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La qüestió de
conﬁança, sobre
la taula
Pren força com a opció
per superar el bloqueig de
pressupostos, que no van
aconseguir l’aprovació del Ple P4

La casa de Badalona
on va néixer el
diccionari de la
llengua catalana
L’Any Fabra commemora
al pare de la gramàtica i
ortograﬁa catalanes, que va
viure a Badalona durant 30
anys de la seva vida P11

‘Rescatats’
al rescat
Refugiats i asiliats polítics es preparen a
les piscines de Lleﬁà per a ser socorristes
amb Proactiva i Open Arms P 2-3
Un dels entrenaments del curs a Lleﬁà Foto: Javier Torres

El tema
De refugiats i asiliats polítics
a socorristes a les platges
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Proactiva, Open Arms i la Generalitat organitzen un curs
perquè persones refugiades puguin obtenir el certiﬁcat de
socorrisme i tinguin una sortida laboral salvant vides al mar

Sessió d’entrenament a les piscines de Lleﬁà Foto: Javier Torres

Javier Torres

R

ezza va perdre la seva família i es va veure obligat a
sortir de l’Iran amb 17 anys
sense quasi saber nedar, va
emprendre una travessia
durant la que va passar dies a dies
al mar, en embarcacions precàries
carregades d’altres refugiats com
ell. Anys més tard, ja amb 20, és un
dels nedadors més en forma que
es llença cada matí a les piscines
de Lleﬁà, on Proactiva entrena des

del mes de novembre a un grup de
persones refugiades i amb asil polític que aquest proper estiu s’estrenaran com a socorristes.
L’empresa de salvament aquàtic forma des de fa alguns anys a
desenes de joves i adults que volen dedicar-se a la vigilància de
platges i de zones de bany. A ﬁnals
de 2017, però, van emprendre una
iniciativa amb un punt diferencial que incloïa persones que passen
per una situació complicada a nivell social i polític. Es tracta d’un
curs gratuït que ha estat possi-

“És una forma de tancar el
cercle. Un cop rescatats del
mar i portats a terra, ara què?
Això els permetrà una sortida
professional, i que puguin anar
a fer un cop de mà ajudant
altres persones al Mediterrani”,
explica una de les responsables
del curs, Lucía Rodríguez

ble gràcies a la triple col·laboració
entre la Generalitat, l’empresa
Proactiva i la seva vessant solidària, Open Arms. I que es desenvolupa a Badalona.
Els participants són una dotzena de persones d’entre 18 i 40
anys que viuen a Catalunya com a
asiliats polítics per diferents motius, en la seva majoria, i que tenen diﬁcultats per establir-se de
manera quotidiana i poder guanyar-se la vida. “És una forma de
tancar el cercle. Un cop rescatats
del mar i portats a terra, ara què?
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Sessió d’entrenament a les piscines de Lleﬁà Foto: Javier Torres

Això els permetrà una sortida professional, i que puguin anar a fer
un cop de mà ajudant altres persones al Mediterrani”, explica una
de les responsables del curs, Lucía
Rodríguez.
Tot i que la totalitat de l’activitat d’Open Arms es centra al
Mediterrani amb persones que
provenen de l’Orient Mitjà, la presència sud-americana al curs és
molt notable: Brasil, Colòmbia,
Veneçuela, Hondures, Perú. Al capdavall, un grup de persones molt
divers i dins del qual s’ha creat un
vincle molt fort. “Porten entrenant
plegats cada dia des del novembre.
S’han fet amics, són com una família i fan vida junts, alguns d’ells”,
relata la Lucia.
Les històries personals de cadascun d’ells també ha fet que
l’experiència sigui més intensa.
“Al principi no volíem entrar molt
en les seves vides, perquè així ells
podien venir a aprendre i desconnectar. Un dia, però, tots van explicar la seva situació, i vam sortir
tots plorant de la sessió”, destaca
la professional de la companyia badalonina.
“Alguns no sabien nedar”
Per al personal de Proactiva que
participa en la formació, aquest
ha estat un dels cursos més enriquidors i han teixit un vincle espe-

“Alguns no sabien
nedar quan van
arribar. Ara
neden quasi més
ràpid que jo”
cial amb els participants. “Alguns
no sabien nedar al principi. No
haurien passat el filtre dels cursos normals. Ara neden quasi més
ràpid que jo”, explica la socorrista. A més, diu, són molt agraïts,
també entre ells: “A un d’ells se
li van trencar les ulleres. Anava
molt malament de diners i entre
tots els companys li van comprar
unes de noves. Quasi arrenca a plorar. Costaven pot ser 10 euros, però
no se les podia pagar”, recorda la
Lucía amb alegria.
Amb aquest curs obtindran el
certificat professional per a treballar com a socorristes a nivell
estatal i europeu. Aquests dies encaren el darrer tram del curs i properament començaran pràctiques
a platges. Quan acabin, es podran
incorporar a la vigilància estable
a partir del mes de juny, allà on
Proactiva ofereixi serveis. “No tenien ﬂotació i ara estan preparats
per treure gent de l’aigua”.

L’Apunt

“Quan tingui la residència, viatjaré
per ajudar a altres refugiats”
Rezza, un refugiat iraní de 20 anys, és un
dels participants d’aquesta iniciativa

•

Rezza, un dels nois del curs Foto: Javier Torres

E

ls participants del curs que es desenvolupa a les piscines de Lleﬁà a diari tenen històries personals ben curioses. Un dels més joves és en Rezza Sorkabi, un iranià que va
trigar més d’un any en fer el recorregut des del seu país d’origen ﬁns a Barcelona, passant per Turquia, Grècia i Itàlia. Va ser rescatat al Mediterrani quan arribaven a Europa,
en una embarcació de 9 metres en la que hi havia 65 persones.
L’iranià ha après ràpid castellà i ja parla en total cinc idiomes. Explica que li agrada el
treball físic i les coses “emocionants”, per això aquest jove que practica ‘parkour’ en el seu
temps lliure es va interessar per fer de socorrista. A més d’exercir professionalment a les
platges catalanes, el seu objectiu és aconseguir la targeta de residència, ja que ara mateix
és asiliat, i poder viatjar a països on pugui ajudar a altres refugiats, amb l’equip d’Open
Arms.
Un altre cas és en Gabriel, de 27 anys i originari de Veneçuela. Quan la situació al seu
país es va posar molt tensa a nivell polític, va deixar els estudis i el treball i va demanar asil
per venir a Barcelona, on té família i on porta més d’un any vivint. Començava de zero i el
curs se li va obrir com una opció de prosperar. Ara, explica que tenen una relació de grup
quasi familiar i estan desitjant començar a treballar “Tots comencem de zero, i això fa que
estem units”.
Un cas diferent al dels seus companys és el del Nico, un colombià de 26 anys, que va venir a Barcelona per guanyar-se la vida com a enginyer civil. Per poder donar validesa al seu
títol universitari, però, havia de gestionar un tràmit que no s’ha pogut pagar, i el curs li va
sorgir com una opció. “Ha estat una experiència molt enriquidora; ens uneixen moltes coses encara que tinguem cultures diferents. Ens uneix salvar vides”.

La Lucía, una de les monitores, parla amb els nois Foto: Javier Torres
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Actualitat
La qüestió de conﬁança,
sobre la taula per superar
el bloqueig del pressupost
4
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Pren força i s’obre com una possibilitat clara per aprovar els pressupostos;
les tres formacions donaran suport a la decisió ﬁnal de l’alcaldessa

Javier Torres

L

a negativa de dimarts a
l’aprovació dels pressupostos del govern municipal va desprendre un escenari en el qual la pròrroga
dels comptes de 2017 s’observava com l’opció més factible i senzilla de gestionar políticament.
L’alcaldessa Dolors Sabater ni va
voler parlar al Ple de la qüestió
de confiança, la via alternativa,
quan PP i PSC la van posar sobre
la taula. Un sistema similar al que
va emprar Ada Colau a Barcelona
per aprovar els seus pressupostos
fa unes setmanes.
Després del Ple, però, sembla
que la qüestió de confiança ha
agafat força i seria una possibilitat
tant o més real que la de continuar
amb els números de 2017 prorrogats. Les darreres hores s’han produït diferents reunions cabdals en
aquest sentit, i una cosa sí sembla
clara, segons expliquen fonts properes a l’executiu: les tres formacions han acordat tancar ﬁles amb
la decisió ﬁnal de Dolors Sabater i
hi donaran suport, si aquesta és la
de sotmetre’s a la qüestió de conﬁança. Una decisió que es coneixerà

Guanyem, ERC i
ICV-EUiA tancaran
ﬁles al voltant de
la decisió ﬁnal,
que es coneixerà
els propers dies
els propers dies, si no aquest mateix divendres. Cap de les tres formacions s’ha volgut expressar de
manera oﬁcial.
La qüestió de conﬁança aniria
directament lligada a l’aprovació
de pressupostos i es debatria en un
ple monogràﬁc extraordinari en el
qual Sabater se sotmetria a la ﬁscalització de l’oposició. Hi haurien dues sortides: d’una banda, que
s’aprovés per majoria simple, cosa
que portaria a superar el tràmit i
a aprovar els pressupostos; de l’altra, que sumés més vots contraris,
com va passar el darrer dimarts.
Arribats a aquest punt, l’oposició disposaria d’un mes per buscar una alternativa de govern amb
un candidat a alcalde o alcaldessa
que disposés del suport de la ma-

Imatge d’arxiu Foto: J.T.

joria absoluta del ple, 14 regidors.
D’aconseguir-ho, aquest nou executiu accediria a comandar l’Ajuntament ﬁns a ﬁnal de mandat i l’actual govern passaria a l’oposició.
Si no es pogués materialitzar un
nou equip amb majoria de 14 vots,
Dolors Sabater i el tripartit conti-

El procés impedeix un acord per
aprovar el pressupost de 2018
El PSC considera que el govern municipal no ha respectat la
neutralitat institucional pel que fa al procés independentista
J.T.

E

l govern municipal portava
el passat dimarts a Ple una
proposta de pressupost que
implicava per aquest exercici un
augment dels ingressos de quatre
milions d’euros i pujava ﬁns als
166 milions d’euros. Uns comptes,
però, que arribava sense tenir un
acord completament tancat, com
sí va fer l’any passat, quan el PSC
va donar suport per tirar endavant els comptes de 2017, que els
socialistes no consideren ben executat: “L’any passat es van aprovar uns magníﬁcs pressupostos,
però creiem que han quedat en
paper mullat per la falta de gestió”, va etzibar el president del

grup, Álex Pastor. Tot i que aquest
ha estat només un dels motius pel
vot contrari del PSC. Com ja venia
esgrimint les darreres setmanes,
amb l’apropament d’aquest ple, el
PSC retreu al govern la manca de
“neutralitat institucional” pel que
fa al procés independentista. “Vostè
va dir que governa qui pot generar majories -ha apuntat Pastor
a l’alcaldessa Dolors Sabater, sobre el seu discurs d’investidura-.
Demanàvem que tornessin a aquell
pacte, perquè la institució s’ha de
preservar”.
La negativa del PSC tancava les
opcions, en un Ple on Ciutadans
ha tornat a retreure que no es tingui en compte la seva proposta de
rebaixar l’IBI un 5%, una mesura que, subratlla el regidor Juan

Miguel López, seria possible amb
els superàvits de 2016 i 2017. Més
enllà d’això, va retreure que no
s’hagin contestat molts dels dubtes del seu grup i que no es respon
a les necessitats de la ciutat.
El Partit Popular va titllar de
“vot de càstig” el resultat del ple
d’aquest dimarts, per la seva “mala
gestió” i “mentides”. El president
del grup, Juan Fernández, creu
que les àrees de l’Ajuntament estan
funcionant sense directrius clares,
i que no s’han gastat moltes partides perquè no hi ha gestió. També
va carregar contra la utilització de
l’Ajuntament, diu, com una “eina”
del procés independentista.
El govern s’ha quedat a un sol
vot de l’aprovació inicial del pressupost de 2018, ja que ﬁns al di-

nuarien al capdavant i els pressupostos de 2018 s’aprovarien automàticament. Tot apunta a que el
fet de no disposar d’uns pressupostos actualitzats, que sumen uns
quatres milions d’euros més que
l’any passat, podrien pesar més
que gestionar l’Ajuntament l’últim

any de mandat amb uns comptes
prorrogats, una opció que no suposaria exposar-se políticament i
donar a l’oposició l’opció de canviar de govern. Això no signiﬁca que
no hi hagi dubtes al si del govern,
on es contemplaria com una opció
real la de no superar la qüestió.

marts sí havia aconseguit arribat
a acords amb el Partit Demòcrata,
Units Per Avançar i la regidora no
adscrita, Conxita Botey, qui ha destacat les partides d’acció social
d’un pressupost “molt assumible”.
El regidor d’Units, Jordi Subirana, va reaﬁrmar el pacte aconseguit per augmentar els diners
destinats al Consorci Badalona
Sud i la mesura d’una boniﬁcació
social de l’IBI. El representant del
PDeCAT, per la seva banda, va reivindicar la partida de manteniment del Pont del Petroli i el passeig Marítim aconseguida pel grup
en negociació amb el govern, així
com la contractació de seguretat privada de mig milió d’euros
per als edificis municipals, amb
l’objectiu d’alliberar una desena
d’agents de Guàrdia Urbana per
patrullar els carrers. Partides que
queden en entredit amb el bloqueig del pressupost.
Prenent els acords com exemples, el responsable d’Hisenda, Jose
Téllez, va aﬁrmar que es pot arribar a “acords concrets” sobre gestió
local tot i les diferències ideològiques. També va justiﬁcar que l’execució del pressupost de l’any passat

Només el govern,
PDeCAT, Units
i C. Botey van
votar a favor (13)

•

ha arribat al 90%, com la mitjana habitual, assegura, i va respoondre al PSC que s’han complert
bona part dels acords de pressupost de 2017. També el tinent d’alcalde d’ICV-EUiA, Àlex Mañas, va
apel·lar al PSC i va demanar no
trencar “ponts” i mantenir “obert
el diàleg”. “Que tots els polítics puguin sopar amb els seus ﬁlls i ﬁlles és una emergència democràtica, és treballar per les llibertats
polítiques a Catalunya, i això no
suposa restar gestió i atenció a
Badalona”, defensa.
Dolors Sabater ha fet un “balanç deplorable” del resultat del
ple d’aquest dimarts, considera
que l’oposició no està castigant el
govern, sinó a la ciutadania, i va
lamentar que el PSC hagi decidit
“retirar-se del pacte de governabilitat”.

•
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Desballestaran tres
barques de la platja
dels Pescadors

Reoberta la capella
de Can Miravitges
un cop restaurada

L’estat de tres d’elles, de propietat privada, fa impossible la
seva recuperació; l’Ajuntament restaurarà les altres tres

Les recuperades
se sumaran a les
tres ja restaurades
el 2016

Retiren les barques de la platja Foto: Aj. Badalona

Redacció

L

’Ajuntament de Badalona ha
retirat aquest dijous i desballestarà tres de les sis barques

de pescadors privades que es troben a la platja dels Pescadors i
que han estat declarades com a
residus a causa del seu abandonament i del mal estat en que es troben per les inclemències meteorològiques, l’efecte corrosiu de l’aire

marí i pels actes incívics. Les tres
barques restants seran restaurades acuradament i formaran part
de la museïtzació que inclourà
un total de sis barques que passaran a ser de propietat municipal. Recordem que l’estiu de 2016
ja van ser restaurades tres barques més. Amb aquesta actuació
l’Ajuntament de Badalona té la voluntat de recuperar un element intrínsec del patrimoni històric del
litoral marí de la ciutat. L’operació
costarà 6.000 euros per barca, diners que aniran a càrrec de l’Ajuntament de Badalona.

•

Masia de Can Miravitges Foto: Aj. Badalona

E

l passat diumenge es va obrir al públic la capella
de Can Miravitges després de la restauració que
s’hi ha dut a terme. La capella és un element que
forma part del conjunt de la masia de Can Miravitges
que estava força deteriorat. La restauració s’ha realitzat, després de tres mesos de treball, gràcies al ﬁnançament i a la participació del Consorci del Parc
de la Serralada de Marina (Diputació de Barcelona).
Aquesta actuació ha tingut un cost de 89.500 euros.
L’objectiu de la restauració, que ha preservat el màxim el seus elements arquitectònics originals, és poder incorporar aquest espai a la visita de la masia, que
depèn del Museu de Badalona, i que mostra la vida al
camp català i la ﬁgura del pintor Antoni Ros i Güell.
La planta baixa, amb una superfície de 36,9 m2,
es destinarà bàsicament a la rebuda dels escolars de
l’Escola de la Natura Angeleta Ferrer i dels que visitin
la masia amb el Museu. També, de manera complementària, s’hi faran explicacions sobre el parc de la
serralada de Marina i el propi ediﬁci històric de Can
Miravitges. Pel que fa a l’antic cor, es mantindrà la
connexió funcional amb el pis principal de l’ediﬁci.

•
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Conviure
El barri de La Mora passarà el
seu segon estiu sense platja
6 L’Independent de Badalona
27 d’abril de 2018

A les obres del col·lector de l’any passat se li ha afegit la
contaminació del sòl, que va suposar el tancament de l’espai entre
els ediﬁcis i el mar; la platja del Port tampoc estarà preparada

Javier Torres

E

l sol comença a brillar i a
escalfar la ciutat i al barri de La Mora saben que
viuran un segon any sense
platja. A tocar de mar però
sense accés habilitat per un cúmul
de circumstàncies que no se solucionen, de moment, i que no tenen
previsió de fer-ho ràpidament. Tot
l’espai que separa l’aigua i les roques del passeig marítim del barri es troba tancat, com a mínim
formalment, i la poca platja que
ha quedat després d’aquest hivern
es només accessible per sobre de
les roques.
Després de les obres del collector, danyat per un temporal
ara fa més d’un any, un estudi geotècnic encarregat expressament
va concloure que aquest tram de
terreny, on antigament hi havia
hagut fàbriques, com pràcticament a tota la zona que envolta
les Tres Xemeneies, conservava
restes d’elements contaminants.
Concretament, d’arsènic, un semimetall pesant, perjudicial per a la
salud humana, plom i ferro.
L’AMB, que es va encarregar de
les obres del col·lector, va recobrir
la zona amb una petita capa de
grava per aïllar les restes, i va tancar la zona amb una mena de perímetre de tanques en forma rectangular, paral·lel al mar, per evitar
el pas de veïns. Un objectiu incomplert, ja que el trànsit de persones
que hi passegen i d’algunes que ja
es comencen a banyar és constant,
aquests dies.
Les tanques dels extrems del
solar estan trencades i s’hi pot ac-

Tanques al passeig de la Mora amb pancartes veïnals Foto: Javier Torres

cedir sense problemes. A més, els
terrenys es van degradant a mesura que passa el temps. Més enllà de
la manca de neteja i la presència de
rates a l’espigó, el darrer temporal
de vent i onatge va trencar algunes
estructures i es va endur part de
la cobertura de grava dels treballs
que va efectuar l’AMB. Una situació en la que estan involucrades diferents administracions i que no
sembla moure’s gaire, o amb gaire agilitat, com a mínim. Això desespera dia a dia als veïns del bar-

ri, que ja no saben què fer o qui
demanar mesures. “Hi ha alguns
veïns que es donen per vençuts i
lloguen el pis per marxar, perquè
vendre’l, a més, és complicat. No
sabem quan tindrem això arreglat,
però pinta negre”, lamenta la portaveu veïnal Begoña Gómez.
Admeten una comunicació ﬂuïda amb l’Ajuntament i no dubten que s’estiguin fent demandes
a nivell supramunicipal, però etziben que, al capdavall, el resultat és inactivitat a la zona, que

veuen més deixada progressivament. La resolució no es preveu
senzilla, avança el responsable de
Medi Ambient, Àlex Mañas, perquè s’hi han de posar diferents
administracions, sobretot l’Estat, però no només. I això, diu, és
la direcció en la qual està pressionant l’Ajuntament: “O ens coordinem totes les administracions
o això no serà possible. No es poden concebre descontaminació i
col·lector de forma separada, i ens
hi hem de posar tots”. En aquest

L’apunt

La descontaminació de la platja
del Port, a licitació aquest estiu
Els treballs depenen de Marina Badalona, que ja
va aprovar la despesa d’1,5 milions necessària
J. T.

L

’altre front obert des de l’any
passat és la recuperació de la
platja del port, una alternativa que l’Ajuntament va posar
sobre la taula quan les obres del
col·lector van deixar a la Mora

sense el seu principal tram de costa. Uns terrenys que s’han de descontaminar i on, teòricament, no
s’hauria d’accedir, tot i que és molt
habitual veure-hi gent gaudint del
sol o pescant, ﬁns i tot. Aquesta
mesura suposa una inversió d’uns
1,5 milions d’euros, que es porta

mesos treballant des de Marina
Badalona, assegura el Consistori.
De fet, la previsió és que aquesta
obra es pugui comnçar a licitar
el proper mes de juny, pel que la
platja estaria enllestida per a l’ús
públic el 2019, si no es produeixen
més retards.

•

Platja del Port Foto: J.T.

sentit, també s’hi ha involucrat
el Departament de Territori i
Sostenibilitat, a través de l’exregidor i secretari general del departament Ferran Falcó, que convocarà a totes les parts implicades,
inclòs l’Estat i altres agents com
l’Agència de Residus. Tots plegats
es reuniran aquest proper mes de
maig per mirar quines opcions hi
ha i sota quines condicions, tant
de temps com econòmiques, es
poden desenvolupar. En qualsevol cas, no serà fàcil ni ràpid.

•

Conviure
Un passeig marítim
provisional entre
Badalona i Sant Adrià
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El temporal que va trencar el col·lector ha descobert una
possible via que uniria les dues ciutats per la costa

Silvia Rodríguez Gómez

La proposta
és provisional
a l’espera que
la zona quedi
urbanitzada

H

i ha oportunitats a les
ciutats que cal aprofitar”, explica amb naturalitat Josep Mª Massot,
un tècnic assessor de la
Federació d’Associacions de Veïns
de Badalona (FAVB), que durant
més de trenta anys ha estat arquitecte municipal de l’Ajuntament
de Badalona. I aquesta oportunitat neix a partir d’un desastre que
fa més d’un any va provocar una
llevantada a les platges de la ciutat,
i en particular a l’àrea del barri de
La Mora, quan el temporal va fer
malbé el col·lector que aboca les aigües residuals al mar.
“Llavors -explica Massot- va
quedar al descobert un terreny
desconegut per tothom perquè
estava encriptat des de fa molts
anys, entre el Port de Badalona, el
barri de La Mora, la línia del tren
i la tanca de les Tres Xemeneies”.
Una tanca d’obra cau a terra,
i queda a l’abast dels encuriosits un “camí” sobre el col·lector
que uneix el Passeig Marítim de
Badalona i el de Sant Adrià del
Besòs. Un camí, però, abandonat
i que pot inclús ser perillós per a
les persones que actualment l’estan fent servir.
Només son 700 metres els que
caldria rehabilitar “de forma
provisional”, puntualitza Massot,
ja que el futur Pla Director
Urbanístic de les Tres Xemeneies
contemplarà actuacions en la
zona i la seva remodelació deﬁnitiva.

El pas entre Badalona i Sant Adrià està obert des de les obres del col·lector Foto: J.T.

El cost de la
intervenció
seria d’entre
200.000 i 400.000
euros, segons
un exarquitecte
municipal

Però, segons reconeix l’arquitecte, cal donar respostes quan es
generen oportunitats, i l’arranjament provisional podria estar enllestit en menys d’un any.
El cost de la intervenció seria
d’entre 200.000 i 400.000 euros,
segons ell mateix ha calculat. “Hi
ha dos parts d’actuació, una de 300
metres i una altre de 400. A la segona hi ha un buit i s’ha de aportar sauló i fustes i a l’altre es pot
aproﬁtar molta part del col·lector”,
explica Massot.

Julio Molina, president de la
FavB, creu que és una proposta
“molt interessant, que posa en el
seu lloc al barri de La Mora, perquè li dona un impuls important i
necessari”, a tenor de tots els problemes que estan vivint els seus
veïns per la contaminació del subsol, i espera que les administracions puguin donar una resposta a
la demanda.
Per la seva banda, l’Ajuntament
de Sant Adrià i el de Badalona valoren positivament la propos-

ta. No obstant això, el regidor de
Badalona Habitable i 1r tinent
d’alcalde, Oriol Lladó, recorda
que hi ha més actors que entren
en joc, ja que la titularitat del terreny pertany a la zona marítimoterrestre del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient, i a més a més seria l’Àrea
Metropolitana de Barcelona qui
hauria d’executar l’acció.
Lladó també apunta la contaminació del sol de la zona de La
Mora com un altre obstacle a salvar. “Si fos una actuació només de
l’Ajuntament i sobre un terreny
que està descontaminat, seria
una intervenció molt petita i assumible”, destaca, però, “cal prudència” ja que no és fàcil de gestionar ara mateix.
Pel que fa al desenvolupament
de l’àmbit de les Tres Xemeneies,
des del Consorci del Besòs recorden que el Departament de
Territori i Sostenibilitat, juntament amb els ajuntaments afectats, està iniciant els treballs per
a la redacció del Pla Director
Urbanístic corresponent, una actuació que es farà, apunten, amb
un “procés participatiu obert a
tota la ciutadania”.

•
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La teva veu

Opinió convidada
Eduard Aguayo, Cofundador i director legal d’OPEN ARMS

Capvespre al Mediterrani Central

C

omenço amb algunes deﬁnicions:
Filosoﬁa. El realisme considera que res no
existeix si ningú mai no ho ha vist. L’idealisme,
per la seva banda, creu que les coses existeixen encara que ningú no les hagi vistes mai.
La mar. L’ús del masculí o del femení per a referir-se
a la mar determina dues classes de persones. Aquelles
que la treballen, se l’estimen i, ﬁns i tot, l’idealitzen;
feminitzant-la. O aquelles que, simplement, la veuen
com una part més del món. La gent de la mar és d’una
pasta especial. Val a dir que les feines a la mar sempre
han estat solitàries i perilloses. A la mar no hi ha carreteres, ni indicadors d’on et trobes. Si tens problemes,
no és fàcil que et trobin i t’ajudin.
Refugiats. Aquells que fugen de la guerra o la misèria. Que cerquen una vida millor o, simplement, una
vida, allà on sigui.
Convenció de Ginebra de 1951. Aquella que reconeix els drets dels refugiats, feta en un temps en el
qual els negres estaven amb els negres, els blancs amb
els blancs, els pobres amb els pobres i els rics amb els
rics. Aquell món ja no existeix.
Fets no controvertits. Aquells amb els quals, com
diem els juristes, tothom hi està d’acord i no admeten
discussió. Exemple: si llencem al mar algú que no sap
nedar, a cent-cinquanta quilòmetres de terra ferma,
trigarà més o menys però, si ningú el rescata, s’ofegarà.
ONG. Acrònim d’Organització No Governamental.
Pot revestir la forma jurídica d’associació o de funda-

“Rescatem gent i expliquem
el que passa enmig de la
mar, on moltes autoritats
es senten impunes i
tracten a les persones
migrants com a objectes”
ció. Les associacions defensen allò que els seus associats creuen que han de defensar. Les fundacions defensen causes d’interès general. Per suposat, allò que
es defensi ha de ser legal.
Ousman. Un bon amic. Fitxatge que ens ajudarà a
actuar en origen. Volem explicar a l’Àfrica com és el
camí cap a Europa. Volem que el jovent sàpiga a què
s’enfronta, que també té l’alternativa d’utilitzar els milers d’euros que les màﬁes li cobraran per un viatge
incert, per formar-se i estudiar en el seu país d’origen.
Amb els anys, i una societat formada, l’Àfrica canviarà, de ben segur.
Origen. Entre altres coses, fet que determina quant
pot costar a algú arribar a Europa. Si ets de Ghana, 900
euros pagats directament. Si ets sirià, 2.100 euros. Si
ets de Bangladesh, la teva família haurà de pagar 2.400
euros. Si ets del Txad, et costarà 3.600 euros que haurà
de garantir una tercera persona. Si ets eritreu, prepara

de Badalona
Anton Romeu, 47, 08012, Barcelona
Tel. 687 022 122
redaccio@independent.cat

Imatge d’una operació de l’Open Arms Foto: Open Arms

4.000 euros que hauràs de pagar mitjançant el sistema medieval de mezzo hawala; és a dir, quan arribis
hauràs de trucar a algú del teu país i donar-li una paraula clau. Aleshores, aquesta persona es posarà en
contacte amb un representant dels traﬁcants i farà el
pagament. Hauràs d’utilitzar el mateix sistema si ets
somalí, però pagant 6.000 euros pel viatge.
Amb totes aquestes deﬁnicions, personals per suposat, es poden construir molts relats. L’actual és que
hi ha refugiats que fugen per mar i que, si les ONG no
els rescaten, s’ofeguen. A més, això succeeix en una
zona de centenars de milers de quilòmetres quadrats,
en aigües internacionals -és a dir, de ningú i de tothom
alhora- i que si ningú ho veu ni ho explica, simplement
no existeix. A més, els governs responsables vulneren
la llei internacional, la del mar i la dels refugiats.
La responsabilitat de les polítiques migratòries europees no pot ser de les ONG. Open Arms es dedica a
fer allò que millor sap fer i és per aquest motiu que
moltíssima gent ens ajuda econòmicament: que la gent
no s’ofegui a la mar. Des dels pensionistes que ens ingressen cada mes cinc euros de la seva miserable pensió per ﬁnestreta, ﬁns als famosos que ens donen milers d’euros. Però tots per la mateixa causa i amb el
mateix valor. Seguirem mentre el poble vulgui que seguim. Sense tothom no faríem res. Però som tossuts.
Som molt petits però el poble ens ajuda. Rescatem
gent i expliquem el que passa enmig de la mar, on moltes autoritats es senten impunes i tracten a les persones migrants com a objectes. Recordeu: així es va
construir Auschwitz, Mathausen... Quan no consideres

“El ﬁscal Carmelo Zuccaro ja
fa dos anys que persegueix
a totes les ONG que estem al
Mediterrani central: drons
militars, intervenció de
comunicacions, seguiments,
intent de col·locació de
micros als vaixells...”
persona a aquells qui tens davant, sinó objecte, passen aquestes coses.
Ara la ﬁscalia antimàﬁa de Catània va per nosaltres.
Bé, no és cap novetat, el ﬁscal Carmelo Zuccaro ja fa
dos anys que persegueix a totes les ONG que estem al
Mediterrani central. I no escatima en mitjans: drons militars, intervenció de comunicacions mòbils i via satèllit, seguiments, intents de col·locació de micròfons a les
nostres embarcacions... Fins i tot disposen d’un equip
policial que es dedica a estudiar què diem als mitjans de
comunicació per a incorporar-ho a les causes judicials.
Val a dir que si en dos anys no ha trobat res per
implicar a cap de les ONG que hi treballem, potser
hi hauria la possibilitat que el seu argument no fos
cert...oi?
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La teva veu
L’Independent omple
l’Escorxador de La Salut en
la seva festa de presentació

L’Independent de Badalona 9
27 d’abril de 2018

Més de 150 persones van assistir al llançament públic del nou
mitjà local, que va comptar amb diferents activitats culturals

Redacció

L

’Escorxador de La Salut es
va vestir de festa el passat
dijous a la tarda per viure
la presentació de L’Independent de Badalona, aquest
projecte de comunicació local impulsat per l’associació cultural homònima. Prop de 200 persones de
totes les edats van assistir a l’acte,
que va comptar amb la participació
de diferents referents del periodisme i amb activitats culturals.
El ritme de la tarda va anar a
càrrec dels Badalonians Sound,
punxadiscos de la ciutat que van
actuar en directe amb els seus vinils. L’associació de joves Krear-T
va plasmar la portada del diari en
forma de graﬁti a dos grans plafons que passaran a decorar la futura seu del mitjà i l’associació.
No va faltar un crit a la llibertat
d’expressió amb la mostra d’il·lustracions No Callarem, del dibui-

xant Pedro Strukelj, sobre el concert celebrat l’any passat al parc
del Gran Sol.
El fotògraf local Martín Gallego
va cedir una selecció de fotograﬁes relacionades amb la ciutat que
es van anar projectant durant tot
l’acte, i també es van col·locar diferents elements d’interacció i
decoració, com dues màquines
d’escriure antigues on la gent va
poder deixar el seu missatge per a
L’Independent.
Les periodistes Gemma Garcia,
de La Directa; Txell M. Pauné, de La
Vanguardia i La Veu dels Carrers;
Albert Balanzà, de L’Independent
de Gràcia, i Roger Palà, de Sentit
Crític, van intervenir per aportar
la seva visió sobre el periodisme de
proximitat i crític, dues de les bases d’aquest projecte. Després dels
seus parlaments, el primer número va irrompre a la festa, de la mà
dels membres de Badalona Capaç,
la Fundació que s’encarregarà de
la distribució del setmanari.

Krear-T pintant el graﬁt Foto: S.R.

BDN Capaç entregant el primer número Foto: Roger Melcior

•

Una de les periodistes convidades a l’escenari Foto: Silvia Rodríguez

Els Badalonians Sound en acció Foto: Tomeu Ferrer

Assistents llegint el diari Foto: S.R.

Petits i grans utilitzant les màquines d’escriure Foto: Silvia Rodríguez

Cultures
Teixint vincles a través
de la música
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L’alumnat de 2n d’ESO de l’Institut Barres i Ones de Lleﬁà i
els del Conservatori de Música i l’Escola de Música Moderna
de Badalona intercanvien vivències entorn la música

“La música és un element de cohesió
social que posa en comú a persones
que en altres contextos potser no
trobaríen com formar aquest vincle”

Un alumne del Barres i Ones presenta l’actuació dels músics del Conservatori de Badalona Foto: Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez Gómez

L

a Cristina Llevat és professora de música de l’Institut Barres i Ones de Lleﬁà.
Durant els set anys que porta treballant com a docent
en aquest centre de Badalona, només tres dels més de 700 alumnes
que han passat per la seva classe
feien música fora de l’aula. Quan
es va proposar intentar apropar la
seva assignatura a l’alumnat, fer-la
més vivencial, i intentar que més
joves visquessin el procés del que
signiﬁca tocar un instrument, va
anar a buscar una escola de mú-

sica al barri, però, no hi va trobar
cap ni una, a Lleﬁà.
És per aquest motiu que la docent va haver d’anar més enllà del
barri i va trucar a les portes de dos
grans institucions de l’àmbit musical de Badalona: el Conservatori
i l’Escola de Música Moderna. La
seva proposta era senzilla, però enriquidora per tots: l’alumnat de 2n
d’ESO del Barres i Ones compartiria amb l’alumnat del conservatori
de la seva mateixa edat les classes
de música. Uns com a practicants,
els altres com a oients. I així és va
fer. Durant dues excursions, els 120
alumnes de 2n d’ESO de l’institut
van entrar en grups molt petits a les

diferents classes del Conservatori
i de l’Escola de Música Moderna.
Van presenciar la gran dedicació
que implica tocar un instrument,
la quantitat d’hores que han d’assajar, quin és el repertori que toquen
o com funcionen instruments que
molts d’ells encara no havien vist
mai en persona.
Per la mestre, el projecte ha
aconseguit molt més que apropar
la música: també ha apropat a persones. “Ens és igual a quin barri
vivim, quina roba portem, perquè
l’enllaç és la música. És un vehicle
que permet ser viscut des de la situació personal de cadascú i que
ens posa en sintonia” reﬂexiona

Llevat. “És un element de cohesió
social que posa en comú a persones que en altres contextos potser
no trobaríen com formar aquest
vincle”, assegura. Per ella, l’alumnat de l’institut ho viu com un creixement, “perquè quan més saps i
més coneixements adquireixes,
tens més seguretat de tu mateix” .
Com que l’alumnat del centre
mostrava molt interès, el projecte, al qual van anomenar ‘Viure la
música’ va créixer: es van programar les conferències d’un productor musical, un músic de jazz i una
cantant de rap. I la resta de matèries també van sumar-se a l’experiència musical: a tecnologia, melodies
per ordinador a partir d’un brunzidor; a català, un reportatge sobre les activitats realitzades; a castellà, una exposició oral. Finalment,
han estat tres setmanes en les quals
l’alumnat ha viscut la música molt
més enllà del pentagrama i Mozart.
Com comenta la docent, aquesta
forma de treballar per projectes
forma part de la renovació pedagògica que està vivint l’educació, i
per la qual aposta el Barres i Ones
des de fa un parell d’anys.
Per la seva banda, l’alumnat
està molt satisfet de la vivència.
“Hem aprés molt, i valorem l’esforç que fan els músics i també els
mestres”, diu la Ainhara Marco,
qui destaca que aquesta nova for-

ma d’entendre l’educació “els dóna
llibertat” i els fa participar molt
més. “Tocar un instrument és molt
més complex del que sembla i ara
ho sabem”, afegeix el Guillermo
Gómez. Per la Yasmina Soussi, el
millor ha estat “descobrir parts
desconegudes dels instruments”.
Per ﬁnalitzar el projecte, el 24 i
25 d’abril es van realitzar dos concerts a l’Auditori del Conservatori
de Badalona. I tots van poder ser
protagonistes de l’event. Per una
banda, l’alumnat del Conservatori
va demostrar la seva destresa musical davant l’escenari, i per l’altre,
el del Barres i Ones va ser l’encarregat de presentar les actuacions
i d’explicar els estils musicals al
quals pertanyien cada una de les
peces que van sonar.
El director del Conservatori de
Badalona, Jaume Cortadellas, creu
que aquest projecte ha beneﬁciat
a tots els implicats per les “relacions humanes” que s’han establert
entre els joves, i destaca que la intenció és repetir l’experiència l’any
vinent. “Seria fantàstic que algun
alumne del Barres i Ones pogués
venir a estudiar música amb nosaltres”, opina, tot recordant que
l’entitat ja fa un projecte similar
amb l’Escola Josep Boada, on professors del Conservatori estan creant un aula d’instruments de corda amb els infants del centre.

L’Orfeó Badaloní estrena un
festival de micro teatre
Hi haurà quatre peces i el públic podrà votar millors
intèrprets, proposta i obra més original
Redacció

A

quest cap de setmana, 28 i
29 d’abril, l’Orfeó Badaloní
celebra la primera edició
del Festival Mínima Expressió, un
certament de teatre en micro format a Badalona, organitzat conjuntament amb la companyia teatral El Cielo al Revés. El doble
propòsit d’aquest festival és, d’una

banda, donar l’oportunitat a totes
les companyies i grups d’estudiants de teatre que ho desitgin de
mostrar al públic una peça de creació pròpia en format micro, i per
una altra, introduir a la ciutat una
programació teatral en aquest format encara poc tractat a Badalona.
Durant dissabte i diumenge es
podran veure un total de quatre
peces de diferents gèneres, per a
un públic adult i de “notable qua-

litat interpretativa i originalitat”,
assegura l’entitat badalonina.
Els assistents, al ﬁnalitzar el visionat de les quatre obres, podran
participar en la votació que es
durà a terme per seleccionar la/
el Millor Intèrpret, la Millor Obra i
la Proposta més original. El festival tindrà lloc a l’Espai Tolrà (19h),
una ediﬁcació modernista de principis del segle XX, que vestirà l’argument de les quatre obres.

•

Imatge d’arxiu de la Casa Tolrà, un dels espais l’Orfeó

•
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La casa on va néixer el
diccionari de la llengua
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Aquest 2018 està dedicat a Pompeu Fabra, pare de la gramàtica i
ortograﬁa catalanes, que va viure a Badalona durant 30 anys

Javier Torres

P

ompeu Fabra va arribar a
Badalona amb la seva dona
i les seves ﬁlles l’any 1912,
quan va ser cridat per formar part de la Universitat
de Barcelona i l’Institut d’Estudis
Catalans. Provenia de Bilbao, on
havia començat a desenvolupar
el seu paper com a professor, i el
trasllat va ser ràpid: sense llar on
viure, sense ‘trastos’, sense part de
l’equipatge...així que la família va
haver d’allotjar-se a la Fonda d’en
Peret, ubicada a la plaça de la Vila,
ﬁns que no trobaven una casa. És
aquest punt, el 12 de carrer de Mar,
on comença la ruta Pompeu Fabra
que aquest 2018 agafa embranzida
amb motiu de la commemoració al
pare de la gramàtica i l’ortograﬁa
catalanes.
L’Espai Betúlia impulsa des de
2010 una ruta guiada que il·lustra la
vida que el mestre va fer a Badalona
durant tres dècades, les més prolíferes de la seva carrera a nivell
professional i públic. Fins ara, l’activitat s’ha fet alguns cops a l’any
sota demanda i preinscripció, però

aquest 2018, Ajuntament i Espai
Betúlia pretenen imprimir més entitat a la ruta. Per això s’ha elaborat
un desplegable amb tota la informació de la ruta i s’han senyalitzat
10 punts cabdals en el relat d’aquesta història, perquè la gent pugui seguir-la sempre que vulgui, més enllà de les programades pel Betúlia.
“Pompeu Fabra va arribar a sentir-se badaloní”, explica en Gerard
Guerra, el ﬁlòleg encarregat de guiar les rutes programades, de les
quals se n’han fet dues aquesta setmana. I és que trenta anys de tota
una vida no són pocs. “Badalona
és la ciutat on va fer pràcticament
tota la seva obra premiada”, destaca Guerra. Entre elles la més reconeguda, el ‘Diccionari general de la
llengua catalana’, que es va publicar el 1932, tot i que podria haver
vist la llum abans, si no hagués estat pels impediments de la dictadura de Primo de Rivera.
Els primers anys, fins al 1928,
la família Fabra va viure a l’actual plaça de Josep Cortinas, en una
casa ja enderrocada anomenada ‘Can Balluga’. Va ser allà on va
viure mentre creava la majoria del
diccionari que posaria les bases de

El guia ens mostra una foto de Fabra Foto: J.T.

Casa del carrer de la Mercè on va viure Pompeu Fabra abans de marxar a l’exili Foto: J.T.

la llengua catalana, a més d’altres
obres cabdals pel que fa a la gramàtica i l’ortograﬁa. De fet, subratlla el
guia de la ruta, són moltes les referències a la ciutat i a mots pròpiament badalonins, com ara ‘badiu’ o
‘micaco’. “És un diccionari quasi badaloní”, bromeja en Gerard.
Durant dos anys, els Fabra es
van traslladar a la cantonada de
Santa Madrona amb la Rambla, a
tocar de mar, un dels motius que
van portar al lingüista a la ciutat.
La seva ﬁlla mitjana patia problemes de respiració, i li convenia l’aire fresc de la costa. Fabra no volia
tornar a la gran ciutat, i Badalona
li aportava aquest veïnat amb la
platja, a més de tranquil·litat i bona
comunicació amb la capital, gràcies al tren i el tramvia, que acostumava a agafar per anar a treballar.
Ho feia amb el 43, la línia que portava ﬁns a plaça Urquinaona i on
se’l veia sempre conversant sobre
llengua, política o cultura.

L’Ajuntament
ha estrenat la
senyalització de la
ruta que organitza
l’Espai Betúlia,
amb motiu de
l’any Fabra
La darrera de les tres residències
és l’única que encara resta en peu,
al carrer de la Mercè, 34, i on hi ha
una placa que recorda qui la va habitar. Allà hi va viure la família des
del 30 ﬁns al 39, quan el bàndol nacional va guanyar la Guerra Civil i
va perseguir alguns enemics, com
era el cas de Fabra, a casa del qual
van entrar per a afusellar-lo. La família era a Sant Feliu de Codines
d’estiueig, com sempre, i els falan-

gistes no van trobar ningú, així que
van desvalisar la llar, van llançar
mobiliari, documents i tot d’objectes al carrer i van fer una foguera.
Fabra no va tornar mai i va restar
a l’exili.
Durant els trenta anys, i abans
de marxar, el seu arrelament a
Badalona va ser profund. De fet,
l’any 34, l’Ajuntament li va concedir la Medalla d’Or de la ciutat i el
va nomenar ﬁll adoptiu. Més enllà
de la simbologia del premi, Fabra
va ser director de l’Escola d’Arts i
Oﬁcis de Badalona, creada el 1915
a l’actual Conservatori, i va participar activament en diverses entitats
i moviments de la ciutat. El darrer
homenatge que la ciutat va retre al
mestre de la llengua va ser el nom
de la plaça Pompeu Fabra i de l’estació homònima de metro. Ara, l’Espai Betúlia pretén començar a organitzar aquesta ruta de forma més
o menys periòdica, aproﬁtant l’embranzida de l’Any Fabra.

•
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Agenda

Si
voleu publicar els vostres actes
en aquesta agenda, envieu un correu electrònic
a redaccio
@independentbdn.cat

Exposicions Activitats
Fins a l’1 de juliol
Exposició ‘Botigues d’abans’, del Museu
de Badalona. Un viatge en el temps que
transporta als visitants als comerços de
ﬁnal del segle XIX i de bona part del segle
XX, quan la relació entre el venedor i el
comprador era molt propera. Inclou elements dels diversos eixos comercials de
Badalona, com els del Centre, el Progrés,
Bufalà, la Salut, Lleﬁà o Canyet.

Concert de tribut a Amy Winehouse, a càrrec del grup The Amy’s Soul.
Sala Sarau 08911 (c. Ramo Martí i Alsina),
a les 23.30 h

28 i 29 d’abril - 1,5 i 6 de maig
Festes de Maig, exposició ‘Badalona, una
Mar de Puntes’. A l’Escola del Mar es poden veure treballs clàssics i contemporanis realitzats per puntaires de Badalona.

Dissabte 28 d’abril
8è Open Club de Tennis Taula, a càrrec del
CTT Badalona. Torneig obert a tothom.
La Badalonense (c. Sant Anastasi, 14), a
partir de les 9h
‘Reviure la música de tots els temps’.
Durant els mesos d’abril a juny es portaran a terme espectacles i actuacions musicals, en cada una de les seus dels casals i
residències de gent gran de la ciutat.Casal
de Gent Gran Congrés. (c. Sant Marc, 6-8),
a les 17h

Fins al 10 de maig
Exposició de fotograﬁes dels alumnes
del taller Sant Isidre 2018, al Centre Cívic
de Morera. Exposició de fotograﬁes fetes
pels alumnes del taller socio-ocupacional
de fotograﬁa participativa per a la inclusió social ‘Sant Isidre’
Fins al 8 de maig
Exposició ‘Maristes 200 i +’, al Centre
Cívic de Dalt la Vila. Una mostra a
Badalona sobre l’evolució i història
d’aquest centre educatiu i el seu futur.

Recomanem

Divendres 27 d’abril
Tarda de jocs de les festes. Aquests jocs
formen part del material educatiu i lúdic que s’està elaborant des de l’Àrea de
Cultura i Ciutadania, amb la participació de totes les entitats de cultura popular badalonina i el suport del departament d’Educació i el Centre de Recursos
Pedagògics.
Biblioteca de Sant Roc (av. Congrés
Eucarístic, s/n), a les 18 h

Magna Celebratio 2018
El XIV Festival Romà ‘Magna Celebratio’. Un any més, la ciutat de Badalona farà gala de les seves arrels romanes amb la
celebració de la Magna Celebratio de 2018, el festival romà de
Badalona, que tindrà lloc des del dijous 26, ﬁns al proper diumenge 30 d’abril. L’edició d’enguany serà la número 14, des que
l’any 2005 el Museu de Badalona va posar en marxa aquest festival amb l’objectiu de donar a conèixer l’important patrimoni romà que es conserva a la ciutat. La Magna Celebratio s’ha
convertit en una cita imprescindible per a tots els aﬁcionats a la
reconstrucció històrica i a l’època romana. Durant quatre dies
la ciutadania de Badalona i els visitants que s’hi acostin, podran
conèixer, viure i experimentar com era la Baetulo romana. El
Museu obre alguns dels seus espais no museïtzats de forma extraordinària!
De dijous 26 a diumenge 29: presentacions i xerrades, conferències, activitats, tallers, espectacles i recreacions històriques al
Museu de Badalona i el seu entorn.
Jugatecambiental, taller de pintura on
ens ensenyaran a pintar el detall de les
ombres amb aquarel·la.
Parc de Can Solei i Ca l’Arnús, diumenge
al matí.

Dimarts 1 de maig
Plantada del Dimoni i inici de la plantada de Dimonis Infantils. El dimoni que
cremarà en les Festes de Maig d’enguany
serà plantat a la sorra i es podrà contemplar durant uns dies. Les escoles també
podran anar deixant les seves ﬁgures al
voltant.
Platja dels Pescadors

Gala de “Els Oscars de Badalona”. Un total
de 400 persones han votat la pel·lícula que
s’endú el primer Oscar de Badalona i que
projectarem al Círcol: Blade Runner, l’obra
magna de Ridley Scott del 1982. Activitat
organitzada amb les biblioteques de la ciutat.
El Círcol (c. Sant Anastasi, 2), a les 18h
Festival de Teatre Minima Expressió, a
càrrec de l’Orfeó Badaloni i la companyia
El cielo al revés.
Casa Tolrà (c. Enric Borràs 19-21), des de
les 22h
Concert de Versión Imposible.
Sala Sarau 08911 (c. Ramo Martí i Alsina),
a les 00h
Diumenge 29 d’abril
Dia de la Dansa a Lleﬁà, a càrrec de la
Comissió de Cultura de Lleﬁà. Jornada
de dansa amb balls de cultura popular, al
matí, i diferents estils, com dansa clàssica,
contemporània o hip-hop, a la tarda.
Plaça de Trafalgar, a les 11 i 17h.
Concurs fotogràﬁc Biomarató – City
Nature Challenge 2018, els afeccionats a
la natura i a la fotograﬁa tindran l’oportunitat d’apropar-se a la biodiversitat d’una
manera didàctica i cientíﬁca, amb un concurs internacional amb la participació de
80 ciutats d’arreu del món.
Parc de Can Solei i Ca l’Arnús, d’11.30 a
13.30h

Música en directe, Pantanito, concert de
rumba.
La Donzella Club (Passeig Marítim, s/n),
des de les 16.30h
Teatre, ‘El millor del Senyor Bohigues’. El
Senyor Bohigues aterra al Círcol! El barman amb el coneixement erroni més extens del món s’ha fet showmam! I ens presenta la selecció del millor dels seus dos
espectacles
El Círcol (c. Sant Anastasi, 2), a les 18h
Festival de Teatre Minima Expressió, a
càrrec de l’Orfeó Badaloni i la companyia
El cielo al revés.
Casa Tolrà (c. Enric Borràs 19-21), des de
les 19h
Dilluns 30 d’abril
Concert de tribut a Lou Reed, a càrrec de
Magic and Loss Orchestra
Sala Sarau 08911 (c. Ramo Martí i Alsina),
a les 23.30h

Sigues la Festa!
Festa de la cultura popular badalonina
on podreu viure des de dins la festa: portar un gegant o un drac, fer d’enxaneta,
posar-vos la faixa o, ﬁns i tot, emprovarvos la indumentària dels diversos entremesos. A càrrec de la Coordinadora d’Entitats Badalonines de Cultura Tradicional
i Popular Catalana i la Colla de Geganters
de Badalona.
Passeig de la Rambla, des de les 11h
Dimecres 2 de maig
Gala Nina Kaptsova i Estrelles del
Ballet Rus. Nina Kaptsova i Aleksander
Volchkov, les estrelles principals del
Teatre Bolshoi de Moscou, es presenten
per primera vegada a Espanya, amb un
repartiment que reuneix grans estrelles
del Ballet Rus.
Teatre Zorrilla (c. Canonge Baranera, 17),
20.30h

Economia local
Del camp a la cuina sense
intermediaris; agricultura
als peus de Sant Jeroni
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La cooperativa Conreu Sereny ofereix verdures i fruita de proximitat i
ecològiques a botigues, restaurants i famílies de Badalona i Santa Coloma

Javier Torres

Agricultura amb
vessant social:
formació de
nouvinguts

A

mig camí entre Badalona i
Santa Coloma, travessant
la Serralada de Marina,
la Vall de Betlem obre
amplis espais de vegetació als peus del Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra que des de fa
alguns anys tornen a tenir vida
agrícola. Camps i conreus de tota
mena ocupen els terrenys sota la
torre principal del patrimoni arquitectònic i històric, i barregen el
treball de pagesia amb les caminades i l’esport de veïns i veïnes que
s’endinsen al parc.
Des de fa alguns anys, un petit
grup de gent va començar a donar forma a aquest sòl, abandonat
molts lustres, i l’han aconseguit
consolidar com un espai agrícola
recuperat que nodreix les dietes de
molta gent setmana rere setmana.
Els responsables de tot plegat són
l’associació cooperativa Conreu
Sereny, una iniciativa d’economia
social que ven directament els productes que cull, de l’hort a la cuina,
de forma natural i amb processos
totalment ecològics. En total, més
d’una hectàrea de terra entre Sant
Jeroni i una part de la masia de Can
Coll de Canyet.
Enciams, tomàquets, pèsols, patates, cebes, calçots, fruites. Conreu
Sereny ofereix cistelles a demanda que reparteixen entre particulars, diferents grups de consum de
Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià
i Barcelona, a més d’algunes botigues de proximitat i restaurants de
l’entorn. També munten una pa-

Horts ecològics de Conreu Sereny Foto: Javier Torres

Treballen una
hectàrea de
terra entre Sant
Jeroni i Can Coll
radeta de venda a la mateixa ﬁnca
de Sant Jeroni, divendres i dissabtes, i disposen d’un espai al Mercat
Sagarra de Santa Coloma.
Tot plegat es pot consultar al seu
web (www.conreusereny.cat), on es
poden encarregar cistelles preparades que inclouen verdures o ver-

dures i fruites, que oscil·len entre
els 15 i els 20 euros, i també fer-ne
de personalitzades. A dia d’avui,
explica una de les sòcies de la cooperativa, la Dolors Clotas, distribueixen una mitjana de més d’un
centenar de comandes setmanals.
Xarxa amb altres pagesos
“Demanem que les comandes estiguin fetes abans del diumenge al
vespre, perquè així podem preparar
la previsió i entregar les cistelles els
dies posteriors”, apunta la Dolors. I
és que l’entitat ofereix més productes, a banda dels que conreen a Sant
Jeroni, pròpiament. Això és gràcies a la col·laboració dins la xarxa

Ecomaresme.cat, un grup de pagesos del Maresme i el Vallès que s’organitzen i s’ajuden en qüestions logístiques i cobrint les necessitats de
la resta de membres.
Aquesta cooperació és clau
per poder tirar endavant, apunta aquesta badalonina, i també
ho són altres vincles, com ara el
de la Xarxa d’Economia Solidària
del Barcelonès Nord, de la que formen part. Un altre pilar important
del projecte és el treball amb persones nouvingudes o amb situació
de vulnerabilitat. I és que Conreu
Sereny ofereix cada any tallers de
formació agrícola per poder accedir al món laboral.

•

L’Idrissa és un dels joves
que va participar en
aquests cursos i que, a
dia d’avui, treballa de
manera estable com a
soci dins la cooperativa.
De 26 anys i origen
marﬁlenc, va arribar a
Espanya quan encara
era menor d’edat i no va
poder regularitzar la seva
situació ﬁns fa pocs anys.
Actualment viu a prop
de Pep Ventura i gaudeix
amb la feina agrícola. “No
en sabia gens i encara
n’he d’aprendre molt,
però m’agrada i gaudeixo
d’aquesta feina”.

Economia local
Una xarxa de distribució
sostenible des de la
diversitat funcional
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Badalona Capaç, que treballa amb persones amb diferents
capacitats, pretén enfortir el seu potencial per fer distribució
i repartiment de paqueteria per tota la ciutat

Equip de distribució de l’Independent de Badalona Foto: F. BDN Capaç

Javier Torres

B

adalona Capaç va ser
una de les entitats implicades en fer possible que L’Independent
de Badalona arribés la
passada setmana als carrers de
Badalona. Fundació i associació
han trenat una col·laboració que
resulta primerenca per a ambdues parts: realitzar una distribució
intensiva d’un sol dia de milers
d’exemplars d’una publicació, que
ha d’arribar a tots els barris de la
ciutat distribuïda en centenars de
punts, socis i sòcies.

Cinc persones van participar
en el dispositiu amb carros i una
bicicleta elèctrica per arribar als
punts de major complexitat a nivell geogràﬁc. A més, cadascuna
va tenir el suport d’un company o
companya per duplicar el servei i
començar a formar a més personal
de cara al futur. “Era una novetat i
un repte. Havíem fet distribució de
documents i paqueteria, però no
tan intensiva i en un dia. Ens convé
per agafar experiència”, explica el
director comercial de la Fundació,
Josep Maria Navarro.
I és que la Fundació, que treballa amb persones amb diversitat
funcional, té entre els seus objec-

tius una deriva cap al sector dels
serveis, en detriment de la producció industrial. El Centre Caltor, on
180 nois i noies de l’entitat treballen de forma estable, a més de 20
professionals i tècnics, estava molt
centrat ﬁns ara a tasques mecàniques a nivell industrial, com ara el
muntatge i la producció de components per a empreses molt diverses. Atès el baix marge de beneﬁci d’aquest sector, on les empreses
convencionals ofereixen “preus
salvatges”, Caltor està anant cap
a serveis que requereixen “mà
d’obra intensiva”.
“Estem evolucionant cap al
món dels serveis, com ara la neteja, amb FCC, o la distribució. Els
canvis de consum i les compres
per Internet estan fent créixer el
transport de la ‘última milla’”, explica Navarro. La Fundació ja treballa amb diferents companyies
fent repartiment a peu o amb bicicletes elèctriques, i el projecte de
L’Independent de Badalona és un
repte més en aquest camí.
L’objectiu més proper és aconseguir “cobrir tota la ciutat i totes les rutes amb bicicleta elèctrica” per estar preparats per oferir
transport estable de compres dels
mercats municipals, per exemple,
i, en darrera instància, presentarse a al concurs de l’Ajuntament de
Badalona per a distribuir la correspondència oﬁcial a ciutadans i
empreses. “Ens estem preparant i
practicant per ser competitius en
aquest concurs, que suposa l’enviament de desenes de milers de documents a l’any”.
Un altre dels projectes que
aquests dies més comença a moure’s, i que ja gestionen des de fa
uns quatre anys, és el de la serigrafia de les samarretes del di-

“Ens estem preparant i practicant
per ser competitius en el concurs
públic per repartir la correspondència
oﬁcial de l’Ajuntament”
moni de les Festes de Maig, que
fabrica i ven la pròpia Fundació.
Aquesta tasca és responsabilitat
de SOI, una de les tres potes de la

La Fundació s’uneix a altres entitats
per impulsar un espai web de
venda de productes artesans

U

n altre dels projectes potents que la Fundació té entre mans està vinculat a la
gastronomia i a la cervesa artesana de Badalona Capaç, la Sikaru.
I és que l’entitat es troba immersa en una iniciativa sota el paraigües del Clúster Créixer, que
reuneix a més fundacions i cooperatives que treballen amb persones amb diferents capacitats.
Hi participen entitats de Lleida,

•

Equip de distribució de l’Independent de Badalona Foto: F. BDN Capaç

L’apunt

Nova aposta per
la gastronomia
gourmet ecològica

Fundació. La més ample a nivell de
base és Cointegra, el centre ocupacional on hi ha prop de 250 persones i 50 professionals.

Girona i Barcelona. Plegats estan desenvolupant un espai web
de venda de productes gourmet
que ells mateixos elaboren, amb
el nom de Gourmet Solidari. A
la pàgina web, que ja es pot consultar, s’hi poden trobar cerveses
artesanes, formates, dolços, vins,
olis, salses o melmelades, entre
d’altres opcions. Tot seguint les
línies de la producció ecològica i
sostenible.

•

Esports
Bad’N’Rollers: Tensió
i amistat sobre patins
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El Roller Derby és un esport creixent que no compta amb gaires
equips a Catalunya, però un dels quals es troba a Badalona

L’apunt

El Roller Derby, un
esport inclusiu de base

Darrer partit de l’equip badaloní Foto: Laia M.

Laia Martínez

F

undat l’agost del 2016, les
badalonines Bad’n’Rollers
es van convertir en el tercer equip català que practica el roller derby, juntament amb Barcelona i Reus. És
un esport que cada cop té més
adeptes, però encara necessita
fer un pas més per aconseguir
una major diversitat d’equips. A
Espanya es va introduir el 2010,
amb la primera lliga de Roller
Derby a Tenerife.
Hard Candy, La Mano, Dinamita, Fura, Mala Hòstia, Pólvora
o Sweet Kiss són alguns dels sobrenoms que tenen les jugadores
de l’equip. Dolços a la vegada que
mortals. I així ho demostren quan
trepitgen la pista ovalada sobre patins de quatre rodes. I de què tracta aquest esport? Cinc patinadores
de cada equip necessiten sumar
punts a través de la Jammer o puntuadora. Les jammers han d’obrirse camí entre les bloquejadores,
mentre les del mateix equip les
han d’ajudar a traspassar la frontera que creen les rivals. Els partits, d’una hora de durada, estan
dividits en dos temps de mitja hora
i, cada part, consta d’uns 15 mini
jocs de dos minuts coneguts com
a jams; carreres curtes.
És un esport de contacte, on les
jugadores reben cops constants
de les adversàries. Per això, abans
de començar el partit es vestei-

xen amb l’equipació reglamentària: amb genolleres, colzeres, canelleres, un casc i, també, amb un
protector bucal. Per mantenir la
seguretat de les jugadores, durant
el partit hi ha set àrbitres, cada un
d’ells amb el seu sobrenom pertinent, com Coi Xicopata. Tots entren en el joc. Cada un d’ells té la
missió de vigilar que se segueixin
les regles del joc i penalitzen qualsevol cop a l’esquena, en contra
direcció o cops en zones que seria
impossible aguantar el impacte
com els peus o els caps.

El Roller Derby va
començar a Estats
Units a la dècada
del 1930, però es
va popularitzar
més recentment
amb la comèdia
romàntica “Whip
It”, estrenada
el 2009
El Roller Derby va començar a
Estats Units a la dècada del 1930,
però es va popularitzar més recentment amb la comèdia romàntica “Whip It”, estrenada el
2009, dirigida per l’actriu Drew
Barrymore i protagonitzada per
Ellen Page. Un film que mostra
l’essència d’aquest esport on les

Partit de les badalonines Foto: Laia M.

jugadores senten que formen part
d’una comunitat, d’una família.
I, per aquest film, la jugadora Peloche va decidir entrar a les
Bad’n’Rollers fa 4 anys. Ella és
mare de dues bessones de 5 anys
i aquest és un esport que l’ajuda a
trencar amb el dia a dia. “M’aporta
companyerisme, estar sempre juntes. Quan estàs baixa de moral, tenir un grup que et diu: vas bé, fesho millor. És el millor d’aquest
esport. I aprens que si et donen
un cop pots oblidar-te, aconsegueixes tenir força de voluntat i
tens amics”.
Les persones que tinguin interès en veure un partit en directe
podrà comprovar aquesta dicotomia que es genera a la pista. Cada
equip es presenta. Quan ho fan,
les visitants o les amﬁtriones les
ovacionen. Es respira bon rotllo.
S’abracen i somriuen. I el mateix
passa quan acaba el matx. Com
deia Peloche, el companyerisme és
un dels valors que més destaquen
dintre del grup, però també es demostra amb les rivals que venen.
Segons La Mano, una altra de
les jugadores badalonines, és inevitable quan aquest esport “és autogestionat”. “Per cada partit ens
contactem entre els equips, i això
ens uneix”. A l’afterparty s’acaben
de deixar a un costat les tensions
generades durant l’hora intensa i
dura del partit. És el tercer temps
equivalent a molts esports de contacte, com per exemple en el futbol
americà. “Totes ens oblidem de tot
perquè és un joc, és un esport i no
hi ha cap tipus de mala intenció”,
assegura Peloche.

S

i les jugadores tenen clar un aspecte d’aquest esport és el seu caràcter inclusiu. Aquí no s’hi val buscar el/la jugadora que s’adapti
al joc, com passa en molts esports, sinó més ben al contrari. En
el Roller Derby es valoren les capacitats de tots els jugadors o jugadores i es busca en quin lloc poden donar més de sí.
En els seus orígens, homes i dones participaven per parts iguals.
Inclús quan es van canviar les regles del joc, es mantenia aquesta
equitat. Era un dels objectius de Leo Seltzer, qui va ser promotor
d’aquest esport al 1930, amb els canvis de normativa. Segons l’article “El Roller Derby: un poco de historia” publicat a la pàgina El
Roller Derby, en aquella època, la dona no tenia gaires oportunitats
de participar en esports i, sobretot, en aquells de contacte. Per això,
el Roller Derby es va convertir en un esport únic. Era el missatge que
volia transmetre Leo Seltzer, qui “sentia que la dona havia de ser representada en un esport”.
En el Roller Derby poden jugar tota classe de persones, tinguin la
preparació o la condició física que tinguin. Però, a més, és un esport
inclusiu pel que fa a l’orientació sexual o identitats de gènere dels participants. És un esport molt lligat a la lluita LGTBI. La bench coach de
les Bad’n’Rollers, Caperucita, qui també és jugadora de l’equip barceloní, explicava que “persones transgènere juguen amb el gènere que
toca. El Roller Derby ha de permetre incloure’ns a tots.” De la mateixa
manera que a nivell físic “no importa com siguis, que el Derby s’adapta a tu. En el Roller Derby es valora què tens i busca el teu lloc”.

•

Les Bad’n’Rollers entrenen dos
dies a la setmana, a la pista del
Sant Josep i a una pista de bàsquet que es troba al barri de Bona
Vista. Els dilluns es dediquen a millorar la tècnica mentre que els dimecres ho posen en pràctica. De
fet, diumenge 22 d’abril van poder
demostrar tot l’après al Pavelló
Municipal Riera Seca de Mollet
del Vallès contra les visitants de
Saragossa: les Sicarias del Ciervo.
Un partit en què les badalonines van ser derrotades 56 a 122,
però que les va permetre créixer i
aprendre d’equips que porten més
temps entrenant.

Entre els punts més forts que
estan adquirint és que les catalanes tenen resistència i força,
però entren en pànic davant la
manca d’experiència. I és que
les Bad’n’Rollers només han jugat dos partits i els dos contra les
saragossanes. “Fan molt bona estratègia i juguen net, sempre legal. Entre elles fan molt bona pinya. Nosaltres tenim jugadores
que s’estrenaven i hem posat en
pràctica moltes coses. Ens hem
divertit i estem més contentes del que esperàvem”, deia La
Mano després del partit del passat diumenge

•
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de Badalona
A peu
de carrer

Antonio Espinosa
‘Gamer’ professional dels Vodafone Giants

“Sempre havia jugat a l’ordinador perquè
m’agradava i vaig començar a guanyar diners”
Antonio Espinosa (@
Th3Antonio) és veí de
la Salut, encara que des
de fa un parell d’anys
passa molts mesos a
Màlaga, on treballa
professionalment com a
‘gamer’, és a dir, jugador
de videojocs. Forma part
de Vodafone Giants, un
dels equips capdavanters
de la lliga espanyola, i es
guanya la vida davant de
l’ordinador, en el qual pot
passar una mitjana de
més de 12 hores diàries.
Javier Torres
A dia d’avui et guanyes la vida jugant.
Sí. Jo no tinc despeses perquè a Màlaga
ens ho paguen tot, i quan vinc a Badalona
estic a casa dels meus pares, o sigui que
tampoc gasto res. A més, pots guanyar extres a part del sou fent streamings, actes
amb patrocinadors, esdeveniments.
Com va començar tot això per a tu?
Fa un parell d’anys estava en un altre
equip, amb el qual vaig signar el meu primer contracte, del mateix grup empresarial en el qual estic ara. Guanyava alguna
cosa, encara que fos poc, i ho podia compaginar amb els estudis. Va tancar i em
van proposar entrar a Giants, però m’havia d’anar a Màlaga. Així que vaig decidir
intentar-ho i vaig deixar 2n de batxillerat.
No vas pensar a compaginar els estudis?
Podria haver-ho intentat, però suposava
buscar un altre centre i començar allà,
així que vaig preferir aparcar-ho. El joc

cada, i a més té molta gent darrere i participa en molts jocs. Vodafone s’acaba de
convertir en el nostre nou patrocinador,
fa unes setmanes.
Quantes hores dediques al dia a jugar?
Una mitjana de 12 hores. Entreno de 3 a 9
en equip. Després pots jugar tu sol. Hi ha
gent que juga més i gent que menys, depèn
de la capacitat de cadascun. Tothom està
jugant perquè tothom vol pujar en el rànquing d’Europa de jugadors i demostrar
que és molt bo.
En en el teu temps lliure, què fas?
Vaig al gimnàs, veig la tele o faig altres coses amb l’ordinador.
D’on surten els diners del ‘gaming’?
Dels patrocinadors, majoritàriament:
companyies de telefonia, tecnològiques,
marques relacionades amb informàtica,
clubs de futbol.
Antonio, al barri de La Salut Foto: Javier Torres

pot ser se m’acaba en tres o quatre anys, i
llavors ja podré reprendre els estudis. No
em preocupa.
Com passes de la teva habitació a formar
part d’un equip?
Vas jugant i guanyant tornejos, et fas visible, apareixes en el rànquing global; jugues contra gent amb reputació. Vaig quedar segon en un torneig gratuït en el qual
hi havia molta gent apuntada perquè tenia
un premi de 500 euros, va ser un torneig
molt maco i en la ﬁnal hi havia un equip
molt bo del moment. A partir d’aquí, em
va contactar el primer equip.
Què vas pensar quan et van pagar alguna
cosa per primera vegada?
No sé si van ser 60 euros i vaig pensar
“He jugat a un joc i he guanyat 60 euros!”.
Era poc però sempre havia jugat perquè
m’agradava i de sobte vaig començar a
guanyar diners amb això.
La teva percepció del joc ha canviat ara?

És més una obligació?
Una mica. De vegades no tinc més ganes
de jugar, però haig de jugar perquè és el
que toca. Si jugues poc baixes el nivell, es
nota molt. Almenys a mi. Si estic dos o tres
dies sense jugar, perdo el ritme.
A quin nivell està Espanya en comparació
de la resta del món?
Els millors jugadors estan a Corea, han
guanyat el mundial quatre anys seguits.
Però a nivell d’infraestructura, Europa i
sobretot Nord Amèrica tenen molts més
diners. A Estats Units, per exemple, els jugadors cobren milions i milions; la majoria d’equips tenen franquícies de la NBA o
grans empreses darrere. A nivell europeu,
Espanya és del millor.
I el teu club?
D’Espanya és el millor o dels millors.
L’any passat van guanyar el torneig d’Espanya. Està en la Lliga de Videojocs
Professional, on hi ha vuit clubs, i és dels
més veterans. Porta funcionant una dè-

Quanta gent pot arribar a veure una partida en directe?
La ﬁnal de la temporada passada la van
veure 70.000 persones en directe, i has de
comptar que hi ha esdeveniments per veure aquestes ﬁnals. Es retransmet en alguns
cinemes, per exemple; això a Barcelona i
altres ciutats grans es fa. També hi ha bars
i locals on ho donen. Posa que 100.000
persones la seguissin en directe. A més,
es puja a Youtube ‘a posteriori’ i la gent la
veu en diferit.
Quant pot guanyar un jugador ‘top’ a
Espanya?
No és oﬁcial, se sap pel que s’explica i escolta. El que més a Espanya, que jo hagi
escoltat, 6.000 euros al mes. Un sou mitjà
està al voltant dels 1.500 al mes.
Tems que això sigui una moda i s’acabi?
Crec que és una cosa que sempre hi serà.
A la gent no li deixaran d’agradar els jocs.
Els nens petits s’uniran en el futur als que
ara ens agraden els videojocs. I els meus
ﬁlls creixeran amb un pare al que li agrada
aquest ‘mundillo’.
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