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Tret de sortida a 
un Nadal mediàtic
Un gran concert estrena 
una campanya amb noves 
il·luminació, decoració i 
activitats, i també amb 
algunes crítiques P13

Una dècada 
de Màgic 
Badalona

Analitzem amb diferents 
agents del territori l’evolució 
del centre i la seva infl uència 
sobre la ciutat des de la seva 
obertura, l’any 2008 P14

Condemnats al 
desnonament

Badalona pateix una mitjana d’entre 10 i 20 
desnonaments setmanals; abans d’acabar l’any 

ja en són més de mig miler aquest 2018 P 2-3

Cartell en un desnonament a Sant Roc Foto: Javi Torres
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milar, tot i que ells no van saber 
fi ns al darrer moment que podri-
en seguir a casa, almenys unes 
setmanes. Majid Iqbal és el pare 
d’una de les incomptables famíli-
es que pateixen aquest problema 
a Sant Roc, la zona més afectada 
de la ciutat pels desnonaments. 
També l’havien de desnonar però 
les gestions de la Plataforma Sant 
Roc Som Badalona i la PAC ho van 
evitar. Algunes desenes de perso-
nes es van donar cita a la seva 
porteria de l’avinguda Maresme 
des de les 10 del matí, davant la 
possibilitat que l’execució no es 
pogués aturar als despatxos, tal 
com estava previst. Ell sostenia 
pancartes al carrer, amb moltes 
persones de les dues entitats que 
també estan o han estat en situ-
acions semblants a la seva, men-
tre la seva dona estava al pis amb 
els dos fi lls de 9 i 10 anys, tots dos 
afectats per una discapacitat.

En Majid també va entrar fa 
uns tres anys al pis, pagant a una 
dona, diu, un lloguer de 300 euros 
mensuals. Fins que li van dir que 
la dona no era la propietària, que 
l’immoble era d’un banc, i que el 
banc els volia fora. “Això és el pa 
nostre de cada dia. Venim perquè 
no sabem si la comitiva judicial 
apareixerà o no. Dels jutjats ens 
diuen que està parat, però l’advo-
cat encara no té el document ofi -
cial”, diu un membre de Sant Roc 
Som Badalona.

Manca d’alternativa pública
Del més de mig miler d’expedi-
ents de desnonament que l’Ajun-
tament ha tractat aquest 2018, 
tres quartes parts, segons fonts 
municipals, s’han pogut aturar 
d’una forma o una altra. El que 

lloguer tot i tenir algun dels mem-
bres treballant. A Sant Roc, la ma-
joria de casos són ocupacions per 
necessitat, de pisos de bancs o ve-
nuts a “fons voltors” i pseudoem-
preses”, sostenen des de Sant Roc 
Som Badalona. La Salut o Llefi à 
són algunes de les zones més afec-
tades pels desnonaments, però si 
n’hi ha un barri que s’endú el ma-
laurat triomf en aquest àmbit és 
Sant Roc, on la plataforma, tot i 

néixer inicialment amb un altre 
objectiu social, ha acabat derivant 
bona part de la seva acció a aturar 
desnonaments. “També ens arri-
ben casos d’altres barris. Però la 
nostra referent de Serveis Socials 
ens confi rma que Sant Roc és a on 
n’hi ha més i, juntament amb la 
Salut Alta, representen un per-
centatge molt gran”, apunten des 
de la plataforma.

La intensa freqüència d’execu-
cions que es dóna a la ciutat i la 
seva focalització a La Salut Alta i 
Sant Roc va tenir un clar exem-
ple el passat dia 22 de novembre. 
Igual que la Laila i l’Abdelilah, 
una altra família es va veure, una 
estona abans, en una situació si-

de la Plataforma Sant Roc Som 
Badalona va permetre ajornar el 
desnonament, amb data indefi-
nida. El problema principal que 
recau sobre la família és que no 
tenen els papers en regla, i que 
no poden trobar feina ni ajudes. 
“No volem ajudes, vull treballar i 
guanyar un sou per pagar un pis, 
però, si no tens papers, ningú et 
pot contractar”. Tampoc reben 
cap ajuda, tot i que els pertocaria 
per l’afectació d’en Hamza. Estan 
al marge del sistema i viuen de la 
solidaritat que han pogut trobar 
al seu entorn, afortunadament.

Aquest és un cas entre cente-
nars que hi ha hagut a Badalona 
durant el darrer any. Més d’una 
desena a la setmana de mitjana, 
de fet. Fins a finals d’octubre, 
quan L’Independent va començar 
aquest reportatge, l’Ajuntament 
comptabilitzava més de 500 des-
nonaments aquest 2018, entre 10 
i 20 cada setmana i sense comp-
tar el mes d’agost, inhàbil als jut-
jats, des d’on s’emeten les ordres. 
I això només xifra aquells dels 
quals l’administració en té conei-

S. Rodríguez | J. Torres

Laila i Abdelilah tenen 
dues filles a l’institut, 
un nadó amb pocs me-
sos i un nen de 9 anys, el 
Hamza, que pateix autis-

me i necessita tractaments i edu-
cació especial, per això va alguns 
dies a l’Escola Llevant del Centre 
de Badalona. Ell va ser el principal 
motiu per abandonar Marroc, on 
el pare de la família era patró d’un 
vaixell de pesca amb anys d’expe-
riència, i a on es guanyaven bé la 
vida. Van arribar a Badalona fa 
poc menys de tres anys, i des de 
llavors viuen en un soterrani del 
número 43 del carrer Calderón de 
la Barca, a La Salut. Un espai molt 
petit, d’algunes desenes de me-
tres quadrats, sense llum natural 
i humitats. I del qual els volien fer 
fora el passat dia 22 de novembre.

Com molts casos, la família va 
entrar a viure a l’habitatge pagant 
mig miler d’euros, per un suposat 
lloguer que no era tal. “Li vam pa-
gar el lloguer a un home que des-
prés va desaparèixer. Al cap de 
poc ens van dir que no era seu, 
que era d’un banc”, explica en un 
castellà poc fl uït l’Abdelilah. Des 
de llavors, els hi han anat arribant 
notifi cacions de diferents propie-
tats que els han anat avisant que 
havien d’abandonar l’immoble. 
Els darrers mesos ja ha canviat 
de mans en dues o tres ocasions, 
i tot i saber el nom de l’empresa 
que el reclama, no tenen clar qui 
hi ha darrere per poder negociar.

El passat dia 22, les gestions 

La PAC, assistint en un desnonament Foto: Javi Torres

Hi ha molts 
casos de famílies 
que paguen un 
lloguer d’un pis 
que resulta ser 
fals i és propietat 
d’un banc

Dos desnonaments al dia a la 
quarta ciutat de Catalunya 
Badalona suma més de mig miler de desnonaments aquest 2018 abans 
d’acabar l’any; molts es paren, però les alternatives són escasses: 
l’Ajuntament ha gastat més de 150.000 euros en hostals i pensions

“Sant Roc i La 
Salut Alta són els 
barris amb més 
desnonaments, i 
que representen 
un % molt alt en el 
global de la ciutat”

El pis-soterrani de la Laila i l’Abdelilah Foto: J. Torres

xement, però les entitats estan 
convençudes que hi ha desnona-
ments que escapen a la xarxa pú-
blica.

El problema de l’habitatge 
comença a semblar endèmic a 
Catalunya i a Espanya. Les exe-
cucions hipotecàries, això sí, han 
passat a un segon lloc i no arri-
ben al 15% dels casos; la tipologia 
més notable, ara, són els impaga-
ments de lloguer i les ocupacions. 
Dues situacions complexes de 
gestionar, apunten des de Serveis 
Socials, sobretot si la propietat és 
un particular.

“Cada vegada hi ha més casos 
de famílies que no poden pagar el 
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no és sinònim de final feliç, no 
obstant això, ja que continuen 
vius. Els que s’acaben efectuant, 

apunten des de Serveis Socials, és 
perquè s’han resolt o s’ha trobat 
una alternativa provisional. “Hi 

La PAC apunta difi cultats per tramitar 
alguns documents necessaris 
per evitar desnonaments

Des de començaments de se-
tembre, unes deu famílies 
de Badalona, segons sosté la 

PAC, s’han trobat amb difi cultats 
per tramitar l’informe de vulne-
rabilitat, un document que acre-
dita la seva situació de risc soci-
al i que fi ns fa poc Serveis Socials 
facilitava quan se sol·licitava.

La PAC denuncia que aquest 
canvi de criteri ve determinat 
per una nova escletxa que els 
moviments que defensen l’ha-
bitatge han trobat per evitar 
els desnonaments de moltes fa-
mílies: l’ONU. El juliol del 2017, 
el Comitè de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals (DESC) de 
l’ONU va condemnar per primer 
cop a Espanya per violar el dret 
d’habitatge d’una família desno-
nada l’any 2013. Des de llavors, 
aquest estament de l’ONU ha 
admès una vintena de peticions 
de paralització cautelar de des-
nonaments i ha ordenat a diver-
sos jutjats espanyols que para-
litzi desnonaments de persones 
quan es pot acreditar que no te-
nen alternativa d’habitatge. Per 
demostrar aquest fet, un dels do-

cuments indispensables és el de 
vulnerabilitat.

“Quan aquestes famílies han 
dit que era per fer aquest tràmit 
davant l’ONU se’ls ha denegat i a 
Serveis Socials els van dir que eren 
ordres de l’Advocacia de l’Estat”, 
afi rmen des de la PAC. Per la seva 
banda, fonts internes de Serveis 
Socials diuen que recentment 
“han canviat els protocols a l’hora 

d’entregar aquest document”, i que 
ara només es dóna quan el demana 
l’advocat de la defensa, el jutjat o 
l’entitat bancària. En aquest sentit 
apunten que el canvi de procedi-
ments es determina a nivell esta-
tal o autonòmic. Després de diver-
ses trucades a diferents ministeris, 
ningú ha sabut explicar a aquest 
diari qui canvia aquest protocol i 
per quina raó.•

La PAC en un desnonament Foto: J. Torres

L’apunt

Els diners gastats 
en pensions s’ha 
triplicat aquest 
2018, i la previsió 
és que augmenti 
un 20% el proper 
2019, segons 
la regidoria

Pertinences acumulades en una de les petites habitacions de la Laila i l’Abdelilah Foto: J. Torres

“Hi ha molt 
poques 
alternatives i 
mecanismes 
complicats i 
sovint allunyats 
de la realitat”

ha molts casos que no arriben a 
l’ordre de desnonament perquè es 
negocia un lloguer social o una al-
tra mesura”, indiquen des de la re-
gidoria. Els casos més greus i sen-
se xarxa personal es porten a la 
Mesa Local d’Emergència. I sense 
gaires alternatives públiques es-
tables, atès que Badalona no dis-
posa de parc d’habitatge propi.

“Aquest és el gran problema: 
molt poques alternatives i meca-
nismes farragosos, complicats i 
sovint allunyats de la realitat. Les 
necessitats són una tempesta tro-
pical i les alternatives, un parai-
gua...”, diuen des de Sant Roc Som 
Badalona. En aquesta línia opi-
nen també des de la Plataforma 
d’Afectats per la Crisi. Des que la 
seva plataforma va sorgir el 2014, 

insisteixen a buscar les solucions 
als països veïns, perquè a la resta 
de països europeus no es produ-
eixen desnonaments sense alter-
nativa. I la raó principal, diuen, és 
perquè allà sí que tenen habitat-
ge públic. “A Espanya l’habitatge 
públic no arriba al 2% i la mitja-
na europea ascendeix a un 15%. 
A Europa existeixen els desnona-
ments però amb alternativa. No 
va la policia a un desnonament, 
sinó serveis socials”, assenyala 
Luis Ros, membre de la PAC.

La falta d’alternatives és mani-
festa i des de la PAC asseguren que 
els pressupostos destinats són del 
tot insufi cients. “Quan aquestes 
persones no marxen de la seva 
llar no ho fan perquè s’oposin... 
És que no tenen on anar”, denun-

cia. Moltes de les famílies no com-
pleixen les abusives condicions 
per poder llogar un pis, “moltes 
no tenen ni tan sols els requisits 
que es demanen inclús per llogar 
una habitació”, agrega.

Creix la despesa en reallotjar fa-
mílies a pensions
La solució provisional per excel-
lència a la quarta ciutat més gran 
de Catalunya són els allotjaments 
temporals, en forma de pensió o 
hostals. Aquest 2018, el Consistori 
ja ha gastat més de 150.000 euros 
en reallotjar a famílies que s’ha-
vien quedat sense sostre, el triple 
que el 2017, quan es van pagar 
més de 50.000. Una despesa que, 
indiquen des de Serveis Socials, 
està previst que augmenti un 20% 
el pròxim 2019. Els darrers mesos, 
a banda dels hostals, s’han conce-
dit a famílies en situacions extre-
mes cinc pisos: els dos únics de 
propietat municipal -cosa que va 
despertar les queixes de partits 
de l’oposició perquè servien, se-
gons aquestes formacions, com a 
pisos pont de persones en situa-
cions límit- i tres més gestionats 
per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.

De moment, cap notícia sobre 
els vuit milions d’euros que s’ha-
vien d’invertir a construir un parc 
d’habitatge públic i adquirir pisos 
de segona mà, tot i que el Ple va 
aprovar la dotació i el govern la 
va anunciar al Consell Municipal 
de l’Habitatge. Al mes de març, de 
fet, l’executiu, llavors encapçalat 
per Guanyem, ERC i ICV-EUiA, va 
assegurar que la primera fase su-
posaria la compra d’una vuitan-
tena d’immobles de segona mà. 
Preguntat per aquesta qüestió, el 
Consistori afi rma que s’estan fent 
“visites” a pisos, però que no hi ha 
cap novetat, de moment.•
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Javier Torres Jiménez

El govern local va presen-
tar la setmana passada als 
grups municipals de l’opo-
sició el primer esborrany 
de pressupost de cara a 

l’exercici 2019, amb uns números 
que augmentarien en un 9,2% les 
xifres del pressupost de 2018, que 
no es va arribar a aprovar. Es trac-
ta d’una previsió de 167,7 milions 
i un pla d’inversions de 7 milions, 
amb una “aposta clara per la se-
guretat, els serveis socials, la ne-
teja, el manteniment dels carrers i 
de les instal·lacions municipals, en 
especial de les esportives”, segons 
paraules de l’alcalde Álex Pastor. 

Una de les qüestions més des-
tacades per part de l’executiu és 
el centenar de contractacions que 
pretenen dur a terme dins del ca-
pítol 1, la despesa de personal, que 
pujaria un 12% fi ns als 55 milions. 

La majoria de partides augmen-
tarien en major o menor mesura, 
com és el cas de la neteja i mante-
niment, en 2 milions d’euros, o de 
més d’un milió d’euros per a la re-
cerca d’habitatge en casos d’emer-
gència i per a nois i noies en exclu-
sió social i per la pobresa infantil. 
També s’incrementarien els re-
cursos dedicats a igualtat, a plani-
fi cació educativa i escoles bressol, 

manteniment d’instal·lacions es-
portives i subvencions a entitats, 
entre d’altres. 

S e t  m i l i o n s  d ’ i n v e r s i o n s
L’executiu ha complementat la 
proposta de comptes ordinaris per 
al proper any amb un pla d’inversi-
ons de set milions d’euros, que se 
suma al pla d’inversions de man-
dat que ja estava en marxa. Entre 
el llistat de projectes, hi apareixen 
els 2 milions d’euros per remode-
lar el tram de passeig marítim en-
tre la Donzella i Canyadó o reha-
bilitació d’escoles (400.000 euros). 
També hi ha un milió destinat a la 
redacció d’una desena de projectes 
executius per tota la ciutat, com 
ara noves escoles bressol, equipa-
ments nous, rehabilitació d’espais 
com Ca l’Andal i instal·lacions es-
portives.
També s’ha incorporat en la pro-
posta d’inversions els 1,4 milions 

d’euros destinats a les millores 
tecnològiques de Guàrdia Urbana 
presentades fa uns dies, tot i no 
disposar dels permisos de les cà-
meres de videovigilància (18 uni-
tats) i les càmeres subjectives (100 
unitats), que sumarien més de mig 
milió d’euros. 

Objectiu: ple de desmebre
La idea del govern és portar la pro-
posta al ple de desembre, pel que 
haurà d’intentar aconseguir el su-
port de 10 regidors per passar el 
tall inicial. No serà fàcil, i menys 
tenint les eleccions municipals 
tant a prop. El Partit Popular, amb 
majoria simple de regidors al Ple, 
ja ha exigit públicament que di-
gui si el PSC vol negociar amb 
Guanyem i ERC o amb el grup de 
Xavier Garcia Albiol. “És incom-
patible seure al mateix temps pels 
diferents models de ciutat que de-
fensem”.
Tant Guanyem, com ERC i ICV-
EUiA coincideixen en que es trac-
ta d’un pressupost amb unes lí-
nies generals molt semblants a 
les de 2018, i no tenen clar si hi 
ha voluntat real de negociar per 
part del PSC o ja existeix un pac-
te secret amb el PP. “De moment 
hem vist poca transparència i vo-
luntat, però volem negociar; aspi-
rem a gestionar aquest pressupost 
el 2018”, explica el regidor Jose 

El pressupost de 2019 
dependrà del PP o de 
Guanyem/ERC/ICV-EUiA
PSC i Units han posat sobre la taula el primer esborrany de pressupost 
ordinari, que puja fi ns als 167,7 milions d’euros, un milió més 
que el de 2018, al qual se li sumen set en diferents inversions

El govern ha de 
trobar suports 
abans del dia 18 
si el vol aprovar 
inicialment al ple 
de desembre

Trobada de presentació dels comptes Foto: Ajuntament

Téllez. “No sabem si la proposta 
ja està tancada i negociada amb 
el PP, o si realment hi ha voluntat 
de negociació, ja que el marge és 
poc. El gruix d’aportacions hauria 
d’entrar després d’aprovació inici-
al”, diu Oriol Lladó. 
El Partit Demòcrata avisa que no 
està “en disposició de negociar 
amb el PSC, atesa la situació naci-
onal, amb companys presos i exili-
ats”, i perquè no estan d’acord amb 
com el PSC va accedir a l’alcaldia. 
“Podrien arribar a fi nals de man-

dat gestionant amb els diners que 
hi ha, sense un nou pressupost, 
però això és una part més de la 
campanya electoral”, diu el regi-
dor Pere Martínez Ciutadans, per 
la seva banda, veu coses “positives” 
en la proposta del govern, com ara 
que no s’hagin augmentat els im-
postos, tot i que insisteix en que es 
podria baixar l’IBI un 2%. Es mos-
tren oberts a negociar per poder 
aprovar inicialment el pressupost 
al desembre i afi rmen estar prepa-
rant aportacions.•

El Ple aprova la cessió dels terrenys 
del Ventós Mir i el Badalona Port
Els tràmits han entrat aquest dimarts per urgència; tot i arribar sense informe 
del Secretari per manca de temps, han estat aprovats per unanimitat

Redacció

El Ple ha aprovat aquest di-
marts la cessió dels ter-
renys on, els propers anys, 
la Generalitat haurà d’ai-
xecar els dos nous centres 

de Ventós Mir i Badalona Port.
Els punts s’han portat per ur-
gència aquest dimarts i han es-
tat aprovats per unanimitat. Un 
cop es completi aquest tràmit, 
Ensenyament ja disposarà dels dos BDN Port Foto: J. Torres

solars per iniciar, primer, la redac-
ció del projecte executiu, i, poste-
riorment, les obres pertinents.
El sòl del Ventós Mir està empla-
çat a l’ARE de l’Estrella, mentre 
que el del Badalona Port serà, si no 
hi ha cap canvi més, un solar mu-
nicipal a tocar de l’ITV, a la zona 
del Gorg, després d’haver descar-
tat Can Badrines per la comple-
xitat de la contaminació i de ser 
una propietat privada. El que no se 
sap encara, no obstant això, és si 
el nou terreny proposat està con-

taminat i quant. El regidor d’Edu-
cació, Jordi Subirana, ha avançat 
aquest dimarts que ja s’ha encar-
regat un estudi per determinar-ho.
Un altre dels punts que ha desper-
tat algun dubte entre els regidors 
de l’oposició aquest dimarts és 
que les propostes de resolució no 
anaven acompanyades dels perti-
nents informes del secretari mu-
nicipal, com el mateix funcionari 
ha admès durant la sessió del ple. 
Tot i això, el govern ha argumentat 
que el propi secretari ha dictat una 

diligència perquè el punt hagués 
de comptar amb majoria absoluta, 
i així poder informar ‘a posterio-
ri’. Fonts de l’executiu han avançat 
que serà aquesta mateixa setmana.
Des de l’oposició, diferents forma-
cions han insistit en el fet que ara 
cal vetllar perquè el compromís 
de la Generalitat es mantingui i 
es compleixi. També caldrà veu-
re com es concreten fi nalment els 
projectes: si com a escoles, com es-
tava previst, o com a escoles-ins-
titut.•
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Admesa una querella contra l’anterior 
govern en el marc de la compra del Círcol 
La constructora que va voler fer-se amb l’emblemàtica seu afi rma que no s’ha fet cap pla 
ni actuació per justifi car la suspensió de llicències que va impulsar l’Ajuntament 

J. T. J.

E l jutjat d’instrucció nº 1 de 
Badalona investigarà tota 
la polèmica que va envol-
tar la compra de l’edifici 
del Círcol l’hivern de 2015-

2016, quan una constructora va es-
tar a punt d’adquirir l’emblemàti-
ca seu de l’entitat per dur a terme 
una promoció immobiliària. I és 
que l’empresa, Vértice Ensanche, 
ha presentat una querella per 
presumpta prevaricació con-
tra l’anterior govern, format 
per  Guanyem, ERC i ICV-EUiA, 
que ha estat admesa a tràmit.
L’interès per la compra de l’edifi ci 
de la cantonada de Sant Anastasi 
amb Francesc Layret va sorgir el 
2015, quan Vértice es va apropar 
als propietaris de l’immoble i va 
oferir la seva adquisició per de-
senvolupar un projecte d’habi-
tatge. Durant uns mesos, el futur 
del Círcol va ser incert i la qües-
tió va ser elevada a tema de ciutat. 
A principis de 2016, l’Ajuntament 

va impulsar una suspensió de lli-
cències d’obres i canvis d’usos al 
voltant de la plaça de la Vila, amb 
l’argument “de promoure un pla-
nejament per millorar urbanística-
ment la plaça de la Vila, ampliant 
les voreres i buscant una solució de 
conjunt”. Una mesura que impul-
sava un any de moratòria i que in-
cloïa l’edifi ci del Círcol, encara que 
l’entitat disposava dels seus propis 
terminis per poder fer una oferta, 
independentment de la suspensió.
Finalment, l’entitat va fer una con-
traoferta i es va quedar amb l’edifi -
ci, l’estiu d’aquell 2016. L’empresa, 
que va rebre i acceptar un paga-
ment de 270.000 euros, 90.000 que 
havia abonat pel dret de compra i 

cés L’Independent. A partir de la 
suspensió, dos anys després, excla-
ma l’empresa, l’Ajuntament no ha 
fet cap actuació relacionada amb 
el suposat “estudi” pel qual s’havia 
impulsat la moratòria de llicències.
Els advocats dels regidors apun-
tats per la querella analitzen en-
cara aquests dies la denúncia per 
determinar els passos a seguir i 
com pot evolucionar tot plegat. 
“Vam actuar seguint l’interès ge-
neral: la plaça de la Vila requeria 
i requereix una revisió a fons. Ha 
de ser un lloc més accessible i que 
sigui punt d’atracció cultural”, in-
sisteix el llavors regidor d’Urba-
nisme, Oriol Lladó, qui creu que 
la suspensió “no afectava la com-
pra o la venda” i que el futur de 
l’edifici del Círcol “havia de sor-
tir del consens entre les parts”. 
“Com a regidor d’Urbanisme, la 
meva feina era assegurar l’interès 
públic. No és un lloc qualsevol”.
El jutjat d’instrucció nº 1 ha obert 
diligències i investigarà el cas per 
decidir si hi ha delicte o si queda 
arxivat.•

Seu del Círcol Foto: J. T.

180.000 de compensació, es va re-
tirar de la cursa per l’edifi ci, que 
es va complicar durant mesos. 
Ara, però, dos anys més tard, la 
constructora vol demostrar que 
l’actuació de l’Ajuntament, dins 
la qual inclou als 10 regidors de 
govern -però no als de l’oposi-
ció que també hi van donar su-

port-, va incórrer en prevaricació.
“Eren conscients que van dictar 
una resolució sabent de la seva in-
justícia amb l’únic objectiu d’afa-
vorir un interès particular (el 
del Círcol), que no l’interès gene-
ral, davant d’un altre particular, 
igual de legítim”, diu la querella 
de Vértice, a la qual ha tingut ac-

O. Lladó afi rma que 
van actuar seguint 
“l’interès general” 
i que no afectava 
a la compra
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a tothom és que si l’Ajuntament 
funcionés bé, si tingués distric-
tes centralitzats, amb bons ser-
veis, endavant. Però l’ajuntament 
no està responent i necessita algú 
al territori. Ara com ara, això és 
l’únic instrument que vetlla per 
aquest territori. I al territori es 
valora positivament la funció del 
Consorci, perquè a la gent sap 
que, tot i les difi cultats, tenen un 
lloc on poder trucar a la porta si 
tenen un problema.

Què es trobarà la persona que 
t’agafi  el relleu?
Es trobarà un equip de profes-
sionals molt compromesos que 
té una capacitat de resiliència 
constant, als quals també haurà 
d’ajudar. Es trobarà amb difi cul-
tats administratives greus, greus, 
sobretot amb l’adscripció amb 
l’Ajuntament. Es trobarà amb un 
territori ple de reptes i de gent 
magnífi ca, entitats i dones súper 
potents i molta gent amb ganes 
de treballar. I es trobarà disseny 
i idees de projectes que han estat 
encaminats, que podrà recollir i 
que podrà materialitzar si ho con-
sidera. També un pla fi nancer de 
com ha de créixer el Consorci a ni-
vell econòmic i organitzatiu.

Què t’emportes?
Molts matins m’agrada venir per 
la plaça de Sant Roc i m’agrada 
veure la gent, els nens que van a 
escola amb pares, mares i avis. 
Busques les raons per les quals 
treballes a servei públic. I aques-
ta sensació m’agrada tenir-la cada 
dia. M’emporto aquesta quotidia-
nitat d’un barri que sembla molt 
estigmatitzat però que té una vida 
normal i corrent. M’emporto l’ex-
periència de dones, perquè et tro-
bes amb moltes vides, aquí a baix, 
al mercat, per exemple, a les as-
sociacions. M’ha transformat 
aquesta vivència. La gent del ter-
ritori, els veïns. I professional-
ment, evidentment, he crescut; 
treus estratègies d’on sigui da-
vant les dificultats. He conegut 
molt l’Ajuntament internament, 
i això m’ha agradat, perquè veus 
on estan els problemes. •

grup de Dones de barri en xarxa 
són un gran exemple, mereixen la 
Creu de Sant Jordi.

Hem vist que la campanya de les 
municipals anirà molt focalitzada 
a seguretat, incivisme. Hi ha for-
mes positives de batallar incivis-
me, inseguretat?
Primer amb un consens polític 
on tots els grups acordin que hi 
ha coses que no s’han d’utilitzar 
electoralment, que hi ha línies 
vermelles. És fàcil incorporar es-
tigmes mediàticament. Cal mol-
ta responsabilitat. A nivell social, 
visibilitzant les oportunitats que 
té el territori, no només parlar de 
coses que falten i dolentes, també 
de les positives.

Perquè, en el debat de les línies de 
combat contra la brutícia o l’inci-
visme, per exemple, què s’hauria 
de prioritzar: pedagogia o sanció?
Les dues. Sense pedagogia i no-
més sancionant, no faràs res; 
sense sancions i només pedago-
gia, tampoc. Sempre han d’anar 
lligades. Sense una campanya de 
comunicació, no fas res. I que tot 
plegat es porti de manera efecti-
va. Si dius que multaràs per fer 
una cosa, has de multar quan això 
es faci, però sempre havent infor-
mat abans.

Ciutadans ha plantejat la fusió 
del Consorci a l’Ajuntament. És 
viable?
A nivell administratiu és factible. 
Ara surt molt que si el Consorci 
s’ha de tancar o no...el que he dit 

és el cas de Badalona, estan patint 
molt més. I nosaltres anem al dar-
rere. A aquest consorci li falta una 
clau de volta, no s’ha arribat mai a 
consolidar del tot i és molt volàtil, 
depèn molt dels canvis de govern, 
de canvis de gerència...i no hauria 
de ser així.

El Consorci no ha estat tan àgil 
com se suposa que havia de ser?
Es poden fer coses amb més agi-
litat que si les fes una altra admi-
nistració, però no tant com es ne-
cessitaria. Algunes coses sí que 
s’han aconseguit, i sort que hi ha 
el Consorci! Perquè no només la 
motivació és l’agilitat, sinó també 
que hi hagi una institució que vet-
lli només pels interessos d’aquest 
territori en concret, perquè els 
esforços a la zona sud quedarien 
molt més diluïts dins de les políti-
ques de ciutat, metropolitanes. Hi 
ha professionals que només respo-
nen als interessos de la zona, i els 
fan arribar a les administracions. 
També el capital social privat, com 
ara entitats o fundacions, té un re-
ferent al territori. Però si tot això 
no ho dotes de les eines que neces-
sita, és molt feixuc. Perquè també 
generes unes expectatives que de-
riven en frustració. 

S’han acons eguit  millores, 
aquests darrers tres anys?
En un territori amb reptes socials 
d’aquest tipus s’ha de fer una mi-
rada a llarg termini. Els indicadors 
no han canviat massa, però és que 
en tres anys tampoc pots fer una 
valoració de transformació social. 

J. T. J.

Per què marxes?
Decisió estrictament professio-
nal, d’etapes vitals. Em surt una 
altra oportunitat. Ara bé, tam-
bé és perquè les circumstàncies 
en les quals estem treballant no 
són les que necessitaria aquest 
consorci. En això és on estic fent 
reflexió aquests dies. Aquest 
territori m’encanta i té uns rep-
tes impressionants. Com a ciu-
tat i com a país és extraordinari 
el que hi podríem fer, i hi ha un 
instrument que es diu Consorci 
Badalona Sud, que no té el suport 
perquè es pugui desenvolupar 
amb tota la potencialitat que té.

No et plantejaves acabar al juny?
El meu compromís era acabar fi ns 
al juny, i després veure, segons el 
que passés i la confi ança que em 
fessin. Però les dificultats de la 
gestió són tan altes que quan et ve 
una altra oportunitat de feina in-
teressant és molt difícil dir que no. 
Al Consorci és molt difícil treba-
llar, no pel territori, sinó per l’or-
ganització, per les difi cultats que 
posa l’Ajuntament i el poc suport 
institucional que tenim. Llavors 
trenco el meu compromís una 
mica abans del que hauria volgut. 

Estàveu lligats de mans?
Del tot. La idea origen dels con-
sorcis és el d’unes administraci-
ons més àgils que puguin donar 
resposta a necessitats singulars, 
mancomunitats de serveis. Això 
sorgeix abans de la crisi, llavors 
les administracions van entrar en 
una recessió econòmica i legisla-
tiva molt forta, l’Estat va centra-
litzar competències en forma de 
lleis, que cada vegada dificulten 
molt més la independència d’or-
ganismes com aquest i la gestió 
dels ajuntaments. Els ajuntaments 
que s’havien modernitzat que teni-
en una certa agilitat ho van poder 
superar millor, però els que no es 
van modernitzar quan tocava, com 

Pilar Vallès, al seu despatx, abans de deixar la gerència del Consorci Foto: Javi Torres

Però sí que s’ha anat dotant d’ins-
truments, i els canvis es veuran 
a llarg termini. Una és la inver-
sió pública que s’ha fet en els pi-
sos de Sant Roc, parlem de 80 o 90 
milions d’euros. Tota aquesta fei-
na ha d’anar acompanyada de po-
lítiques socials perquè no sigui en 
va, perquè no es comenci a degra-
dar. Tenim molts reptes però tam-
bé moltes oportunitats si el com-
pares amb territoris similars com 
La Mina o Sant Cosme. Amb volun-
tat, tot plegat pot ser exemple de 
transformació.

Quins són els reptes més impor-
tants del territori?
Les dones. Sort de les dones. 
S’hauria de treballar les polítiques 
de dones, prevenció, assistencial, 
i amb projecció d’emancipació. 
Aquí hi ha un repte important. 
Una altra línia, l’educativa: ha de 
ser conjunt amb la Generalitat i 
el lideratge de les escoles. Cal una 
aposta claríssima. Els darrers tres 
anys hem aconseguit tenir un pla 
educatiu per tenir uns diagnòstics 
i coses a dur a terme. La millor 
educació de la ciutat ha d’estar 
aquí, a la zona sud; és on hem de 
tenir el millor professorat, equips 
directius i recursos innovadors. I 
treballar amb les entitats socioe-
ducatives, se’ls hi ha de donar su-
port. El tercer repte seria la convi-
vència i cohesió social. Els darrers 
estudis diuen que avui dia hi ha 
coexistència, hi ha respecte. S’ha 
de fer un pas més. Això implica 
empoderar la ciutadania a fer-se 
el seu territori i sentir-se’l seu. El 

“Al Consorci és molt difícil treballar, 
no pel territori, sinó per les 
difi cultats de l’Ajuntament”
Parlem amb l’activista Pilar Vallès, fi ns aquesta setmana 
gerent del Consorci Badalona Sud, sobre la institució 
i sobre el territori més complex de la ciutat

“Els ajuntaments 
que s’havien 
modernitzat van 
superar millor 
la crisis, però 
Badalona està 
patint molt”

“Sant Roc té 
molts reptes però 
també moltes 
oportunitats si 
el compares amb 
territoris similars”
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Unides per actuar davant 
la violència masclista  
El col·lectiu Bloc Violeta està impulsant una xarxa d’autoprotecció 
de dones per acompanyar, defensar i protegir a dones que puguin 
patir qualsevol tipus de violència masclista a Badalona

Silvia Rodríguez Gómez

Fa poc més de mig any que 
unes cent quaranta do-
nes de Badalona estan uni-
des a través d’un xat de 
Whatsapp per donar res-

posta, acompanyar i protegir a 
qualsevol d’elles o d’altres do-
nes de la ciutat davant les possi-
bles violències masclistes que pu-
guin patir. El passat dissabte, un 
dia abans del 25 de novembre, Dia 
Internacional de la Eliminació de 
la Violència contra la Dona, aquest 
grup va convocar a totes les dones 
interessades en aquesta xarxa fe-
minista a una trobada al Centre 
Cívic Can Cabanyes, per tal d’am-
pliar forces i arribar a moltes més 
companyes. 

Membres del Bloc Violeta, col-
lectiu que impulsa aquesta inici-

ativa, valoren molt positivament 
la trobada, en la qual van partici-
par unes quaranta dones. Moltes 
d’elles no es coneixien entre si, la 
qual cosa, segons Nuria Moreno, 
del Bloc Violeta, posa de manifest 
que la crida ha funcionat i ha ar-
ribat a dones d’entorns diferents. 
Durant la trobada, que va durar tot 
el dia, es va parlar de com fer front 
a les múltiples situacions que ge-
neren violència masclista contra 
les dones, i segons destaquen des 
del col·lectiu, “cada dona decideix 
què és violència per ella”. 

Ara, les dones de la xarxa, que 
ja arriben a les 180, s’han dividit 
en diferents grups de treball per 
seguir amb la seva estratègia d’au-
toprotecció. 

“La xarxa va néixer després 
d’un punt d’inflexió”, recorda 
Moreno. Dos fets van fer vessar el 
got de la paciència d’aquest grup 

re molt clar que teníem la neces-
sitat d’autorganitzar-nos com a 
col·lectiu i agafar el control. Prou 
paciència amb les administracions 
i institucions que no estaven fent 
la feina que havien de fer”.  

“Tot el sistema està fallant”, opi-
na la Nuria. “Mentre hi ha una res-
posta de denúncies en augment i 
els mitjans cada cop es fan més 
ressò, trobem un degoteig de sen-
tències públiques colpidores que 
fan que els agressors no només 
perdin aquesta sensació d’impuni-
tat, sinó que la reforcen. Des del fe-
minisme hem de fer una revisió de 
les estratègies i això és el que hem 
començat a fer aquest dissabte” 
sentencia. Concretament, segons 
la Conselleria d’Interior, aquest 
2018 les denúncies per agressions 
sexuals i violacions a Catalunya 
han crescut un 30% respecte l’any 
anterior. •

Un grup de dones durant la trobada Foto: Bloc Violeta

de dones badalonines. Era mit-
jans de juny, i un home va assas-
sinar a la seva parella al barri de 
La Salut la mateixa setmana que 

incomprensiblement els membres 
de La Manada sortien de la presó i 
una marea feminista inundava els 
carrers de les ciutats. “Vam veu-
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10 La Teva Veu

Jordi Albaladejo
Historiador

Aquest mes de novembre, el dia 11, va fer 
cent anys de l’armistici que va posar punt 
i fi nal a les hostilitats de la Gran Guerra, 
coneguda posteriorment com Primera 
Guerra Mundial. En concret es tracta 

de l’Armistici de Compiègne, signat entre els Aliats i 
Alemanya per posar fi  als combats. Posteriorment, el 
18 de gener de 1919, va iniciar-se a París la conferència 
que havia de regular les condicions de la pau. Milions 
de morts, desapareguts, ferits, mutilats, refugiats, pèr-
dues materials i econòmiques astronòmiques, confor-
maven un panorama devastador.

Entre les reaccions pel fi nal de la guerra que van 
produir-se a Badalona, destacarem tres de rellevants. 
Una, a l’entorn dels aliadòfi ls, partidaris dels Aliats, 
concentrant-se en una visió de França, com here-
va dels valors de la Revolució, de la democràcia, dels 
drets de l’home i l’imperi de la Raó, que s’havia en-
frontat a l’autoritarisme germànic i dels vells
imperis. Aquesta França idealitzada era vista per sec-
tors polítics del catalanisme i l’independentisme, com 
un possible garant del paper de Catalunya dins el nou 
panorama de les ‘nacions europees’. 

Una segona reacció, és la sindical i ens centrarem 
en la fi gura del dirigent llibertari Joan Peiró i Belis, 
autor d’una sèrie de cinc articles d’anàlisi de l’ac-
tualitat els primers mesos de l’any 1919, publicats 
al quinzenari badaloní La Colmena Obrera, titulats 
‘Actualidades: la Democracia y el Sindicalismo’.

Finalment, una tercera reacció és l’empresarial, 
amb la fi nalització d’un període daurat d’exportacions 
als països bel·ligerants concentrats en l’esforç
de guerra, fet que canvia com un mitjó quan els dife-
rents sectors industrials d’aquests països reprenen la 
seva producció en tots els àmbits comercials, mante-
nint-se una infl ació que feia perdre poder adquisitiu 
sobretot a les classes treballadores.

La celebració de la victòria aliada
A Badalona, el dia 24 de novembre de 1918 es va cele-
brar un concorregut acte per celebrar el triomf mi-
litar dels Aliats, amb gran nombre de convidats. Hi 
assistiren polítics, personalitats públiques i repre-
sentants de les diferents comunitats estrangeres re-
sidents a la ciutat, en homenatge als Aliats i també 
reconeixement la participació de voluntaris catalans 
a la Gran Guerra. D’aquests darrers s’honorà als inte-
grants de la Legió Estrangera Francesa, els badalonins 
Pous, Rabassa i Roca. La comissió organitzadora esta-
va encapçalada per Pompeu Fabra. L’acte va desenvo-
lupar-se a la platea del Teatre Espanyol -conegut més 

contemporàniament com cine Verbena- al carrer de 
Mar. També va haver-hi una manifestació de cente-
nars de persones que va recórrer els carrers però van 
ser dissolta davant de l’Ajuntament per una càrrega de 
la Guàrdia civil.

L’embat sindical
La creixent força organitzativa i reivindicativa del 
moviment obrer badaloní era encapçalada per la 
Federació Local de Societats d’Ofi cis. El seu òrgan 
d’expressió era el quinzenari La Colmena Obrera. 
Sobre la Guerra Mundial, la publicació va tractar re-
petides vegades l’encariment de les subsistències, pro-
posant el control efectiu dels preus ja que afectaven 
sobretot a les classes populars. La visió de Joan Peiró 
sobre el fi nal de la Primera Guerra Mundial al primer 
de la sèrie d’articles ‘Actualidades: la Democracia y el 
Sindicalismo’ aparegut el 7 de febrer, denunciava l’ac-
titud mercantilista de les potències guanyadores als 
preliminars de l’acord de pau, posant també en evi-

dència que el suposat principi de la llibertat dels po-
bles no es respectava en el cas dels territoris annexi-
onats ja que no es tenia en compte la sobirania dels 
seus habitants, així com la tutela europea de països 
colonitzats. A més criticava durament la inacció dels 
socialistes francesos, anglesos, italians, americans... 
quan els dirigents revolucionaris Karl Liebknecht i 
Rosa Luxemburg havien estat assassinats a Alemanya, 
així com la invasió del territori rus i contra els revolu-
cionaris per part dels Aliats. 

Pèrdua de mercats i infl ació pels núvols
A Badalona predominava la diversifi cació dels rams 
industrials, el tèxtil veia com el metal·lúrgic i el quí-
mic prenien força per tal de proveir de béns d’equipa-
ment i maquinària en el període guerra. Amb la fi  de 
la guerra les comandes de l’exterior van davallar, inici-
ant-se el 1919 una crisi generalitzada a tots els sectors 
el 1920, canviant la conjuntura econòmica favorable 
per a la producció industrial. En el panorama bancari, 
a Badalona la banca privada va establir-se per primera 
vegada el 1919 amb l’obertura d’una sucursal del Banc 
de Terrassa al començament del carrer de Mar. Tres 
anys més tard va haver de suspendre la seva activi-
tat. La infl ació de preus de consum va continuar molt 
elevada afectant en gran mesura les classes populars, 
difi cultant-ne la qualitat de vida. Els salaris  perderen, 
entre 1916 i 1919,  del 10% al 20% del poder adquisitiu, 
fet que contrastava amb l’acumulació de benefi cis em-
presarials del moment. La tensió social va alimentar 
el pols reivindicatiu del sindicalisme revolucionari en-
front de la patronal i el règim polític.•

Opinió convidada

Ara fa cent anys, com es va viure la fi  
de la I Guerra Mundial a Badalona?

“El 24 de novembre de 1918 es 
va celebrar un concorregut 
acte per celebrar el triomf 
militar dels Aliats; la comissió 
organitzadora estava 
encapçalada per Pompeu Fabra”

Celebració del triomf dels Aliats a la platea del Teatre Espanyol de Badalona Foto: Museu de BDN. Arxiu J. Maria Cuyàs i Tolosa



L’Independent de Badalona
30 de novembre de 2018

11Agenda

Edita: Associació Cultural L’Independent de Badalona.
Presidenta: Irene Peiró.
Director: Javier Torres.
Redactors: Silvia Rodríguez.
Col·laborador/es: Olaya Marín; Laia Martínez; Albert 
Ramírez; Nora Muixí.
Maquetació: Sergi L. Bofi ll (DBcoop, sccl).

Distribució: Caltor SL. Fundació BDN Capaç
Disseny web: EstudiDAW.
Publicitat: Sònia Perez, 698 538 860 
(Gestió de Publicacions Locals, sccl).
Imprimeix: Indugraf Off set, S.A.
Dipòsit legal: B-11.360-2018.

Mossèn Anton Romeu, 47, 08912, Badalona
Tel. (93) 179 30 74
redaccio@independentbdn.cat
www.independentbdn.cat

de Badalona

Exposicions
Fins 3 de febrer
Exposició ‘Anar i tornar a Brossa’. «Anar 
i tornar a Brossa» és una exposició que 
mostra el diàleg entre la poesía escènica 
de Joan Brossa i una selecció d’obres del 
Fons Patrim de la Col·lecció Belles Arts 
de la Universitat de Barcelona. Centre 
Cultural el Carme (C. Francesc Layret, 
78-82)

Fins 11 de desembre
Exposició de fanalets gegants. Els 6 
primers fanalets gegants de Badalona 
estaran exposats a la Biblioteca Can 
Casacuberta del 26 de novembre fi ns 
a l’11 de desembre. Cada any, des del 
2001, s’elaborava un fanalet gegant per 
encendre’l al fi nal de la Crida als Reis. 
Enguany, s’han restaurat i la Biblioteca 
els acull per mostrar la seva història. 
Biblioteca Can Casacuberta (C. Mossèn 
Anton, 40-48)

Activitats
Divendres 30 de novembre 
Presentació del llibre “Escrits”, d’Andrea 
Mayol. A càrrec de Jordi Puigdomènech 
López i l’autora, Andrea Mayol Bardají. 
A l’Espai Betúlia (c. Enric Borràs, 43-47) 
a les 19h

Xerrada sobre violència de gènere. Amb 
personal de Guàrdia Urbana, de l’Ajunta-
ment i de la Federació de Dones. A Centre 
Cívic de Morera (Av. Bac de Roda, 42-48) 
a les 17h

Festival de Glosa de la Unió de Corals de 
la Gent Gran. 5a trobada de música im-
provisada: garrotins, jotes i corrandes. Al 
Teatre Blas Infante (C. Andrés Segovia, 
45) a les 18h

Inauguració de les capses de Nadal a di-
ferents barris. S’instal·len les grans cai-
xes regal que guarninaran els nostres 
barris. Vine a gaudir de la màgia dels tur-
nemis i d’una actuació musical dirigida 
al públic familiar. A Pomar i Llefi à a les 
18h; a La Salut, Progrés, Nova Lloreda, a 
les 19h

Concert de Santa Cecília, Coral del círcol 
+ Coral Art-9 de Granollers. El Círcol (C. 
Sant Anastasi, 2), a les 21.30h

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

Recomanem

Rema per la Marató per 
investigar càncer 
El DragonBoat és un esport mil·lenari que prové de la Xina 
i que fa un parell d’anys que es practica a Badalona. A ni-
vell competitiu i amateur hi ha un altre punt molt potent a 
destacar del DragonBoat: La categoria BCS: Breast Càncer 
Survivals, formats per equips íntegrament de dones que han 
patit un càncer de pit i que, un cop recuperades, s’han inscrit 
per formar part d’un equip de DragonBoat BCS. La temàtica 
de la Marató d’enguany i les sinergies del Club Dragon Boat de 
Badalona amb fundacions i institucions que investiguen i tre-
ballen aquest tema fan convocar aquesta activitat al Port de 
Badalona amb la  idea de concentrar en el dia 2 de desembre al 
matí, d’11 a 14h les activitats de la Marató de TV3 a Badalona al 
Port, formant una constant pràctica d’aquest esport de pala a 
partir d’equips ja confi gurats  prèviament. Tota la informació i 
contacte a www.remaperlamarato.com
Diumenge 2 de desembre, Port de Badalona, d’11 a 14h

Concert tribut a ColdPlay amb Colday. Sala 
Sarau 08911, (c. Ramon Martí i Alsina) a 
les 23.30h

Dissabte 1 de desembre 
FIRA ‘HOLA NADAL!’: L’Ajuntament, en col-
laboració amb diverses entitats, donarà 
el tret de sortida a la campanya “Estimem 
el Nadal a Badalona” amb la Fira Hola 
Nadal!, situada al passeig Marítim. A par-
tir del pont del Petroli, més de 500 me-
tres d’activitats de dinamització per a 
tota la família on podreu trobar un es-
pai per als infants i un espai per als joves 
(Connect’Art) amb un programa de tallers, 
contacontes, batucada i un gran parc in-
fantil per als més menuts i per als més 
grans. També hi ha espai per a una fi ra de 
Nadal de proximitat amb espais d’artesa-
nia, paradetes, productes variats i un espai 
de restauració amb un regust badaloní. A 
més, diverses activitats solidàries, música 
i actuacions en directe a l’escenari. A par-
tir de les 10 del matí i durant tot el dia al 
passeig Marítim.

Festival solidari de ‘villancicos’. A càrrec 
d’ACRA Ciudad de Badalona, amb l’actua-
ció d’11 entitats culturals de la ciutat i d’al-
tres municipis. A l’església de Sant Antoni 
de Llefi à (Ronda Sant Antoni) 18h.

 Inauguració de l’enllumenat i decora-
ció de Nadal. Estrena de l’enllumenat i de 
l’arbre gegant a la pl Vila (18h) i de la il-
luminació del Pont del Petroli (19h).

‘Rhumans’. La família de Rhum & Cia ha 
cuinat el seu tercer espectacle, amb el qual 
tancaran aquesta Trilogia clownesca que 
va començar amb RHUM i ha seguit amb 
RHÜMIA. Al Teatre Zorrilla (C. Canonge 
Baranera, 17), a les 21h

Comèdia ‘Mans enlaire’, d’UtresTeatre. El 
Círcol (C. Sant Anastasi, 2), a les 21h

Concert tribut a Bruce Springsteen, amb 
Manel Fuentes. Sala Sarau 08911, (c. 
Ramon Martí i Alsina) a les 23.59h

Diumenge 2 de desembre
Mercat Solidari ‘Wallapop’. Organitzat 
per l’AV Juan Valera. A la Rambla 
Floridablanca, de 10 a 15h

23ª edició del Mercat del Trasto. Una fi ra 
que té l’objectiu de promoure la reuti-
lització i donar valor als objectes usats 
que estiguin en bon estat. Al parc de les 
Muntanyetes, de 10 a 14h

Concert a Roca i Pi. Concert gratu-
ït a la residència d’avis, a càrrec de La 
Badalonense. (Av. Martí Pujol, 654) 11h 

‘Safari’, Cia La baldufa. Els intrèpids in-
vestigadors de La Baldufa, en Pinyot i en 

Carabassot, marxen de safari a la sabana, 
on s’han desplaçat després d’haver rebut 
la notícia que els advertia de la misteri-
osa desaparició del lleó… Al Teatre Blas 
Infante (C. Andrés Segovia, 45) a les 12h

Sardanes a càrrec de l’Ateneu de Cultura 
de Llefi à, amb la Cobla Baix Llobregat. (Pl. 
Trafalgar) a les 12h

Vermut fl amenco, amb l’actuació del qua-
dre de ball ‘Tacón del duende’ i el grup de 
rumba Metraka. A càrrec de Tacón del du-
ende, (C. Serra Daró cantonada amb Sant 
Hilari Sacalm) a les 12.30h

Concert Solidari Fundació Acollida i 
Esperança. A càrrec de la Big Band de 
Badalona. Parròquia de Sant Francesc 
d’Assís (C. Tramuntana, 14), a les 19h 

‘La cantant calba’, Cia Món Animal. Una 
peça representativa del gènere de l’ab-
surd amb una crítica de la vida quoti-
diana on els personatges són incapaços 
de comunicar-se entre ells mateixos. Al 

Teatre Principal (C. Francesc Layret, 41) 
a les 19h

Concert de Mikel Erentxun. Dins del cicle 
‘Enjoy the silence’ del Círcol. El Círcol (C. 
Sant Anastasi, 2), a les 19.30h

Dilluns 3 de desembre
Concert de dos conjuts de l’EMMB, 
dintre del cicle ‘Per fi  és dilluns’ que or-
ganitza cada dilluns l’Escola de Música 
Moderna de Badalona. A l’EMMB (c. 
Germà Bernabè 1-7), a les 20h

Dimecres 5 de desembre
12è cicle de poesia de Badalona Poesia 
i cia...201. Jordi Calmet (veu, guitar-
ra i harmònica) interpreta poemes de 
Joan Vinyoli, Gabriel Ferrater i Joan 
Margarit. Amb la complicitat de la po-
eta Mireia Companys que recitarà po-
emes propis. A l’Espai Betúlia (c. Enric 
Borràs, 43-47), 20h
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mocar-se amb la bandera espa-
nyola. Temps dolents pel vostre 
ofi ci?
Molt dolents. És realment trist 
que algú hagi d’anar davant d’un 
tribunal per fer un gag en una te-
levisió privada. Però aquest és un 
problema de la generació 2.0, tot-
hom té dret a opinar i a crear una 
polèmica via xarxes socials, sense 
tenir ni idea de què està parlant.  

La línia entre el políticament cor-
recte i incorrecte és fi na. Els hu-
moristes heu d’optar per autocen-
surar-vos i evitar polèmiques?  
La veritat és que no hi ha línia, no 
hi ha res que sigui políticament 
correcte o incorrecte. La base de 
la comèdia és el dolor, si no hi ha 
dolor no hi ha humor, el que pas-
sa és que hi han coses que em fan 
mal a mi i coses que et fan mal a 
tu, aquesta és realment la línia. La 
línia la marca cada un, però no en 
la comèdia, en tot. 

El món de la comèdia i els monò-
legs ha estat durant anys en boga. 
És possible guanyar-se la vida no-
més amb això?  
Sí, si treballes dur i poses passió i 
ganes, és possible. •

molt òbvia, a mi no m’agradava 
anar al cole. 

Creus que l’educació en aquella 
època dista molt de com la viuen 
ara els infants i la joventut? 
Tot evoluciona, per sort. Jo ara es-
tic en el procés de que la meva fi -
lla gran acaba de començar P3 i sí 
que veig que el tema de l’educació 
ha canviat molt.

Fa pocs dies coneixíem que un jut-
jat ha imputat a Dani Mateo per 

sia, i moltes vegades dir el que la 
gent que va pel carrer no s’atrevi-
ria mai a dir. Això sí, sense perdre 
de vista que fer riure és l’objectiu 
principal, i que mai pots tenir a 
tothom content.  

L’espectacle que has fet a la Sala 
Sarau és ‘Yo sobreviví a la EGB’. 
Quines experiències destaques 
d’aquella època? 
Al show hi ha vàries parts. Primer 
toquem una gran part de quan 
anàvem al cole i totes aquelles vi-

Silvia Rodríguez Gómez 

J
ordi Merca porta gaire-
bé deu anys pujant als es-
cenaris d’arreu d’Espa-
nya per fer riure a la gent 
amb els seus espectacles. 
Amb un dels últims, ‘Yo 

sobreviví a la EGB’, el còmic ba-
daloní, nascut a Lloreda i ara veí 
de Canyadó, ens apropa a una èpo-
ca en la qual molts podem rascar 
records, músiques i vivències que 
mai s’obliden.  

Molt caliu badaloní el passat dis-
sabte a la Sala Sarau?
Sí, sí. La sala plena, mes de 250 
persones i moltes d’elles conegu-
des per mi.

Actuar a la teva ciutat et dona un 
xut de complicitat amb el públic? 
O no canvia tant del que et trobes 
a d’altres municipis? 
Actuar a la teva ciutat sempre és 
un complement que és molt agra-
ït, i més si és al Sarau, que és quasi 
casa meva. Tot i que hi ha munici-
pis i llocs molt macos per treballar 
i on ho faig molt a gust. 

Els teus espectadors opinen a les 
xarxes que riuen molt durant el 
teu espectacle. És l’objectiu prin-
cipal de l’humorista, fer riure? 
Sí, és clar, és l’objectiu principal, 
però no l’únic. Avui en dia veiem 
moltes coses a la tele o a les revis-
tes que venen dels humoristes i la 
gent reacciona, es queixa i critica. 
Això és l’humor, crear controvèr-

Jordi Merca, a l’escenari durant la seva actuació a la Sala Sarau  Foto: Sala Sarau 

vències que ens passaven allà, par-
lem de la música que escoltàvem, 
la tele que vèiem, i comparem com 
érem els nens i nenes abans i com 
són ara. A part de fer concursos i 
regalar coses.

I com va ser la teva EGB a 
Badalona? 
Jo vaig anar a dos coles, fins a 
4t d’EGB vaig anar al Col·legi 
Montserrat i després vaig a anar 
a La Cultural. Jo era el típic que 
sempre la liava, per una cosa 

“És trist que algú hagi d’anar 
davant d’un tribunal per 
fer un gag a la televisió”
Parlem amb l’humorista badaloní Jordi Merca, després d’omplir 
la Sala Sarau amb el seu espectacle ‘Yo sobreviví a la EGB’

“La base de la 
comèdia és el 
dolor, si no hi 
ha dolor no hi 
ha humor”

El mestissatge musical, protagonista de la 
fi nal del Concurs de Música de Badalona
Balkumbia són els guanyadors del premi a la millor banda del concurs 

Silvia Rodríguez Gómez 

La música mestissa ha estat 
aquest passat cap de setma-
na protagonista a Badalona 
amb la fi nal del XX Concurs 
de Música, organitzat per 

l’Associació La Rotllana. El Teatre 
Principal va acollir el 23 i 24 de 

novembre els directes de les dot-
ze bandes fi nalistes, i després d’un 
fi nal de festa explosiu amb el con-
cert dels Che Sudaka, es van donar 
a conèixer les bandes i propostes 
guanyadores de la nit. 

El premi a la millor banda del 
concurs és per Balkumbia, un 
grup creat a Barcelona al 2015 i 
que amalgama sons de la música 

balcànica amb la cúmbia llatino-
americana. 

Per altre banda, el premi a mi-
llor banda de Badalona pel jurat ha 
anat a parar a Nicomac, un grup 
que fusiona el rock amb estils com 
el jazz, el swing o la música sim-
fònica. Per votació popular, la mi-
llor banda de Badalona és Maní 
Picao, els quals barregen hip hop 

amb sons llatins. Així mateix, el 
badaloní Marius Alfambra ha es-
tat escollit el millor autor en llen-
gua catalana. El premi Esperanzah 
és per la cantautora Jabu Morales 
i el premi La Roda és pel grup 
Mascarats. 

Des de l’Associació La Rotllana 
destaquen l’alt nivell de totes les 
bandes, i asseguren estar contents 

perquè els premis s’han repartit 
entre estils molt diferents. 

En quant als premis, tant el 
de millor banda, millor banda en 
llengua catalana, millor banda de 
Badalona per decisió del jurat i per 
decisió popular tenen dotació eco-
nòmica i distribució musical. Els 
altres dos premis són actuacions 
remunerades.•
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Un concert d’Europa FM i un Pont del 
Petroli il·luminat, tret de sortida al Nadal
El passeig Marítim i la plaça de la Vila seran els centres neuràlgics de l’estrena del Nadal; el 
concert, el gran protagonista, suma crítiques per no reunir cap dona i l’alt cost: 130.000€ 

Redacció

Badalona donarà el tret 
de sortida a les festes de 
Nadal aquest dissabte amb 
una jornada plena d’activi-
tats en la que s’encendrà la 

il·luminació nadalenca de la ciutat i 
que es culminarà amb un gran con-
cert al passeig Marítim. En aquest 
mateix indret, durant tot el dia, les 
persones assistents podran gaudir 
de la 6a Fira de Joves Creadors i 
Creadores ‘Connec’t’Art’ i de la 
Fira ‘Hola Nadal!’, que comptarà 
amb tallers, animació, artesania i 
una àmplia oferta gastronòmica.
El passeig Marítim començarà a 
omplir-se de vida a les 11h, amb 

activitats infantils, a l’Espai dels 
Infants, i també a l’Espai Jove 
i la Fira  Connect’Art, i a l’Espai 
Artesania. Hi participaran enti-
tats i moviments de la ciutat, com 
les biblioteques, la Pau Gargallo, el 
Badalona  Batec o l’Obrador de 
la Riera, entre d’altres. També 
hi haurà un espai de restaura-
ció, amb beguda i gastronomia.
A la tarda, a partir de les 20 ho-
res, la música serà la protago-
nista de la jornada festiva amb 
el concert ‘Hola Nadal!’ d’Euro-
pa FM, que tindrà lloc al passeig 
Marítim de la ciutat. Els can-
tants Álvaro Soler i  Blas  Cantó 
i els discjòqueis  Wally  López 
i  Brian  Cross  protagonitza-
ran un espectacle presentat 

se comptar la il·luminació del Pont 
del Petroli, l’arbre gegant de la pla-
ça de la Vila i altres activitats i de-
coracions, la despesa de les quals 
no ha transcendit, de moment.
A part d’aquesta jornada, les fes-
tes de Nadal a Badalona presen-
ten altres novetats. Un exemple 
són les cinc grans caixes de regal 
visitables per dins que guarniran 
diferents punts de ciutat des del 
30 de novembre fi ns al dia de Reis. 
La inauguració d’aquestes caixes 
es convertirà en una jornada fes-
tiva que omplirà els carrers d’ac-
tivitats, aquest divendres. El pro-
grama prepara moltes altres cites 
i esdeveniments durant el  mes 
vinent, de les quals  informarem 
el número especial de Nadal.•Álvaro Soler serà un dels caps de cartell Foto: Álvaro Soler

per  Juanma  Romero, conduc-
tor del programa ¿Me  Pones?.
L’esdeveniment no ha estat exempt 
de polèmica des de dos vessants, 
però. D’una banda, pel fet que no 
hi haurà cap artista dona que par-
ticipi del concert, quelcom que 
ha estat criticat per algunes for-
macions polítiques i moviments 
culturals i feministes de la ciu-
tat. El govern ha assegurat que es 
va contactar amb diferents artis-
tes femenines que no estaven dis-
ponibles. D’altra banda, el cost 
del concert: 130.000 euros, el do-
ble que els de les Festes de Maig 
d’enguany, per posar un exem-
ple. En aquest sentit, el cost total 
de la campanya de Nadal serà, de 
com a mínim, 150.000 euros, sen-

Badalona encén 
l’enllumenat de Nadal

Sens dubte, la gran novetat 
d’aquest 2018 pel que fa a 
la decoració nadalenca de 

la ciutat serà el Pont del Petroli, 
que quedarà il·luminat per pri-
mer cop. També un gran arbre 
de Nadal, transitable i de més de 
10 metres, que es col·locarà a la 
plaça de la Vila, i que permetrà 
accedir-hi per poder fotografi -
ar-se a l’interior. Tant la plaça 
com el pont seran il·luminats 
aquest dissabte a la tarda.
Al marge d’aquests punts cen-
trals, des de fa setmanes, al-
guns carrers de Badalona ja 
estaven engalanats amb la de-
coració que lluirà durant els 
vespres i nits del mes de de-
sembre. L’enllumenat de Nadal 

arriba a una dotzena de barris, 
de la mà de  NYCSA, l’empresa 
que ja s’ha encarregat del mun-
tatge i desmuntatge altres anys.
La decoració se centra sobretot 
als principals eixos comercials 
de Badalona i els seus carrers ad-
jacents. Es col·locaran punts de 
llum a Artigues, La Salut, Lloreda, 
La Pau, Sistrells, Llefi à, Progrés, 
Sant Crist, Bufalà, Centre i 
Morera. En total, 36 carrers, 
avingudes i places d’aquestes zo-
nes quedaran il·luminades amb 
punts de llum, cortines i altres 
elements lluminosos. Fonts mu-
nicipals asseguren que les associ-
acions de comerciants han pogut 
fer els seus suggeriments pel que 
fa al guarniment dels carrers de 

la seva àrea d’infl uència. A banda 
de la il·luminació col·locada per 
l’Ajuntament, alguns eixos co-
mercials han sumat la seva prò-
pia il·luminació, com és el cas 
del Centre, que estrenarà la seva 
decoració de forma simultània.
S’han augmentat el nombre de 
punts de llum i decorats, i s’han 
instal·lat rètols de “Bon Nadal” 
als districtes. El cost de l’actua-

Enllumenat de Nadal al c. Francesc Layret Foto: J. Torres

ció és d’uns 27.000 euros, dins 
d’un contracte de dos anys d’un 
total de 53.360 euros, amb possi-
bilitat de pròrroga per a un mes. 
Romandran fi ns al 7 de gener, 
després de Reis. El cost de l’ar-
bre gegant i la il·luminació del 
Pont del Petroli, de moment, no 
s’ha fet pública, tot i la consul-
ta al respecte que ha efectuat 
aquest diari.•

L’apunt
El passeig marítim 
serà l’enclavament 
principal de la 
festa d’estrena de 
la campanya de 
Nadal, dissabte
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Durant aquesta 
dècada, el Màgic 
ha superat els vuit 
milions de visitants 
anuals, un 60% 
d’increment 

Del rebuig a la convivència: 
10 anys de Màgic Badalona 
Parlem amb diferents agents del territori sobre l’arribada i 
estrena del centre comercial a La Salut, fa una dècada, de com 
ha evolucionat i de com ha infl uït als barris de l’entorn 

i el passeig, una perllongació 
del Màgic. Cadascú té el seu pú-
blic, que també compartim. Tots 
dos estem integrats al barri i ens 
hem adaptat als nous temps”, 
considera la  Loli  Rodríguez.
Sí que és cert, però, apunta la pro-
pietària de l’emblemàtica xurre-
ria del passeig, que l’aparició del 
Màgic va fer que l’agrupació de co-
merciants hagués de fer més esfor-
ços per actualitzar-se, organitzar-
se millor i buscar opcions per ser 
més atractiva al públic. “De tot el 

que és dolent intentes treure co-
ses bones, i crec que nosaltres ens 
hem hagut d’espavilar molt. I el co-
merç de barri ha de fer el doble o el 
triple d’esforç. Però qui ha treba-
llat i s’ha adaptat als nous temps, 
la nova multiculturalitat del bar-
ri, els nous costums de compra...
ha resistit i va fent”. 

Més de vuit milions de visitants 
anuals
Des del Màgic Badalona es mos-
tren satisfets i valoren positiva-

Javier Torres Jiménez 

El temps passa de pressa i ja 
fa 10 anys de l’obertura del 
Màgic Badalona, un centre 
comercial que va canviar la 
vida i dinàmica de tota una 

zona de la ciutat i que es va tro-
bar amb detractors pel camí, anys 
abans de la seva inauguració, el 
2008. La gran superfície es va tro-
bar amb l’oposició frontal dels co-
merciants de La Salut, que es veien 
perjudicats de manera directa per 
un enorme centre amb desenes de 
botigues a pocs metres del seu pas-
seig. Una dècada després, la relació 
sembla molt menys tensa i ambdu-
es parts parlen de “convivència”.
“Hi havia molt de rebuig perquè 
pensàvem que podria fer baixar 
l’afluència al passeig. Era una 
competència molt directa, i la pe-
tita botiga sempre s’ha d’esforçar 
molt més, davant les grans capaci-
tats i recursos dels centres comer-

cials”, recorda la Loli Rodríguez, 
de l’Associació Comerciants de La 
Salut. “L’obertura es va notar a la 
ciutat en general, però sobretot 
a La Salut, evidentment”, apunta 
l’actual president de la Federació 
de Comerciants, Cinto  Gubern.
L’agrupació de botiguers de La 
Salut va protagonitzar diferents 
mobilitzacions al carrer, i fins 
i tot van presentar un recurs 
Contenciós-Administratiu contra 
l’operació urbanística que va pro-
piciar el Màgic, però que va ser 
desestimat. “És normal que en un 
inici el centre comercial es veiés 
com una certa amenaça, però s’ha 
acabat demostrant que la seva im-
plantació ha ajudat a dinamitzar el 
barri i a fer-lo més atractiu no sols 
de cara als que hi viuen sinó també 
pel conjunt de tots els baladonins i, 
inclús també, per a gent de fora 
Badalona”, argumenta el gerent 
de la superfície, Francesc Julià.
Una dècada més tard, tant la 
Federació de Comerciants com 
l’entitat de botiguers de La Salut 
creuen que la relació ha aca-
bat derivant en una convivèn-
cia en la qual tothom ha trobat 
el seu emplaçament. “El Màgic 
és una perllongació del passeig, 

ment l’evolució del centre i del pú-
blic que ha rebut des que va obrir. 
El gerent recorda que la inaugu-
ració del centre va ser tot just “un 
mes després de produir-se la falli-
da de Lehman Brothers”, la prime-
ra peça de la gran crisi econòmica 
dels darrers anys i que “en major o 
menor grau, ha estat acompanyant 
durant aquests 10 anys de vida”. En 
aquesta dècada, apunta, han aug-
mentat “en quasi un 60%” la seva 
afl uència, superant els 8 milions 
de visites anuals, i han “quasi du-

plicat la facturació dels seus co-
merciants”, amb prop de 100 mi-
lions d’euros de facturació anual.
D’altra banda, el centre espera 
amb anhel que el projecte de la-
teral de la C-31, cantó muntanya, 
s’acabi de materialitzar al més 
aviat possible, ja que suposaria 
“una millora considerable”. “Al 
final surten perjudicats els qua-
si 1,3 milions de vehicles que ens 
visiten anualment, i potser alguns 
més que els frena venir per no dis-
posar d’accessos més directes”, la-
menta Julià. Pel que fa a altres 
projectes pendents com el Museu 
del Bàsquet, del que s’ha parlat els 
darrers anys, l’espai pensat inicial-
ment, a sobre del gimnàs, ha estat 
tancat i buit durant anys, i sembla 
que fi nalment serà ocupat per un 
promotor d’esport i lleure, que, 
confi en, posarà en marxa el nego-
ci aviat. En aquest sentit, el Museu 
sembla no tenir lloc dins del recin-
te, pel que haurà de buscar un fo-
rat a l’exterior. •

Un canvi urbanístic i de vida als barris de l’entorn 

A banda de l’afectació que 
pogués causar sobre el co-
merç de la zona, el Màgic 

també va suposar un impor-
tant canvi als barris de l’en-
torn a nivell urbanístic, de mo-
bilitat i de dinàmiques. I un dels 
màxims responsables va ser 
el llavors director urbanístic 
de l’Ajuntament de Badalona, 
Amador Ferrer, la persona que 
va moure el projecte d’empla-
çament, ja que la primera idea 
era que el centre estigués ubi-
cat per sota de l’autopista, 
al voltant del Palau Olímpic.
“No era una opció gens apro-
piada perquè fi ns i tot s’havia 
de soterrar  la N-2. En teoria 
era intocable, però vaig forçar 
negociar alternatives. La mi-
llor ubicació era l’actual, amb 
una franja de terrenys lliures 
i per a equipaments”, explica 
l’arquitecte. El canvi de loca-

ren que el centre ha insufl at vida 
al districte, ja que la gent té un 
equipament més on fer vida i 
passejar, tot i que també ha per-
judicat el petit comerç. “El pro-

lització, a més, feia que s’hagu-
és d’obrir un nou pas sota l’auto-
pista, i això sumava esforços a la 
tasca d’esborrar la barrera arqui-
tectònica de la C-31. “El nou em-
plaçament no entrava en confl icte 
amb zones residencials i suposa-
va grans benefi cis a nivell de mo-
bilitat i connectivitat. Era una 
època de grans projectes a la ciu-
tat, i la idea del meu equip i meva 
era que tots, tot i ser privats, su-
messin a una nova visió de ciutat 
amb més cohesió urbanística i so-
cial”. Posteriorment, també es van 
produir alguns “retocs” al projec-
te, com ara fer anar més enrere 
la pilota de bàsquet emblemàti-
ca del centre, perquè no despis-
tés els conductors de l’autopista.
Pel que fa a l’entorn, dues de les 
associacions de veïns properes, la 
de la zona de Can Claris (ja desa-
pareguda com a entitat) i la del 
Grup Verge de La Salut, conside-

jecte fi nalment ha estat incom-
plet, perquè ha faltat la part del 
Museu del Bàsquet i altres ide-
es, però és positiu”, considera 
Amador Ferrer.

Terrenys on es va aixecar el Màgic Foto: Ramon Pérez / Badalona Recuerdos

“Petits comerciants 
i centre estem 
integrats al barri 
i ens hem adaptat 
als nous temps”

Màgic Badalona Foto: J. Torres
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Sense por d’anar soles a la nit
Creix a Badalona el número de dones que decideixen practicar 
defensa personal per sentir més seguretat a l’hora de caminar soles 
i de nit pel carrer, quan es poden donar situacions d’agressions

patir les dones són comeses per ho-
mes”, assegura. Totes les situacions 
s’estudien i es donen tècniques vi-
ables per defensar-se d’elles. “Una 
dona de 50 quilos és difícil que pu-
gui treure’s de sobre un home de 
100. La tècnica el que fa és estudi-
ar la situació i donar eines per sor-
tir-se’n. A les classes escenifi quem 
les agressions, per perfeccionar 
les tècniques”, agrega l’instructor. 
Segons reconeix, al començament 
les classes eren en exclusiva per do-
nes, però al temps van adonar-se 
que necessitaven fer-les conjunta-
ment amb els companys que tam-
bé practiquen aquesta disciplina, 
perquè la realitat és que, si malau-
radament han de posar la tècnica 
a prova, probablement serà amb 
un home. 

A Badalona, el perfi l de dones 
que practiquen Krav Maga és molt 
divers. Hi ha noies molt joves, de 
dotze anys, i dones que s’apropen 
als cinquanta. El fi l que les uneix 
és que han arribat a aquesta dis-
ciplina per sentir-se més segures, 
en una societat on les agressions 
i la violència sexual no deixen de 
ser notícia. Les dades parlen per 
si soles. Durant el primer semes-
tre de l’any, segons dades de la 

Conselleria d’Interior, a Catalunya 
es van denunciar 804 casos de de-
lictes contra la llibertat i la indem-
nitat sexual, entre els quals viola-
cions i agressions sexuals. Aquesta 
xifra és un 30% superior a la regis-
trada al 2017.

“Tal com està tot avui dia” diu 
la Noelia Heredia, “va molt bé te-
nir coneixements i nocions de sa-
ber què fer davant una agressió i 
saber que tens més opcions i que 
pots defensar-te”, opina aquesta 
jove que practica Krav Maga des 
del març. L’Alicia Contreras es 
sentia molt insegura perquè ple-
ga tard de la feina. Des de que fa 
defensa personal ara fa tres anys, 

Silvia Rodríguez Gómez

“C
om a dona, sempre 
sents que pots ser 
agredida, i jo soc 
baixeta... Fer això 
et dona segure-
tat”, assegura la 

Lidia Ledesma, una dona que fa 
cinc anys va decidir començar a 
practicar Krav Maga, una discipli-
na de defensa personal d’origen is-
raelià que ha desenvolupat progra-
mes específi cs per a dones i que es 
practica a Badalona des de 2010, al 
Centre Esportiu Marítim. 

Com ella, hi ha aproximada-
ment quaranta dones més que 
practiquen Krav Maga. En total, 
les dones representen el 40% de 
l’alumnat de les classes a Badalona, 
un percentatge que a Barcelona, on 
també imparteixen classes els ma-
teixos experts que a Badalona, ar-
riba al 50%. “Ha augmentat molt 
la presència femenina a classe. Des 
del principi venen dones, però ni 
molt menys amb els percentatges 
d’ara”, diu l’Óscar Abad, instruc-
tor a Badalona i director nacio-
nal de la International Krav Maga 
Federation (IKMF Spain), una fe-
deració que aglutina aquesta dis-
ciplina que ja es practica a 102 paï-
sos arreu del món. “Poc a poc vam 
donar a conèixer aquest sistema i 
les dones que el practicaven veien 
que era efectiu, i van anar arribant 
més”, argumenta.

La Valeria Fiori exemplifica 
perfectament aquesta progressió. 
Ella és la primera dona que po-
drà ser instructora de Krav Maga 
a Badalona i Barcelona. Fa un any 
que va començar a practicar Krav 
Maga, però va enganxar-se tant que 
ha fet un entrenament intensiu, de 
moltes hores cada dia i ara acaba 
de superar les proves per ser ins-
tructora, molt “intenses i difícils”, 
segons apunta l’Óscar i confi rma 
amb la mirada la Valeria. Nou ho-
res al dia durant deu dies seguits, 
amb diferents exàmens supervi-
sats per un expert de la disciplina 
que ve des d’Israel. 

Ara, ella vol dedicar-se a ense-
nyar la tècnica a infants. “Com a 
dona, sents més seguretat d’anar 
pel carrer i saber com reaccio-
nar davant d’una situació”, diu la 
Valeria, tot afegint que es divertei-
xen a classe i fan exercici, per el 
que resulta una disciplina “molt 
completa”. 

Les tècniques que practiquen al 
Krav Maga es basen en experiènci-
es de la vida real i moviments ins-
tintius del cos. “A aquest moviment 
se li dona sentit, i s’idea la tècni-
ca davant situacions com assetja-
ments sexuals, o tocaments”, expli-
ca l’Óscar. “El programa Krav Maga 
femení està dissenyat exclusiva-
ment per a dones, i un gran percen-
tatge de les agressions que poden 

La Valeria Fiori, primera instructora dona de Krav Maga a Badalona, practica amb l’Óscar Abad Foto: S. Rodríguez 

A Badalona unes 40 
dones practiquen 
Krav Maga, una 
disciplina de 
defensa personal 
d’origen israelià

Classe de Krav Maga  al Centre Esportiu Marítim Foto: S. Rodríguez

es sent molt més segura “en tots 
els nivells, tant física com psico-
lògicament”, apunta. Per la Ingrid 
Campos, el que fa la diferència és 
tenir més refl exes i sentir-se més 
ràpida. “Sobre tot es dona èmfa-
si en la prevenció, controlar el teu 
voltant, esquivar possibles situa-
cions rares” assenyala. En aquest 

sentit parla també la Irina Abad, 
que ara té 16 anys i practica Krav 
Maga des dels 13. “Això no és com 
fi car-se a un ring i  barallar-se amb 
unes normes. El Krav Maga t’aju-
da a saber què fer en una situació 
real que es pot donar al carrer, i 
t’ajuda a reaccionar perquè vas 
molt més atenta”, indica.•

Una de les tècniques de defensa personal  Foto: S. Rodríguez 
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