amb 
vistes des del Telefèric, o una visita 
al Institut Guttmann. És una forma 
d’aprendre a espavilar-se “sols” tot 
i tenir el suport dels professionals 
sanitaris i els instructors. És el con-
cepte de “sols, però acompanyats”. 

Aquest constant exercici és vital 
per tots aquests lesionats recents, 
segons Àlex Castan. I és que els aju-
da a aconseguir enfortir el control 
del tronc i també l’equilibri, però a 
més és el període més important 
per ajudar-los a nivell emocional. 
Els 31 joves participants de la sego-
na edició del Camp Spinal H2O fan 
un balanç positiu de la seva esta-
da, sobretot perquè acumulen més 
aprenentatge amb només set dies 
que fent una rehabilitació estàn-
dard fora del campus.• Activitat de vela davant la costa de Badalona Foto: TV Badalona

Busseig Foto: Ins. Guttmann

31 joves han 
conviscut amb 
instructors que 
pateixen lesions 
medul·lars des 
de fa més anys
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Quan arriben a l’entitat, el per-
sonal tècnic realitza un diagnòs-
tic personalitzat de les necessi-
tats de cada usuari “per valorar 
si precisen orientació laboral, re-
tornar al sistema educatiu o mi-
llorar la seva qualifi cació profes-
sional”. Una vegada han estudiat 
cada cas, se’ls deriva als diferents 
projectes formatius i cursos d’ofi -
cis concrets amb demanda labo-
ral. Així mateix, reben ajut econò-
mic pel transport o les matrícules 
de les activitats formatives si és 
necessari. 

Un d’aquests joves que ha re-
but una empenta de la mà de 
Creu Roja Barcelonès Nord és el 
Redouan Nati Ben Tayeb, un jove 
que ara té 26 anys i treballa en el 
sector de la restauració, però que 
les va passar magres fa un temps. 
El Redouan va treure’s el títol de 
l’ESO i després va marxar a treba-
llar a França. Quan va decidir tor-
nar a Badalona, va estar sis me-
sos buscant feina, però no trobava 
res. Fins que va conèixer els pro-
grames d’inserció de Creu Roja. 
“El treball que tinc ara el compa-
ginaré a partir de setembre amb 
un grau superior de Programació, 
gràcies a l’orientació i al recolza-
ment de les tècniques del progra-
ma”, diu el jove. “Ens han ajudat 
tant en l’àmbit professional com 
en el personal, perquè ens han 
aportat constància a l’hora de 
buscar, així com mitjans per tro-
bar feina, però també ens han re-
colzat moralment” explica.•

en algunes zones. Per a aquestes 
persones, l’ONG desenvolupa el 
Programa Operatiu d’Ocupació 
Juvenil (POEJ), una iniciativa en 
la qual han participat 240 joves 
de Badalona, Sant Adrià i Santa 
Coloma des de que es va crear 
al 2016. De tots aquests usuaris, 
74 han trobat feina, i més de 100 
han millorat la seva formació, un 
aspecte decisiu a l’hora d’aconse-
guir un contracte de treball. 

La majoria de les persones que 
han participat en el POEJ de Creu 
Roja Barcelonès Nord són joves 
inscrits en el programa estatal 
de Garantia Juvenil, una iniciati-
va europea per promoure l’accés 
dels menors de 25 anys a un lloc 
de treball o per facilitar-los una 
formació millor. Alguns d’ells ve-
nen de situacions de risc d’exclu-
sió social; d’altres, simplement, 
van deixar els estudis prematu-
rament i es troben sense sortida 
en el mercat laboral quan han co-
mençat a buscar feina. 

Un grup de joves visita l’Aeroport del Prat durant un curs d’operari de neteja d’avions  Foto: Creu Roja Barcelonès Nord

Una empenta per trobar feina  
quan sembla impossible  
Creu Roja Barcelonès Nord realitza diferents cursos i projectes 
que promouen la inserció i la orientació laboral de persones 
amb difícil accés al mercat de treball, entre elles, la joventut  

Silvia Rodríguez Gómez 

Les dades de la recuperació 
del mercat laboral van dei-
xant xifres optimistes, com 
mostra l’última Enquesta 
de Població Activa (EPA), 

feta pública al juliol i en la qual 
es consolida la baixada de la tassa 
d’atur fi ns al 15,39% a Catalunya, 
la menor xifra en quasi una dè-
cada. 

Tot i això, encara hi ha mol-
tes persones amb serioses difi-
cultats a l’hora de trobar feina, ja 
sigui per la manca d’estudis o de 
formació, per l’edat o per la fal-
ta d’experiència laboral. O també 
persones que potser troben feina 
però en condicions molt precàri-
es: contractes temporals i amb 
sous irrisoris. Justament, per 
pal·liar aquesta realitat que afec-
ta també a molts veïns i veïnes de 
Badalona, Creu Roja Barcelonès 
Nord ofereix diversos progra-
mes d’inserció i orientació labo-
ral amb els quals han atès a 135 
persones des de començaments 
d’any.

Un dels grups amb més difi-
cultats a l’hora de trobar una 
feina digna són els joves sense 
formació. La tassa d’atur juve-
nil a Espanya es situa al 34,6%, 
segons l’EPA de juliol, però, tal 
com indica Creu Roja Barcelonès 
Nord, aquesta xifra pot duplicar-
se en el cas dels joves sense estu-
dis ni formació, arribant al 60% 

Suport per les famílies 
amb difi cultats laborals
A través de programes específi cs, 
reben formació per trobar feina

Les famílies amb problemes econòmics i laborals també tenen 
atenció específi ca a Creu Roja Barcelonès Nord, a través del 
programa ‘Itineraris sociolaborals per a famílies amb espe-

cials difi cultats’. En aquest cas, el projecte es dirigeix a famíli-
es residents a Badalona amb més d’una persona a l’atur, i també 
a famílies amb ingressos econòmics molt baixos. Des de gener, 
han atès a 55 persones, 15 de les quals han participat en un curs 
d’operari de neteja amb pràctiques d’empresa incloses. A fi nals 
de setembre comença un nou curs d’auxiliar de magatzem i re-
posador, que inclou carnet de carretó elevador i manipulació 
d’aliments. “Les places encara estan obertes. Les persones inte-
ressades poden contactar amb nosaltres a través del telèfon 93 
464 06 09”, indiquen des de Creu Roja.

Així mateix han realitzat tallers grupals amb càpsules formati-
ves d’informàtica, canals de recerca de feina, currículum, entrevis-
ta de treball, etc. encara que també formacions adreçades a l’apo-
derament personal dels usuaris. “Sovint pensem que perquè una 
persona trobi feina ha de tenir un bon currículum, però és molt 
més que això, ja que cada vegada més les empreses valoren les com-
petències i habilitats socials del candidats. I això és el que treba-
llem amb els alumnes: la comunicació, l’autoconeixement i autoes-
tima, el treball en equip, la gestió de les emocions, etc.”, expliquen 
les tècniques de formació laboral de Creu Roja Barcelonès Nord. 

Aquest programa, cofi nançat per l’Ajuntament de Badalona i la 
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Treball, Afers 
Socials i Família, s’adreça a persones amb perfi ls molt diversos, se-
gons puntualitza l’entitat. “Atenem a persones amb estudis molt 
bàsics, altres que al seu país d’origen tenen carreres universitàries 
i al arribar a Catalunya s’han vist obligats a redefi nir el seu objectiu 
professional, altres que tenen molta experiència en el món laboral 
però poca formació i això avui en dia els difi culta trobar un lloc 
de treball”, detallen. “Aquesta diversitat és el que enriqueix el pro-
grama i ens dona l’oportunitat d’aprendre tots de tots i construir 
un aprenentatge i coneixement conjunt”, admeten les tècniques.

A la Susana García Rivero, de 47 anys, la va contractar l’empre-
sa on feia les pràctiques del curs d’operari de neteja promogut per 
Creu Roja. “Crec que va ajudar que tingués experiència en el sec-
tor, però també la meva actitud, ja que li vaig posar moltes ganes 
des del primer dia”, admet aquesta dona de Badalona que portava 
sis mesos sense trobar feina.•

Participants del curs de neteja Foto: Creu Roja Barcelonès Nord

Des de gener, Creu 
Roja Barcelonès 
Nord ha atès a 
135 persones que 
necessitaven ajuda 
per trobar feina o 
formar-se millor
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Daniel Cembrero
Ateneu Barcelonès Nord

L ’Economia Social estarà present aquest diumenge a la plaça de la 
Vila de Santa Coloma de Gramenet. Des de les 10 del matí les enti-
tats més representatives del sector es donaran cita al centre de la 
ciutat per visibilitzar les diverses alternatives de productes i ser-
veis cooperatius del territori del Barcelonès Nord.

Diferents cooperatives, fundacions i associacions ocuparan el centre 
de la ciutat, amb els seus stands informatius i amb diverses activitats: 
des de qüestions com el consum responsable, activitats educatives per 
a petits o tallers d’envelliment actiu, fi ns a tallers sobre alimentació o 
drets laborals.

L’objectiu d’aquesta Fira d’Economia Social és donar a conèixer una 
manera de fer, que ve des de lluny, no és nova i torna a fer-se notar. Un 
conjunt de projectes professionals que posa les persones al centre, que 
ofereixen solucions sostenibles a les nostres necessitats del dia a dia. 
Projectes que a més de generar autoocupació, reverteixen els benefi cis a 
nivell local.

Des del Ateneu del Barcelonès Nord, on entitats públiques i cooperati-
ves treballen juntes, oferim aquest espai de trobada per segon any conse-
cutiu, per mostrar el que hi ha i també per buscar els projectes que enca-
ra necessita el territori.

El nostre esforç se centra a facilitar que més projectes sorgeixin. 
Recollim idees donant-los forma, agilitant els tràmits perquè no siguin 
un obstacle. Acompanyem els projectes perquè s’iniciïn, ja sigui acostant 
possibles fonts de fi nançament o amb acompanyament de projectes simi-
lars. Una vegada que el projecte és una realitat us presentem altres inici-
atives amb els quals poder intercooperar i progressar.

Si no coneixes que és l’Economia social. Si malgrat conèixer-la, t’inte-
ressa aprofundir, si tens un projecte que desenvolupar o vols donar-li una 
nova forma al projecte que ja tens, acosta’t a la plaça de la Vila. El diu-
menge trobaràs desenes de persones on el seu treball és ajudar-te , ja que 
això signifi carà no solament el teu creixement, sinó el de la nostra econo-
mia local, social y solidària.•

Opinió convidada

L’economia social, al centre

La 
setmana 

#Badalona

Instagram Twitter

1a edició Fira Economia Social Foto: Ateneu Cooperatiu BNord

1a edició Fira Economia Social Foto: Ateneu Cooperatiu BNord
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Exposicions
Fins al 7 d’octubre
Exposició “En record de Pompeu Fabra”, 
al Museu de Badalona. recull peces tan 
variades com caricatures, fotografi es, 
publicacions o objectes que tenen rela-
ció amb el fi lòleg català Pompeu Fabra i 
Poch, que va viure i treballar a Badalona 
entre els anys 1912 i 1939, i que formen 
part del fons del Museu o que han estat 
prestades per particulars. S’inclou dins 
les activitats de l’Any Fabra amb motiu 
del 150è aniversari del naixement del 
Mestre i del centenari de la publicació de 
la Gramàtica catalana.

Fins al 28 de setembre 
Exposició fotogràfi ca ‘Mirades 6’, al 
Centre Cívic de Dalt la Vila. Mostra 
d’imatges de la Penya Fotogràfi ca de 
Badalona.

Fins al 28 de setembre 
Exposició ‘Memòries de Llevant a 
Ponent’, al Centre Cívic de La Salut. 
Recull de documents històrics a càrrec 
del projecte ArxiuBDN.

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

Recomanem

Festa de la Verema de Canyet
Tradicional festa a Badalona que celebra la collita de les vi-
nyes al barri més alt de la ciutat, Canyet. Organitzada per la 
Societat Cultural L’Oliva i la Parròquia de Sant Crist de Canyet, 
aplega any a any a una gran quantitat de veïns i veïnes que 
s’apropen a gaudir del resultat de la temporada de vinya i veu-
re les actuacions culturals que acompanyen la festa.
Després del repic de campanes, a les 10h, la Coral Art i Cultura 
de Canyet celebra l’Eucaristia. No faltaran les actuacions dels 
Bastoners de Canyet i l’Esbart de Sant Jordi. Després del dinar 
de germanor, el Quartet Spirala de Cerdanyola del Vallès tan-
carà la jornada amb una actuació
Diumenge, 16 de setembre, de 10 a 14h, a la plaça de la Plana

Activitats
Divendres 14 de setembre 
Swing al carrer, a càrrec del Círcol. Jam 
session oberta al públic. A la Rambla, da-
vant de Roca i Pi, 20h

Espectacle ‘Vida’, a càrrec del sextet vo-
cal Game of Tones. Encabit dins del Cicle 
Tardes en Viu i organitzat per Amics de la 
Música de l’Orfeó Badaloní. A l’Espai Tolrà 
(c. Enric Borràs 19-21), 20.30h

Concert tribut a Red Hot Chilli Peppers.  
Amb Californicators. A la Sala Sarau 08911 
(c. Ramon Martí i Alsina), a les 23.30h 

Dissabte 15 de setembre
SKATE  LOVE. Festival de patinatge, músi-
ca i dansa. Durant tot el dia hi haurà zona 
de ‘food trucks’, pista de patinatge lliure, 
música a càrrec de DJs d’arreu. Tallers i 
classes de diferents estils de ball sobre pa-
tins, a més d’espectacle a càrrec d’artistes 
professionals. A la platja dels Pescadors, 
de 10 a 23.30h

Homenatge a Víctor Jara.  A càrrec de la 
Penya Xilena, amb menjar i música en di-
recte. A la plaça dels Músics, a les 20h

Visita nocturna al Turó d’en Caritg. 
Activitat guiada que permetrà conèixer les 
papallones i els insectes que volen de nit 
als parcs i espais verds que estan situats a 
les zones urbanes. A l’entrada del parc a la 
plaça del Centenari - a. Salvador Espriu, a 
partir de les 20.30h.

Manel Fuentes en concert.  Tribut a Bruce 
Springsteen. A la Sala Sarau 08911 (c. 
Ramon Martí i Alsina), a les 23.59h 

Diumenge 16 de setembre
BADALONA, DONA! Esdeveniment vincu-
lat al projecte ‘Mechones solidarios’ en el 
que la gent podrà tallarse i donar el seu 
cabell. Jornada solidària durant tot el diu-
menge que comptarà amb la col·laboració 
de comerços i restaurants, on hi haurà ac-
tivitats, tallers i classes de ball, actuacions 
de música i espectacles diversos. Al pas-
seig Marítim, d’11 a 21h

Inauguració del 150è aniversari de la 
Parròquia de Sant Josep. Eucaristia, cer-
cavila i aperitiu. Monestir de la Divina 

Providència (c. d’Arnús, 64), a les 11h

Visita guiada a la fàbrica d’Anís del 
Mono. A càrrec del Museu de Badalona, 
a les 12h

Dijous 20 de setembre
‘Música per la vida’, concert comme-
moratiu 15è aniversari del Tanatori de 
Badalona. Actuació d’A Grup Vocal. Al 
Tanatori de Badalona, a les 19h

Guia audició d’una òpera, conferència a 
càrrec de l’expert Ferran Compte. A càr-
rec de l’Orfeó Badaloní, a l’Espai Marina 
(c. Marina 48), a les 19.30h

Conferència sobre Pompeu Fabra. 
‘Pompeu Fabra i el Tribunal de 
Responsabilitats Polítiques’. Al Museu de 
Badalona (pl. Assemblea de Catalunya, 1), 
a les 19h
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Els patinadors amb més 
‘fl ow’ es troben a Badalona  
La Platja dels Pescadors és l’escenari principal del Festival Skate Love 
Barcelona, una trobada en la que participen centenars de patinadors 
d’arreu del món, molts d’ells especialistes en la disciplina roller dance 

na però que els agrada molt l’energia 
d’aquest tipus d’esdeveniments, i ve-
nen com a espectadors”. Així mateix, 
la directora matisa que els assistents 
poden portar els patins que vulguin, 
encara que qui practica roller dance 
ho fa normalment amb patins clàs-
sics de quatre rodes (dues i dues, no 
els de línia).

Un terra genial per patinar
“Per a nosaltres Badalona és un 

paradís perquè el terra del Passeig 
Marítim és de ciment polit i és ge-
nial per patinar. Les condicions que 
tenim a Badalona no les trobem a 
cap altre lloc i per això repetim” as-
senyala l’organitzadora. Encara que 
reconeix que els badalonins no són 
majoria entre el públic que acudeix 
al festival. De fet, són minoria. “El 

nostre és un públic molt interna-
cional, el 95% de la gent que ve és 
de fora”, admet, tot assegurant que 
li agradaria molt que el públic lo-
cal fos més nombrós. Enguany, vin-
dran assistents d’Estats Units, Japó, 
Austràlia, Israel, i de molts països 
d’Europa. En total, la directora es-
tima que els participants rondaran 
els vuit-cents. 

Festa inaugural al Poble Espanyol
El festival començarà diven-

dres nit amb una festa inaugural al 
Poble Espanyol, amb música i shows 
de roller dance i també amb una de 
les estrelles del patinatge artístic, el 
campió del món Pere Marsinyach. 
Aquest mateix dia el festival estrena 
una activitat nova, la secció profes-
sional, on es tractaran temes de ne-

Un pallasso sobre rodes ensenya a patinar una nena durant la passada edició del festival Foto: Ange Maloney

Silvia Rodríguez Gómez 

Aquest dissabte, Badalona 
serà la capital mundial 
dels patinadors. Més de 
vuit-centes persones es 
donaran cita a la Platja 

dels Pescadors, escenari principal 
del Festival Skate Love Barcelona, 
un esdeveniment internacional 
que enguany celebra la seva tercera 
edició i que es celebra a cavall en-
tre Barcelona i Badalona el 14 i 15 
de setembre. En aquesta proposta 
es reuniran professionals i afi cio-
nats d’arreu del món del roller dan-
ce, una modalitat de patinatge en la 
que es balla sobre els patins, enca-
ra que també acudeixen al festival 
patinadors convencionals i fi ns i tot 
gent que mai s’ha pujat a uns patins 
però que vol “gaudir de l’ambient i 
la música”, segons apunta Michelle 
Barrios, directora del festival i alma 
mater de BCN Roller Dance, una pla-
taforma que ella mateixa va crear al 
2012 per promocionar el roller dan-
ce a Barcelona i que organitza l’es-
deveniment. En veritat, segons diu 
Barrios, “és un festival de música so-
bre rodes”, ja que el format aglutina 
tallers per als patinadors, però tam-
bé una àmplia oferta de sessions de 
DJ’s. “Es tracta de gaudir de la músi-
ca sobre rodes, patinant al ritme de 
la música”, defi neix Michelle, disse-
nyadora gràfi ca de professió i apas-
sionada d’aquesta disciplina. 

“Som gent del món del roller dan-
ce, ens agrada ballar sobre patins, 
però al festival venen molts patina-
dors que no ballen perquè és una 
modalitat difícil” diu Barrios, tot 
puntualitzant que al festival “té ca-
buda tothom”, ja que també s’apro-
pa molta gent “que ni balla ni pati-

gocis entre els patinadors per crear 
una xarxa internacional, el que l’or-
ganització anomena ‘NetRolling’.

Dissabte serà el dia gran. Durant 
tota la jornada i fi ns les 23 hores, la 
Platja dels Pescadors s’omplirà de 
patinadors i festa, amb espais di-
versos per a que tinguin cabuda 
tots els assistents. Tallers de roller 
dance impartits per grans professi-
onals d’aquesta disciplina –per als 
quals ja s’han esgotat les entrades–, 
zona infantil amb tallers per apren-
dre a patinar, àrea de food trucks i 
espai per descansar, i la zona de 
ball i música, on cinc DJ’s aniran 
punxant al llarg de tot el dia ritmes 
molt ballables com soul, funk, dan-
ce i house, entre d’altres. En total, 
l’esdeveniment ocuparà aproxima-
dament uns 260 metres d’allargada 

del Passeig Marítim, i també han ha-
bilitat una zona per a que els passe-
jants puguin mirar el que passa al 
recinte, que és de pagament. “No te-
nim patrocinadors, així que l’esde-
veniment es fi nança amb el preu de 
les entrades”, explica Barrios. Hi ha 
diferents paquets de tiquets segons 
les activitats en les que es vulgui par-
ticipar, i els preus ronden entre els 
55 i els 15 euros. 

El roller dance, segons explica 
Michelle Barrios, és una modalitat 
del patinatge que es va consolidar 
entre Venice Beach (Los Ángeles) 
i Nova York a fi nals dels anys 70, i 
és allà on més públic aglutina. En 
aquella època, a les pistes de pati-
natge es van començar a fer sessi-
ons de vinils obertes, i per aquest 
motiu es va començar a ballar amb 
patins. De fet, diu Barrios, “molts 
productors i promotors anaven 
fi ns les pistes de patinatge a com-
provar amb el DJ si una nova can-
çó podia funcionar o no”. Al co-
mençament va ser una modalitat 
molt vinculada amb la comunitat 
afroamericana i als innumerables 
ritmes derivats de la música afro. 
Encara que Estats Units sigui la 
meca d’aquesta disciplina, el fes-
tival que s’organitza a Badalona 
“és l’únic del món amb aquest for-
mat”, assenyala Barrios. •

Un grup de patinadors practica roller dance al Passeig Marítim a la passada edició del festival Foto: Valentina Remy

“Les condicions 
de terra que tenim 
a Badalona no 
les trobem a cap 
altre lloc” apunta 
l’organització

Edició de l’any passat Font: Valentina Remy



L’Independent de Badalona
14 de setembre de 2018

13Cultures
Badalona balla al 
ritme del country 
El col·lectiu Fem Country promou a la ciutat aquest estil de dansa 
com una disciplina oberta a tothom, tant a aquells més exigents 
com aquells que només volen passar una bona estona na

Classe de ball country a Badalona  Foto: Fem Country

Demostració de ball country a la Rambla de Badalona Foto: Fem Country

Augusto Magaña

D es de fa més de nou anys, 
un grup de tres instruc-
tors de ball s’ha encar-
regat de posar Badalona 
a ballar al ritme del co-

untry. El col·lectiu Fem Country 
està format per Teresa Granados, 
Joan de Haro i la badalonina 
Lourdes Martin que són els en-
carregats de donar classe a les 
més de cent persones que hi par-
ticipen.  

De dilluns a dimecres, el lo-
cal de la Societat Coral La 
Badalonense s’omple de cursos 
de diversos nivells, des de inicial 
fins a intermedi i avançat, amb 
gent de totes les edats que vol 
aprendre aquest ball en línia. 

A més, Fem Country tam-
bé realitza classes de country a 
Mataró, al Renegade, un local de-
dicat exclusivament a aquest es-
til musical. 

“Cada any fem un grup inici-
al nou i s’afegeix gent nova, però 
els que segueixen van pujant. La 
gent s’ho fan ells mateixos una 
mica el fet de canviar de nivell, 
segons el que vulguin fer i fins 
on vulguin arribar. És molt lliu-
re i per això agrada a molts”, ha 
explicat Martin.

A més de les classes, a Fem 
Country també organitzen tro-
bades mensuals fixes a Badalona, 
el primer dissabte i el tercer diu-
menge de cada mes, així com 
també trobades anuals: el pri-
mer diumenge de juny i el dar-
rer dissabte d’agost a la Rambla, 
i el tercer diumenge de novem-
bre amb una actuació especial 
per recaptar fons per la Fundació 
Badalona Contra el Càncer.

Aquestes trobades estan ober-
tes a tot el públic que hi vulgui 
participar per conèixer i apro-
par-se per primera vegada a 

aquesta disciplina. “Les troba-
des al carrer ens serveixen molt, 
perquè la gent veu el que fem. La 
gent passa, veu que és bonic, que 
hi ha un bon ambient, demanen 
informació i així és com es va in-
tegrant més gent”, ha assegurat 
Martin.

L’èxit  del  ball  country a 
Badalona va agafar per sorpresa 
als promotors de Fem Country. 

Catalunya, pioners del 
ball country a Espanya

A la El ball en línia de country s’origina als Estats Units a fi -
nals de la dècada dels ‘50 i a principis dels ‘60. Però es va fer 
famós internacionalment el 1992, quan va sortir a la llum 

la cançó ‘Achy Breaky Heart’, del cantant Billy Ray Cyrus, i que 
després seria traduïda al castellà per Coyote Dax com ‘No rom-
pas más’. Ara, el country es balla a diversos països d’Europa, com 
França i Àustria. A Espanya, però, el country va entrar de mane-
ra molt forta a través de Catalunya. “Aquí a Catalunya som pio-
ners del country a Espanya”, ha explicat Martin.

El sorgiment de diversos locals de ball country, coneguts com 
a ‘honky tonk’, com el Jamablaya de Masnou o l’hípica Rosell de 
Vilassar de Mar (que es va incendiar aquest gener) van afavo-
rir la popularitat d’aquest estil musical a Catalunya. Aquests lo-
cals no només eren un punt de reunió per a tots els amants del 
ball en línia, sinó que també portaven artistes famosos des dels 
Estats Units per fer concerts, concursos de ball i moltes altres 
activitats.

“Hi havia molts locals. Alguns han anat tancant i obrint, altres 
han obert de nous. Fins i tot hi ha festivals de country aquí a Cat. 
Ara al juliol va haver-hi un a Sant Pol de Mar, el ‘Cowboy Boots’, 
hi ha un altre a Salardú, el Country Rock Festival, que es va cele-
brar aquest agost”, ha recordat Martin.

Catalunya té fi ns i tot el seu estil propi de ball country, el co-
negut com a ‘Catalan Country’. “Dintre del country es posen més 
mans, més gestos, molt més de dansa. En canvi el country català 
és més sobri, amb les mans a la butxaca, menys moviments de 
mans i braços. Es fa molta més feina de cames i arriba uns ni-
vells on hi ha molts de salts, de girs, de picar molt de peus forts i 
has d’estar en forma”, ha explicat Martin. 

Amb la incorporació d’internet i les xarxes socials, a més, els 
diversos col·lectius catalans de ball country han pogut connec-
tar-se més entre ells i compartir experiències en els últims anys. 
Els instructors catalans tenen un canal de YouTube, anomenat 
‘Catalan Honky Tonk Friends’, on publiquen els balls que fan i els 
tutorials de les seves coreografi es, perquè altres professors pu-
guin fer-les servir o fi ns i tot perquè els alumnes puguin practi-
car a casa.•

L’apunt

Els instructors del col·lectiu  Foto: Fem Country

Fem Country 
organitza trobades 
anuals al carrer 
obertes a tothom 
que vulgui provar 
el ball country

Trobada solidària de ball country contra el càncer Foto: Fem Country

Martin ha assenyalat que va co-
mençar amb un grup petit de 
gent que es coneixien entre 
ells, però que un dia van decidir 
fer una classe oberta i a partir 
d’aquell moment tot va canviar. 
“Ens va sorprendre la gent que 
va venir, va provar la classe i es 
va apuntar”, ha subratllat. 

Martin ha assegurat que el co-
untry és un ball que motiva molt 
perquè és accessible a tot tipus 
de persones, des de joves fins a 
gent gran, gent amb molta o cap 
experiència en dansa, etc. 

“La gent no necessita cap for-
ma física fora del normal. Ho pot 
fer tothom. A més, es balla sol, 
amb la qual cosa tampoc neces-
sites una parella i tothom balla al 
seu rotllo”, ha apuntat. 

Per altra banda, també ajuda 
el fet que no es necessita grans 
equipaments: amb unes botes 
i roba de carrer ja es pot ballar 
com el millor cowboy del far 
west.•
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Les cooperatives s’obren pas 
a Badalona tot i les difi cultats 
i la manca de suport   
Els darrers dos anys han nascut una dotzena de cooperatives a 
Badalona, on hi ha poc menys d’una cinquantena actives  

aquest: aconsellar, guiar, assesso-
rar la resta de cooperatives quan 
es troben amb problemes, en base 
a experiències personals, sobretot 

les que acaben de començar i po-
den tenir més dubtes.

El 2016, quan es va posar en 
marxa l’Ateneu Cooperatiu del 
Barcelonès Nord, una platafor-
ma amb fi nançament públic des-
tinada a enfortir la creació de co-

Javier Torres Jiménez 

Aquest cap de setma-
na, l ’economia soci-
al del Barcelonès torna 
a donar-se cita a Santa 
Coloma de Gramenet, 

amb la 2a edició de la Fira de 
l’Economia Social, que reunirà 
diumenge al matí a algunes de les 
principals cooperatives que treba-
llen a Badalona, Santa Coloma i 
Sant Adrià. Un certamen que ja va 
viure la seva estrena sota el parai-
gües de la festa major alternativa 
colomenca, i que enguany busca 
entitat pròpia i posicionament. 
Per això tindrà lloc a la plaça de 
la Vila, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, bolcat en una rama 
de l’economia que a Badalona en-
cara té molt de camí per recórrer.

“La situació és complicada a 
Badalona. Falten espais de tro-
bada i més visibilització. A dia 
d’avui, encara costa molt que 
s’ofereixi o es contempli la co-
operativa com una opció real 
d’empresa viable”, lamenta l’An-
na Abellan, responsable de la co-
operativa La Sargantana, una 
de les representants l’Ateneu 
Cooperatiu del Barcelonès Nord i 
organitzadora de la fi ra d’aquest 
cap de setmana.

Amb l’objectiu d’enfortir la 
xarxa, han nascut els darrers anys 
idees com l’Ateneu Barcelonès 
Nord, amb finançament de la 
Generalitat, o la Xarxa d’Econo-
mia Social del Barcelonès Nord, 
integrada per aquelles coopera-
tives i empreses socials de la co-
marca que hi volen participar. Un 
dels punts forts, precisament, és 

Santa Coloma acull la 2a 
Fira d’Economia Social 
del Barcelonès Nord
Una quinzena d’estands, 
tallers i activitats

Després d’una primera edi-
ció positiva, aquesta segona 
fi ra guanyarà en “indepen-

dència i centralitat”, amb l’ob-
jectiu d’apropar l’economia so-
cial a aquella gent que no hi està 
tant habituada. “Hi haurà menys 
component política i més activi-
tats per a tots els públics”, explica 
en Daniel. Hi haurà una quinzena 
d’estands, aproximadament, que 
aniran organitzant activitats i ta-
llers per a tothom durant tot el 

matí de diumenge.
“Repeteixen la majoria de pro-

jectes que ja van participar l’any 
passat, i s’hi han sumat coopera-
tives de nova creació”, a les quals 
se’ls hi ha de donat veu i visibili-
tat, insisteixen. Aquest i el de tre-
nar col·laboracions entre projec-
tes són alguns dels objectius de la 
fi ra de diumenge, a banda de do-
nar a conèixer a la població alter-
natives reals de consum d’energi-
es, per exemple. •

Fira del passat any Foto: Ateneu BNord 

operatives, existien a Badalona 
140 iniciatives d’economia social 
i solidària, segons un anàlisi ex-
haustiu que va dur a terme l’equip 
de l’Ateneu. D’aquestes, la mei-
tat, una setantena, eren entitats 
del Tercer Sector, mentre que 30 
eren cooperatives i 20, societats 
laborals. A banda, s’hi han d’afe-
gir quatre centres especials de 
treball, una empresa d’inserció i 
la confraria de pescadors, a més 
de grups de consum, criança i un 
hort comunitari.

Tot i que les cooperatives re-
gistrades ofi cialment a Badalona 
segons la Generalitat són més 
nombroses, més de 60, l’estudi 
va desprendre que quasi la mei-
tat ja no existeixen, han canviat 
de forma jurídica o han marxat de 
Badalona, i amb algunes ni s’hi va 
aconseguir contactar. De les exis-
tents, d’altra banda, la gran majo-
ria estan vinculades al sector ser-
veis, i unes poques pertanyen a la 
construcció o la indústria i l’agri-
cultura. Entre la trentena de coo-
peratives estudiades, ocupen prop 
de mig miler de persones, i la ma-
joria facturen menys de 100.000 
euros anuals, tot i que la resta es 
reparteixen en franges de benefi ci 
que oscil·len entre els 500.000 eu-
ros i els més de 10 milions anuals.

L’Ateneu va establir aquell es-
tudi com a base per a començar 
a treballar la progressió d’aquest 
sector econòmic al Barcelonès 
Nord, i, després de dos anys, els 
seus representants celebren que 
el nombre de cooperatives creixi 
cada any, encara que no tant rà-
pid com desitjarien. La primera 
temporada, el 2016, es van cre-
ar unes 13, la meitat de les quals 
ubicades a Badalona, mentre que 
durant el 2017, se’n van constituir 

Activitat de la 1a Fira d’Economia Social Foto: BNord 

Edició de la fi ra del passat any Foto: Ateneu BNord

una desena, cinc d’elles a la ciu-
tat. Un bon grapat més es troben 
en procés de constitució, que pot 
ser molt llarg.

Des de l’Ateneu, lamenten que 
la xarxa no s’acabi de consolidar 
i insisteixen en que “cal sumar 
massa crítica”, que el creixement 
d’aquests anys no quedi com una 
anècdota, diuen. “Costa orga-
nitzar-se a nivell col·lectiu. Falta 
una entitat que ajudi als projec-
tes inicials”, manifesta Daniel 
Cembrero. Pel que fa al suport 
municipal, assenyalen que l’IM-
PO està inclòs dins l’Ateneu 
Cooperatiu del Barcelonès Nord, 
pel que hi ha contacte amb l’Ajun-
tament, però el suport del govern 
local, apunten, va canviant segons 
qui encapçali l’Ajuntament.

El suport entre projectes
La Sargantana, una de les coope-
ratives més consolidades a nivell 
local, va obrir al 96, però funcio-
na com a cooperativa des de 2010. 
“Tot i que ja vam néixer amb l’ADN 
cooperatiu”, bromeja l’Anna. Com a 
impulsora d’un projecte coopera-
tiu, després de quasi una dècada, 
assegura que aquest model reque-
reix un esforç inicial “que després 
resulta molt positiu”. Una de les co-
ses que més destaca és que es trac-
ta d’un tipus de negoci en el que 
trobes molt suport i acompanya-
ment, perquè es crea una xarxa a 
nivell de ciutat, comarca o més en-
llà, fi ns i tot. “És molt gratifi cant 
perquè tens un projecte personal 
i  i al fi nal esdevé un projecte col-
lectiu”, ressalta l’Anna.•

El 2016, a Badalona 
existien unes 
140 iniciatives 
d’economia social, 
segons l’Ateneu del 
Barcelonès Nord
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La Copa, inici de curs al 
bressol del bàsquet 
Badalona és, sense comptar Barcelona, la ciutat catalana amb 
més equips i fi txes federatives en el món del bàsquet, cosa que 
permet organitzar a casa un torneig tant concorregut i esperat

al basquetbol compten amb més 
de 250 fitxes federatives cadascu-
na. De fet, Badalona és la llar del 
club que ha obtingut en repetides 
ocasions el reconeixement de la 
Federació a l’entitat amb més fit-
xes de Catalunya, i no és la Penya. 
Es tracta de l’Associació Esportiva 
Minguella, amb més 400 jugadors 
i jugadores.

Són tots aquests números, però 
sobretot la passió i el sentiment 
que hi ha darrera, el que fa possi-
ble una competició com és la Copa 
Badalona, que enguany fa 33 anys. 
“Ser el bressol del basquetbol, el 
‘km 0’ d’or d’aquest esport, amb 
tantes entitats, permet organitzar 
una competició local tant potent 
com aquesta i que quedi tant lluï-

da”, celebra l’Albert Esteve, mem-
bre de l’AE Minguella i del Badalona 
Bàsquet Base, la plataforma que 
aglutina a tots els equips i que or-
ganitza el torneig.

“El treball de base dels clubs de la 
ciutat és molt important, però tam-
bé ho són les escoles i la bona rela-
ció que hi ha”, considera Dani Miret, 
l’entrenador badaloní que enguany 
dirigirà al CB Prat, el vinculat del 
Joventut de Badalona a la LEB Or. 
“Als patis es juga a bàsquet, i no tant 
a futbol. Hi ha moltes escoles, activi-
tats i vida al voltant del basquetbol, a 
Badalona, i això fa que els nens i ne-
nes comencin molt aviat i en bones 
condicions”, indica Miret, que també 
exerceix com a professor d’educació 
física a la ciutat. “Hi ha molta gent 

J. T. J. 

Badalona viu aquests dies 
l’inici de curs, també en 
l’àmbit del basquetbol, des-
prés d’alguns dies (i setma-
nes, en alguns casos) d’en-

trenaments de pretemporada. La 
Copa Badalona dóna el tret de sor-
tida a la vida sobre el parquet bada-
loní, que és molta i amb un estat de 
salud esplèndid. Més de 3.000 per-
sones compartiran aquesta tempo-
rada la passió per la cistella, en la 
segona ciutat de Catalunya en xi-
fres totals on aquest esport mou a 
més gent.

La localitat badalonina compta a 
dia d’avui amb 14 clubs on juguen i 
entrenen centenars de nens, nenes 
i joves d’edats molt diverses. Entre 
tots sumen al voltant de 3.000 fi t-
xes, segons la Federació Catalana 
de Basquetbol, la dada més volumi-
nosa després de Barcelona (12.500), 
una ciutat amb una població total 

molt superior a la de Badalona. 
Per sota, a una distància conside-
rable, trobem altres municipis com 
Girona, amb 2.100, L’Hospitalet, 
amb 1.800, o Sabadell, amb 1.500.

Fins a cinc entitats vinculades 

que estima el basquetbol i s’implica. 
I això és una llavor entre els nens i 
nenes des de petits”.

De fet, apunten des del BBB, 
aquesta qualitat i passió pel bàs-
quet a Badalona sempre acaba de-
sembocant en la necessitat de més 
espais. A dia d’avui, els poliespor-
tius i pavellons de la ciutat no poden 
oferir cabuda a un equip més, i, de 
fet, això limita el creixement d’algu-
nes entitats. La pròpia Minguella, 
per exemple, ha hagut de renunci-
ar enguany a crear tres equips més 
per manca d’espai per entrenar i ju-
gar. “L’Ajuntament hauria de treba-
llar per donar cabuda a més equips, 
hi ha molta demanda”, afi rma l’Al-
bert Esteve. Canalitzar reclamaci-
ons com aquesta de forma conjun-
ta és una de les funcions del BBB, 
la plataforma on tots els clubs hi 
són representats, per tal de fer for-
ça conjunta a l’hora de reivindicar 
qüestions, sobretot econòmiques, 
com poden ser les subvencions..•

Un inici de temporada fulgurant
Més de 200 jugadors i jugadores i 18 equips 

A Badalona, la Copa ja s’ha 
convertit en tota una tra-
dició i serveix als clubs per 

tornar de vacances en un ambi-
ent multitudinari i quasi festiu, 
posar-se les piles i presentar les 
plantilles amb totes les ganes 
del món. “L’afl uència és massi-
va, sobretot a les fi nals. Els pa-
vellons s’omplen i la gent arriba 
amb moltes ganes de bàsquet 
després de tot l’estiu de pausa”, 
destaca l’Albert Esteve.

El passat cap de setmana es 

va celebrar la categoria femeni-
na, amb set equips, que es va aca-
bar enduent el Joventut davant 
les noies de la Minguella a la fi -
nal. Aquest cap de setmana serà 
el torn dels nois; 11 equips, tots 
els clubs de la ciutat a excepció 
de la Penya i el Sant Josep, els sè-
niors dels quals competeixen en 
categories elevades (ACB i EBA), 
es disputaran el trofeu.

En total, més de 200 jugadors i 
jugadores que omplen de partits 
els dos primers caps de setma-

na de setembre als pavellons de 
la Plana i Casagemes. Totes dues 
categories han estrenat nou for-
mat d’eliminatòries directes, en 
comptes de fase grups, per afegir 
emoció al certamen.

El cap de setmana següent, el 
del 22 i 23, serà el moment dels 
petits, amb la copa ‘mini’, en la 
que participaran 17 clubs, entre 
masculins i femenins, encara en 
format de lligueta, per assegurar 
que tots els conjunts disputin dos 
o tres partits.•

Badalona compta 
a dia d’avui 
amb 14 clubs on 
juguen i entrenen 
centenars de nens, 
nenes i joves

El Joventut Femení es va proclamar campió de la copa el passat cap de setmana Foto: Jose Hernández

Les guanyadores aixequen el trofeu Foto: Jose Hernández

Enfrontament del cap de setmana Foto: Manel Expósito
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“De petita sí vaig tenir 
alguns problemes, 
era la rara, ‘la 
noia blanqueta’ a la que 
no li podia tocar el sol”

Melany Bergés, 
originària de La Salut 
i veïna de la Morera, 
és atleta paralímpica i 
compagina la competició 
amb la seva professió, 
professora. Una 
discapacitat visual fa 
que, des de 2016, corri 
amb guia; aquell mateix 
any va ser 4a als Jocs 
de Río i campiona 
d’Europa. Aquest estiu 
ha aconseguit la medalla 
de plata als Europeus.

Javier Torres Jiménez

Contenta amb la plata de Berlín?
Una plata una mica agredolça. Estic con-
tenta perquè vaig pujar al pòdium, és una 
medalla. La marca de 100m que vaig fer 
està bastant bé. Però esperava més, anava 
a per totes.  

Quines han estat les victòries més impor-
tants per a tu?
Hi ha hagut dos que m’han marcat molt. 
La de Río 2016, perquè eren els meus pri-
mers Jocs, no sabia com em sentiria, amb 
tanta gent i la pressió...em va saber a glòria 
aquell quart lloc, guanyant les semifi nals. I 
després la del Campionat d’Europa d’aquell 
mateix any, perquè venia d’haver-me tren-
cat els isquiotibials, i vaig guanyar en els úl-
tims 10 metres de la carrera, ni m’ho creia, 
va ser increïble. 

Quan vas decidir fer el pas a l’àmbit pro-
fessional?
Vaig ingressar en la residència 
Joaquín Blume, la residència de tecnifi ca-
ció de Barcelona, on entrenava mentre se-
guia amb els meus estudis. Vaig començar a 

anar a internacionals, en categories inferi-
ors. Així que quan fas el salt al nivell profes-
sional, no ho notes perquè ja ho véns fent: 
estudiar, treballar, entrenar, viatjar, com-
petir. Però quan veus que a poc a poc vas 
guanyant posicions i un dia et proclames 
campiona d’Europa, te n’adones que has de 
plantejar-te coses.

Quina diferència hi ha entre un atleta 
d’una categoria olímpica i tu?

“Si no em renoven la beca, em retiraré; 
molts cops som xifres i no atletes” 

Melany Bergés, aquesta setmana, a Badalona  Foto: Javi Torres

Que ells ho veuen tot i jo veig poc! (riu) A 
nivell motriu, no hi ha cap. Entreno amb 
persones que no tenen cap discapacitat vi-
sual, però jo hi ha certes coses que no puc 
fer, com saltar tanques, perquè no contro-
lo igual les distàncies i em puc fer mal. 

La teva afectació t’ha suposat una barrera 
alguna vegada?
A nivell esportiu, no. Fa ràbia, perquè de 
vegades estic entrenant, em toca el sol de 
cara i em sento vulnerable perquè no veig, 
i per això tinc al guia. Però més enllà d’ai-
xò, no. Els límits estan en la teva pròpia 
ment, mai m’ha impedit aconseguir una 
meta.

I en la teva vida quotidiana?
En la vida personal, de vegades sí que et 
dóna més ràbia, precisament per depen-
dre dels altres per a moltes coses, no tenir 
la meva autonomia per desplaçar-me amb 
vehicle propi. A nivell social, de petita sí 
vaig tenir més problemes, era la rara, ‘la 
noia blanqueta’ a la qual no li podia tocar 
el sol. Així que això sí em va portar algu-
nes repercussions negatives de petita i du-
rant l’adolescència. Però ara ja ho porto 
bé, sense més.

Fins a 2016 vas córrer sola, i des de llavors 
ho fas amb guia. Com vas sentir el canvi?
El que més he notat és la seguretat en cór-
rer, és el més important. Jo abans corria 
una mica més insegura, tenia més por en 
algunes situacions. Els meus entrenadors 
sempre em deien que amb un guia guanya-
ria en resultats, i així ha estat. Tenir una 
persona al meu costat que em transmet 
aquesta confi ança és gairebé tota la car-
rera. 

I no et va resultar estrany o més compli-
cat al principi?
Des del primer moment hem tingut molta 

coordinació. És difícil ser guia, perquè ha 
de córrer més, i ell és més alt, així que ens 
hem d’adaptar l’un a l’altre. Sergio ha es-
tat excel·lent des del principi.

Encara que ara tornis a estar a Badalona, 
has estat molt temps a Madrid. Has portat 
malament la distància amb la família?
Sí, l’últim any estava desesperada, necessi-
tava estar prop de la meva família. Al prin-
cipi se’m va fer tranquil perquè venia molt 
de visita, però el tram fi nal tenia moltes 
ganes de tornar.

Els esports minoritaris no solen tenir una 
gran atenció per part dels mitjans. Si a 
més són de categoria paralímpica, el greu-
ge és més accentuat?
Més encara. Els esports minoritaris i sobre-
tot paralímpics no generen diners i no tenen 
impacte mediàtic. L’última dècada hi ha ha-
gut una evolució a millor i anem sortint en 
els mitjans, però està molt poc valorat. Quan 
la gent paralímpica té doble mèrit, perquè 
no solament és el fer esport, sinó també llui-
tar contra la teva pròpia adversitat. 

I el suport d’administracions i federaci-
ons?
Està millorant però estem lluny dels olím-
pics. Una medalla paralímpica d’or són 
30.000 euros i una olímpica, 100.000. Ara 
l’han pujat a 45.000, però àdhuc estem 
lluny. A Espanya no s’aposta per l’esport, 
llavors no hi ha resultats. Hi ha un percen-

tatge molt alt de grans atletes paralímpics 
que són de Gran Bretanya o Estats Units, 
perquè allà hi ha moltíssima inversió en 
esport. Sense inversió, no hi ha resultats, i 
bastant fem.  

Quines competicions hi ha en l’horitzó?
Al novembre de l’any que ve tocarà el 
mundial, a Dubai, i el següent pas ja seran 
els Jocs de Tòquio. 

I la idea és arribar a Tòquio 2020?
La idea és arribar, solament queden dos 
anys. Jo aquest any ho anava a deixar i 
m’anava a retirar, perquè no vaig aconse-
guir la marca que em demanaven a Berlín, 
i el Comitè Paralímpic no m’anava a re-
novar la beca, l’aportació econòmica que 
m’ajuda a compaginar l’esport amb la 
meva vida laboral. Molts cops som xifres 
i no atletes, en aquest sentit. Però aquests 
propers mesos estudiaran el meu cas i 
sembla que encara podrien donar-me-la. 
Si no, ho deixaria, perquè no puc estar tre-
ballant gratis. Així que dependrà de seguir 
tenint un suport econòmic. 

Quant temps dediques a l’atletisme?
Podem arribar a les tres o quatre hores di-
àries, a més dels desplaçaments. Jo no puc 
conduir, depenc de transports, així que tot 
es dilata, cal afegir-li pot ser dues hores de 
desplaçaments. Comptant que tot vagi bé 
en l’entreno i no calgui allargar-ho. És gai-
rebé una jornada completa.

És impossible mantenir-te en l’elit sense 
aquesta ajuda?
Si no tens responsabilitats ni moltes des-
peses, t’ho pots permetre. Però si has de 
pagar un lloguer i ets econòmicament au-
tònoma, els nombres no et donen, perquè 
a això has de dedicar-li un temps que no 
pots dedicar a treballar, així que no és vi-
able. •

“Tenir un guia al meu 
costat em transmet 
una confi ança que és 
gairebé tota la carrera”

Melany Bergés
Atleta paralímpica i professora

A peu
de carrer

de Badalona


