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Pastor demana
als bancs que
blindin les portes
dels pisos buits
També vol perseguir per via
judicial als pisos ocupats
que suposin perill P4

Fi a les
desigualtats
a l’escola

La jornada ‘Construim futur’
organitzada per FAMPAS
emplaça a administracions
i comunitat educativa a
treballar per acabar amb
la segregació escolar P8

L’ediﬁci incendiat a Sant Roc, encara en procés de rehabilitació Foto: Silvia Rodríguez

Les runes de
la pobresa
energètica
Les administracions no donen una resposta davant
les famílies que no poden fer front al pagament dels
subministraments. Durant l’any 2018, Serveis Socials de
Badalona ha rebut 10.613 peticions de vulnerabilitat social
però només ha acreditat 290 P2-3, P 9 i Contraportada

El tema
La pobresa energètica,
sense resposta per part
de les administracions
2
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El departament de Serveis Socials ha rebut el 2018 10.613
peticions per acreditar la vulnerabilitat social d’una llar,
de les quals només 290 van acreditar-se ﬁnalment

Silvia Rodríguez Gomez

C

om a la resta de barris de
la ciutat, el fred és un dels
temes de conversa recurrents aquests dies a Sant
Roc. Els informatius avisen que les temperatures arribaran a ser les més fredes en el que
portem d’hivern. Segurament per
això, els carrers estan mig buits, i
les poques persones amb les quals
et creues van a pas lleuger i amb
la cara mig tapada amb l’abric i la
bufanda. El fred és, a més a més,
protagonista indirecte d’una altra
realitat: la pobresa energètica, que
cada hivern ens torna a colpejar
violentament. Aquest cop, aquí
mateix, a Sant Roc. Aquest cop,
amb tres víctimes mortals que
han sacsejat la ciutat sencera.
Ja han passat vint dies, però
l’incendi que va assolar al barri
el passat 5 de gener, encara està
present a moltes converses del
veïnat. Són molts els que pensen
que la desgràcia estava cantada i
que, tal com va ocórrer al número 244 de l’Avinguda Marqués de
Mont-roig, podia haver passat a
qualsevol altre carrer, inclús a la
seva escala. Sense dades empíriques a la mà però amb la certesa de qui es coneix el barri pam
a pam, la Plataforma Sant RocSom Badalona calcula que poden
estar enganxats a la llum un 50%

Les persones
que ocupen
habitatges no
poden legalitzar
els contractes de
subministraments
energètics
dels veïns del barri. Aquest percentatge augmenta i molt a les zones més degradades de Sant Roc,
on, asseguren, hi ha ediﬁcis sencers on s’està punxant els subministraments. Aquesta realitat, que
ha destapat l’incendi en el qual van
morir tres veïns, fa anys que s’arrossega a Sant Roc. Les raons són
òbvies: una bona part dels habitants del barri no poden fer front
als rebuts dels subministraments,
i per entendre-ho, és més fàcil si
recorrem a una dada que Facua,
una organització que vetlla pels
interessos dels consumidors, feia
pública fa pocs mesos: el preu de la
llum ha pujat un 85,7% en els darrers 15 anys.
A més a més, moltes famílies de
Sant Roc estan ocupant un habitatge, fet que els condemna, entre
d’altres, a no poder legalitzar els
subministraments amb les companyies elèctriques, de gas i ai-

Comptadors de la llum a una ﬁnca de Sant Roc Foto: S. Rodríguez

gua, perquè no accepten fer contractes amb persones que pateixen
aquesta situació. Segons la Maria
Campuzano, portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica,
plataforma que vetlla perquè cap
persona estigui en situació de pobresa energètica, creuen que el cas
de les persones que ocupen i punxen la llum “és una problemàtica

molt invisible i que està molt criminalitzada”. Campuzano creu, a
partir de l’experiència que es fa a
l’APE que “la majora de famílies
que punxen la llum pateixen situacions de vulnerabilitat”. Fins i tot,
relata, han vist casos en els quals
no se’ls ha permès contractar serveis tot volent pagar. “Les empreses neguen les altes a aquestes fa-

“Legalitzar la
seva situació és
la única manera
d’evitar que les
famílies posin
en perill la seva
vida” diu l’APE

Cables de telèfon i internet penjant d’una façana, a Sant Roc Foto: S. Rodríguez

mílies i estan provocant que no
tinguin cap altra alternativa que
viure amb espelmes o punxant la
llum. Des de l’APE demanem una
alternativa a les persones que vulguin legalitzar el servei i creiem
que amb un informe de serveis socials que indiqui que esta ocupant
per necessitat i el padró, hauria de
ser suﬁcient. És la única manera
d’evitar que aquestes famílies posin en perill la seva vida i la de les
veïnes perquè evidentment és un
perill” agrega.

Segons la portaveu, hi ha un relat que criminalitza aquestes famílies dient que punxen la llum
perquè volen, però la realitat és
que “no tenen alternativa”. “El que
no podem permetre és el que estan fent ara les administracions i
les empreses, i és que ﬁns que no
es solucioni el tema de l’habitatge
no donen accés als subministraments. Això posa en risc aquestes
famílies. Es pot fer un contracte
provisional, i deixem que tinguin
llum legal, perquè si no haurem de
lamentar morts contínuament”,
argumenta.
Veïnat que porta anys patint la pobresa energètica
A Sant Roc, un parell de veïns i veïnes ens han explicat les seves situacions en relació amb la pobresa
energètica. Cap dels noms emprats és real, a petició dels entrevistats. L’Anna ens explica que fa
cinc anys que ocupa un immoble
a Sant Roc, amb el seu marit i els
seus tres ﬁlls. No han tingut més
remei que punxar la llum i l’aigua,
encara que igualment, explica, no
podria pagar els altíssims rebuts.
A casa treballen quan surt alguna
oportunitat, però no hi ha un sou
estable. El primer és el primer: el
menjar per als infants. Assegura
tenir por, molta més després de
l’incendi, que va ocórrer només a
cinquanta metres de casa seva. “El
que demano és un lloguer social.

El tema
Fins llavors, no puc pagar la llum
perquè no la puc posar al meu
nom”, admet.
Pepe és jubilat, encara que ajuda a la seva germana als mercats.
Viuen junts a un pis al mateix ediﬁci que l’Anna, familiar seva. El
seu cas posa la pel de gallina. Ens
fa pujar a casa seva, on ens explica que a aquesta llar hi viu des de
l’any 68. Va comprar-la i va pagar
totes les quotes religiosament,
però va tornar a hipotecar-se per
raons familiars. El 2008 va deixar
de pagar la nova hipoteca i el banc
es va quedar la seva propietat.
Ara hi viu a casa seva, però d’ocupa. Els han enviat una carta per a
desnonar-los d’aquí a tres mesos,
i, amb l’ajuda de la Plataforma
Sant Roc-Som Badalona, espera no haver de marxar de la casa
on ha viscut els últims 40 anys de
la seva vida. També té els subministraments punxats, com “gairebé tota l’escalera”. Ens ensenya
els comptadors i efectivament, hi
ha adhesius d’Endesa a molts dels
comptadors, el que indica que han
detectat frau.
Aquesta és la tònica del barri, a la Plataforma Sant Roc-Som
Badalona atenen cada setmana a
unes 20 persones amb problemàtiques similars, famílies al límit de
les seves forces, que estan a punt
de perdre l’únic que els queda, el
sostre. “Quan venen aquí, no estan
preocupats per si punxen la llum o
no. Venen perquè tenen por de perdre l’habitatge”, expliquen. I l’Administració? “Ni està, ni se l’espera” diu amb fermesa Enric Marin,
membre de la plataforma.

Endesa quantiﬁca
en 547 les famílies
a les quals no
se’ls interromp
el servei encara
que no paguin
els rebuts

Llei que empara les situacions de
vulnerabilitat
A Catalunya però, els usuaris amb
situacions de risc i vulnerabilitat
econòmica, estan emparats per la
llei 24/2015, fruit d’una iniciativa legislativa popular que la ciutadania va portar al Parlament
per aturar els talls de subministraments a les persones que acrediten situacions de vulnerabilitat
social i porten un seguiment per
part de Serveis Socials. Segons reconeixen des de l’Aliança Contra la
Pobresa Energètica, aquesta mesura s’està implementant arran de
la mort de la Rosa, una anciana de
Reus que va morir el novembre del
2016 a causa d’un incendi provocat per una espelma amb la qual
s’il·luminava, ja que tenia tallada
la llum per impagament.
A tota la ciutat de Badalona,
fonts d’Endesa quantifiquen en
547 les famílies que encara que no

paguin els rebuts i generin deute
amb l’empresa, no se’ls interromp
el servei perquè Serveis Socials ha
acreditat la seva situació de vulnerabilitat.
El problema és que a moltes famílies no li tallen els subministraments, però estan augmentant un
deute amb les empreses al qual no
poden fer front. “Ara estem reclamant que se’ls condoni el deute.
La llei solucionava això amb uns
convenis que s’havien de signar
entre la Generalitat i les empreses
subministradores, però no s’han
signat perquè les empreses no
volen i la Generalitat no està negociant per arribar a cap acord”,
lamenta Maria Campuzano, de
l’APE. “L’experiència és que les
empreses no tenen cap tipus de
sensibilitat per aquesta problemàtica i no fan absolutament res
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L’apunt

Cáritas alerta que les situacions de vulnerabilitat en
l’habitatge s’han incrementat en els darrers anys
Benjamín Recacha

Ll

uny de millorar, la situació de precarietat relacionada amb l’habitatge ha
anat a pitjor en els darrers anys a
Badalona. Això és el que indiquen
les dades recollides per Càritas.
De 626 persones sense sostre,
sense llar o en habitatge insegur
(problemes per pagar el lloguer,
els subministraments o en procés de desnonament) ateses el
2016, es va passar a 717 el 2017 i
a 719 l’any passat. Pel que fa als
percentatges sobre el total de les
atencions registrades, les relacionades amb l’habitatge suposaven
el 36% l’any 2016, mentre que el

2018 van pujar ﬁns al 46%. L’any
passat Càritas va destinar 114.000
euros a pagar lloguers, relloguers
(habitacions en pisos sovint sobreocupats) i subministraments bàsics només a Badalona. I cal tenir
en compte que aquestes dades no
inclouen les persones que viuen en
pisos ocupats.
“La situació és molt preocupant”, adverteix l’advocada del
Programa Sense Llar i Habitatge
de Càritas, Sònia Lacalle, que
dóna suport jurídic a l’equip de
Badalona en matèria d’habitatge i
pobresa energètica. “Cada any atenem més gent, i el més preocupant
és que es tracta d’una pobresa croniﬁcada. La gent no pot sortir-se’n.
Persones que vam atendre de forper compte propi, només quan hi
ha una llei al darrera o per la pressió de plataformes com la nostra
que les obliga a complir la llei”. El
que estan intentant ara les elèctriques, diu Campuzano, és que
siguin els propis ajuntaments els
que paguin el deute de les famílies. “No tenen cap intenció de condonar el deute”, assenyala.
No obstant les xifres d’Endesa, el nombre de famílies en situació de risc d’exclusió és molt més
gran a la ciutat, tal com indiquen
fonts dels Serveis Socials, segons
les quals, l’any 2018 es van rebre
10.613 propostes per ser acreditades com situacions de vulnerabilitat. D’aquestes, es van atendre
1.898 i van ser acreditades ﬁnalment 290 persones. En general,
des de l’any 2016 fins avui dia
s’han acreditat un total de 1.600
persones en situació de risc d’exclusió residencial, informen des
de Serveis Socials. Arran de l’increment de peticions en aquest
sentit, i “donada l’especiﬁcitat i
complexitat de la gestió i tramitació de les situacions de vulnerabilitat econòmica en relació al tema
dels subministraments bàsics”,
expliquen les fonts consultades,
“actualment s’està treballant en la
creació d’un dispositiu d’atenció
especíﬁc a aquesta problemàtica,
que agilitzi l’atenció, la gestió i la

ma puntual fa anys, ara torna”.
Pel que fa especíﬁcament a la
pobresa energètica, Lacalle apunta la diﬁcultat que suposa que les
companyies subministradores no
facilitin l’alta dels serveis en habitatges ocupats, malgrat les reivindicacions de les entitats socials i el

Síndic de Greuges. “S’ha de buscar alguna solució urgent per evitar que es repeteixin desgràcies
com la de l’incendi a Sant Roc”.
L’advocada lamenta la lentitud
amb què avancen les negociacions a nivell administratiu, cosa
que, per exemple, a la pràctica fa
que no es compleixin protocols
establerts ja fa anys, com la llei
de pobresa energètica.
“La pobresa energètica perjudica molt greument la salut de les
persones més vulnerables, com
la gent gran i la infància”, subratlla. “No pot ser que haguem d’ajudar a pagar l’habitació d’una família amb nens petits en un pis
de 50 metres quadrats on conviuen quinze persones.

tramitació dels recursos necessaris per solucionar aquestes situacions de diﬁcultat”.
D’altra banda, des de Comissions Obreres de l’Ajuntament
de Badalona critiquen la falta de
personal per tramitar aquestes
acreditacions. “Han acabat fent

aquesta feina els assistents socials a peu de carrer, i no és la seva
feina. Els companys de Serveis
socials es queixen de què la seva
feina sovint és inútil per la descoordinació que hi ha i perquè es
queda en calaixos, i és molt greu”,
denuncien.

Les atencions
registrades
relacionades amb
habitatge van
suposar el 46%
del total el 2018

•

Entrada d’un ediﬁci de Sant Roc Foto: S. Rodríguez

•

Actualitat
Pastor demana als bancs
que blindin les portes
per evitar ocupacions
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Anuncia també que l’Ajuntament perseguirà per la via
del contenciós-administratiu a les persones que ocupen
pisos que posin en risc a la resta del veïnat

Redacció

C

omencen a concretar-se
les primeres mesures que
el Govern d’Álex Pastor
posarà en marxa arran
de l’incendi de Sant Roc
que el passat 5 de gener va cobrarse tres vides. Segons ha anunciat
l’alcalde Álex Pastor després d’una
reunió extraordinària de la Junta
Local de Seguretat, celebrada el
passat dimecres, demanarà collaboració als bancs, fons voltors i
gran tenidors, propietaris del 80%
dels pisos ocupats, segons ha destacat l’alcalde, per tal de que blindin amb portes de metall o alarmes de seguretat els pisos buits.
Pastor enviarà cartes a aquestes
entitats per “exigir” la seva collaboració, ha anunciat.
Així mateix, també ha comunicat que l’Ajuntament utilitzarà la
via del contenciós-administratiu (i
no la penal, més lenta) contra els
pisos ocupats que puguin posar en
perill la resta del veïnat.
D’altra banda, va anunciar que
s’inspeccionaran un centenar de
punts de la ciutat on Endesa ha
detectat sobreconsum elèctric
per determinar si poden suposar

Reunió de la Junta Local de Seguretat / Foto: Redacció

un risc en la seguretat. Aquests
primers cent “punts calents” formen part del mapa que els tècnics
d’Endesa i de l’Ajuntament estan
elaborant.
En un termini d’unes sis setmanes es tornarà a convocar una

nova Junta Local de Seguretat per
avaluar i fer seguiment de les mesures acordades.
Les reaccions a l’anunci de
Pastor no s’han fet esperar. Les
organitzacions que treballen per
prevenir desnonaments i que co-

neixen la realitat de les ocupacions l’acusen de criminalitzar la
pobresa i no buscar solucions en
aquest sentit. “Demani als bancs
que posin a la disposició de les persones en risc social els pisos buits
i no que posin planxes i alarmes; i

demani a Endesa que regularitzi
les punxades de persones que volen regularitzar la seva situació”,
diuen des de la PAC. Els grups de
l’oposició també critiquen la criminalització de les mesures que ha
pres l’alcalde.

•

Jose Téllez, condemnat a pagar una multa
de 4.380 € pel delicte de desobediència
La sentència no contempla la inhabilitació, tal com demanava la Fiscalia General de l’Estat
Redacció

E

l regidor i portaveu de
Guanyem Badalona en
Comú José Tellez ha estat
condemnat a pagar una
multa 4.380 euros per delicte de desobediència per impedir decomissar a dos agents de la
Policia local uns cartells a favor
del referèndum del 1 d’Octubre.
La sentència del Jutjat de lo Penal
7 de Barcelona que s’ha fet pública avui, no contempla la inhabilitació de càrrec públic del regidor
tal com demanava la Fiscalia, que
també sol·licitava sis mesos de presó en la seva acusació. Els fets pels
quals Téllez ha estat condemnat

van produir-se al carrer Francesc
Layret de Badalona la nit del 25
de setembre de l’any 2017 quan
la Guàrdia Urbana de Badalona
va identificar a un grup de cinc
persones que estaven enganxant
els citats cartells. Al lloc dels fets
van començar a apropar-se una
trentena de persones, entre elles
Jose Téllez i el president d’Òmnium Jordi Cuixart, actualment a la
presó de Lledoners. Va ser llavors
quan Téllez, que en aquell moment
era tinent d’alcalde, va intercedir
per recuperar els cartells. Davant
la negativa de la Guàrdia Urbana
de tornar els cartells, segons l’escrit de la Fiscalia, Tellez va obrir el
cotxe policial i els va repartir entre
els congregats.

La magistrada cita en la sentència, recollida per Europa Press,
que els cossos policials tenien ordres d’intervenir instruments per
la celebració del referèndum de
l’1 d’ octubre. Així mateix, la jutge
considera que el regidor va actuar amb “propòsit de menyscabar
el principi d’Autoritat que tenien
els agents”.
El regidor no va negar els fets
durant el judici celebrat el passat
10 de gener i va explicar davant la
jutge que “ho tornaria a fer en les
mateixes circumstàncies”, i va matisar que, com a càrrec públic, el
seu paper va ser el de mediador entre la policia local i la resta de persones, perquè la situació no pugés
de to. “Vaig dir-li a la policia que

Jose Tellez, arribant al judici Foto: Facebook

quan tinguéssim de nou els cartells marxaria tothom. Llavors els
vaig avisar de que jo mateix agafaria els cartells del cotxe, es van
repartir i la gent va marxar”, diu.

“Estic amb la consciència molt
tranquil·la, perquè com a càrrec
públic vaig garantir el dret a la llibertat d’expressió”, va admetre el
regidor hores abans el judici.

•
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El Ministeri de Foment bloqueja
l’Open Arms al port de Barcelona
La Direcció General de la Marina Mercant ha denegat el permís de sortida del
vaixell de la ONG badalonina perquè no pot desembarcar els rescatats en un port
relativament proper degut al tancament dels ports a Itàlia i Malta

Silvia Rodríguez Gómez

E

l vaixell humanitari Open
Arms no pot salpar del port
de Barcelona per continuar
rescatant als migrants en
perill durant la seva travessa pel Mediterrani. La Direcció
General de la Marina Mercant, depenent del Ministeri de Foment,
ha denegat el permís de sortida
del vaixell de la ONG badalonina
pels tancaments dels ports d’Itàlia
i Malta, fet que fa que el buc es vegi
forçat a “navegar durant diversos
dies, creuant el Mediterrani per
desembarcar a les persones rescatades en el mar molt lluny del lloc
de rescat”, segons exposa la resolució de despatx de sortida del 8
de gener de la Capitania Marítima,
publicada al Diario.es. Segons la
resolució, el fet de no poder desembarcar els rescatats en un port
relativament proper a la zona de
rescat “s’aparta dels procediments
relatius a les operacions de salva-

La ONG considera
“absurda” la
resolució, i apunta
que podria ser
“prevaricadora”
ment regulades per la normativa
internacional”.
La ONG ha recorregut l’escrit,
el qual qualiﬁquen com “absurd”,
segons destaca l’advocat d’Open
Arms, Eduard Aguayo. El lletrat
opina, junt amb altres juristes que
han analitzat la resolució, que denegar un dret per culpa de tercers
“no té cap sentit, i ﬁns i tot podria
ser una decisió prevaricadora”,
diu. A més a més, segons apunta
Aguayo, l’escrit també al·lega com
a motiu per denegar el permís de
sortida del vaixell que la capacitat de l’Open Arms s’ultrapassa
quan efectua rescats, però des de

L’Open Arms al port de Barcelona amb desenes de rescatats / Foto: S. Rodríguez

la ONG consideren “incorrecte”
aquesta al·legació, ja que “la normativa internacional indica que

no estàs obligat a complir la capacitat màxima quan rescates nàufrags”. Ara, la Direcció General de

la Marina Mercant té un mes per
contestar a la ONG, i si la resposta és negativa, Open Arms iniciarà la via judicial per poder tornar
a salpar al Mediterrani Central i
les costes de Líbia, punts on s’ha
centrat la seva tasca de rescat en
el darrers mesos.
Óscar Camps, president d’Open
Arms, creu que la mesura és “política”. “Impedir-nos salvar vides és
irresponsable i cruel. Els polítics
covards posen en marxa el comptador de morts”, ha compartit al
seu compte de Twitter.
No és el primer cop que el vaixell d’Open Arms pateix ingerències de les administracions per fer
la seva feina. Al març de l’any passat, la ﬁscalia de Catània (Sicília)
va ordenar la immobilització del
vaixell al port de Pozzallo, on el
vaixell havia atracat amb 218 refugiats rescatats de les costes líbies, acusant a la ONG d’afavorir la
migració clandestina. Un mes després, la justícia italiana va alliberar el vaixell.

•

Conviure
Contes per cuidar la salut
emocional dels infants
6 L’Independent de Badalona
25 de gener de 2019

Les diferents biblioteques de la ciutat acullen aquests dies el
taller ‘Biblioteca i salut’, una iniciativa trimestral que serveix
per promoure la salut infantil a través de contes i activitats

Silvia Rodríguez Gómez

La iniciativa ha
estat recollida
en el Banc de
Bones Pràctiques
de la Diputació
de Barcelona

S

entir un conte, passar una
bona estona en família i de
pas, millorar la salut emocional dels infants és possible, i molt a prop de casa,
gràcies als tallers de ‘Biblioteca i
salut’, un programa trimestral que
es porta a terme a les biblioteques
de la ciutat impulsat des dels departaments de Cultura i Salut de
l’Ajuntament de Badalona i que
vol millorar la salut en la infància,
promocionant-la fora dels centres
sanitaris, i apropant-la a les famílies a través dels llibres.
Durant aquests últims dies de
gener i la primera setmana de febrer, les biblioteques de la ciutat
estan treballant el valor de la diversitat a través de la lectura del
conte ‘Vermell. Història d’una
cera de colors’, de l’autor Michael
Hall, un llibre que permet reﬂexionar molt sobre les diferències i la resiliència, i que dona molt
marge a que els més petits i també els adults es qüestionin sobre
les etiquetes que ens pengen tant
els altres com un mateix, o què ens
passa quan no encaixem. “Triem
llibres de molta qualitat que ens
permeten aproximar-nos als temes
que proposem i després fem una
activitat que ajuda a consolidar
els continguts del conte”, explica
l’Ana Maria García, subdirectora
de la Biblioteca Can Casacuberta.
És el mateix personal de la
biblioteca qui dirigeix l’activitat, però el treball es fa mà a mà
amb les tècniques tant de Salut
com de Cultura de l’Ajuntament

teques temes com l’alimentació
saludable, el descans nocturn o
l’exercici físic.
Ara però, porten dos cursos escolars centrats en temes de salut
emocional dels infants. La proposta va sorgir a partir d’un projecte del ComSalut a Lloreda on es
va fer un diagnòstic comunitari i
on es va decidir, amb un procés de
participació ciutadana, que havia
mancances en temes de benestar
emocional. “Hi ha molta feina per
fer en educació emocional, perquè
molts adults estem educats en què
no s’han d’expressar les emocions,
inclús limitem algunes emocions i

totes són vàlides i has de treballarles. Hem de fomentar més espais
perquè els nens es puguin expressar emocionalment. S’estan fent
moltes coses, i es treballa amb les
escoles de la mà, però tot i així falta molt”, afirma Ramos. “Estem
bombardejats amb informació de
salut des del punt de vista físic,
però no sobre com ens hem de cuidar les emocions...És un dels nostres reptes”, diu.
Parlar de salut sense estar malats
Per la subdirectora de la biblioteca
Can Casacuberta, aquesta proposta té un “valor afegit” perquè els

usuaris que s’apropen als tallers
es familiaritzen en temes de salut
sense estar malalts, tot el contrari, “venen a gaudir”, opina, el que
ajuda a fomentar la promoció de la
salut com quelcom que ens “envolta sempre”, i no només allò del que
toca parlar quan estem malalts.
Dolors Zamora, tècnica de
Cultura i Serveis Territorials de
l’Ajuntament de Badalona, assegura que els tallers tenen “molt
d’èxit” i que es valoren molt entre les famílies. Per aquest motiu,
avança, volen que el projecte creixi
i es pugui adreçar també a la població adulta.
Així ho corrobora la Imma
Cuesta, directora de la Biblioteca
Can Casacuberta. El programa
s’ha recollit al Banc de Bones
Pràctiques de la Diputació de
Barcelona i també s’ha presentat a
l’Agenda 20/30 de Nacions Unides,
on es recullen treballs amb objectius de desenvolupament sostenible.
L’activitat ja s’ha fet a vàries
biblioteques, però encara falten
dues: la de Pomar el 30 de gener, i
la de Lloreda el 6 de febrer. Ja s’estan organitzant els propers tallers,
que es faran al maig.

‘El monstre de colors’, Anna
Llenas
Una nena ajuda a endreçar i posar
nom a les emocions d’un monstre
que es fa un garbuix amb totes
elles, i ho fa a través dels colors: la
por és negra; la tristesa és blava;
la ràbia és vermella; la calma és
verda;... Un llibre amb molt d’èxit
per treballar les emocions.

‘Vermell. Història d’una cera de
colors’, Michael Hall
És la història d’una cera amb una
etiqueta de color vermell però que
pinta de color blau. Un llibre que
permet treballar les etiquetes i la
diferència entre les persones fomentant la diversitat i la riquesa
cultural i que ens recorda que no
sempre encaixem.

‘No m’agrada com soc’ Alma
Brami i Amélie Graux
Un llibre amb el qual treballar
l’autoestima dels infants, ajudant-los a acceptar-se tal com
són i a estimar el seu cos sigui
com sigui. Ajuda també a parlar
de l’assetjament escolar, a detectar-lo i a prevenir-ho abans que
arribi a afectar als infants.

Lectura del conte ‘Vermell’ a la Biblioteca Canyadó Casagemes - Joan Argenté Foto: Biblioteca

de Badalona. Segons Ana Belén
Ramos, tècnica de salut, aquest
tipus d’accions permeten que els
serveis de salut participin en la comunitat “des d’un altre prisma”, ja
que, apunta, els serveis “han d’estar molt més presents i han de sortir fora del seu àmbit habitual”.
Amb aquests tallers, diu “s’arriba
a població sensibilitzada i que venen de forma voluntària”, el qual
ajuda i molt a que el missatge es
tingui en consideració.
Gràcies a aquest projecte, que
va néixer a partir d’una iniciativa semblant realitzada al 2013,
s’han tractat a totes les biblio-

•

L’apunt

Llibres per ajudar a
créixer emocionalment
Als tallers de ‘Biblioteca i salut’, a banda de llegir un
conte i realitzar una activitat proposta que ajuda a
també s’ofereix una guia bibliogràﬁca amb revistes,
llibres i webs que poden ajudar a les famílies a treballar
temes de salut emocional amb els seus ﬁlls i ﬁlles.
Així mateix, a les zones infantils de les biblioteques
de la ciutat hi ha un espai per adults amb desenes de
llibres dedicats a la criança en tota la seva dimensió:
alimentació, educació, psicologia, jocs i aprenentatges,
relacions, etc. Ara, però, compartim alguns dels llibres
que tant les tècniques de Salut com les de Cultura han
triat per dur a terme els tallers sobre salut emocional.

Conviure
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Artigues demana acabar
amb “carreres de cotxes”

Els Castellers de
Badalona es queden
sense local

L’associació de veïns assegura que hi ha vehicles que
circulen a tota velocitat i planteja paciﬁcar el carrer Xile

La colla, al local de Can Peixau Foto: Javi Torres

F
Imatge d’arxiu del carrer Xile Foto: AV Artigues

Javier Torres Jiménez

E

ls estrets carrers d’Artigues veuen alterat el seu
dia a dia a causa d’una sèrie de cotxes que hi circulen a tota velocitat i fan
maniobres arriscades, com si es
tractés d’una pel·lícula. Això asseguren des de l’associació veïnal, que demana el tancament al
trànsit del carrer Xile, l’artèria
principal del barri que connecta avui dia amb tots els vials de la
zona: Simancas, Balmes, Santiago,
Rafael de Casanova.
“Els cotxes entren des de Sant
Roc, des de Simancas, a molta velocitat. No són molts cotxes, són
alguns que més o menys ja coneixem, però passa pràcticament

cada dia”, aﬁrma el president de
l’entitat, Àngel Vendrell. Sosté
que els implicats arriben sovint a
velocitats de 100 km/h, tranquillament, i que ja han tingut algun
ensurt, picant contra pilones de
la via pública i tombant-les, o amb
algun altre element. Sortosament,
cap incident greu ni amb ciutadans implicats.
“De moment no hem hagut
de lamentar desgràcies, però si
això es continua repetint, algun
dia tindrem un disgust. La gent
està molt enfadada amb el tema”.
Des de l’Ajuntament argumenten
que “alguns veïns han fet arribar
aquesta queixa a l’Ajuntament,
però es creu que es tracta més
d’un cas puntual, no una problemàtica generalitzada”. En qualsevol cas, des d’Artigues insisteixen

des de fa uns mesos en l’opció de
paciﬁcar el carrer Xile i tancar-lo
al trànsit, una realitat que ja va
existir en aquest carrer fa molts
anys. Seria la forma millor forma, considera Vendrell, d’evitar
aquestes conduccions a l’interior
del barri i millorar la seguretat viària de la zona. Subratlla que ja
han entrat per registre i han posat
sobre la taula del Consistori propostes per dur a terme la mesura,
que, segons els han informat, s’estan estudiant.
Fonts municipals apunten que
s’està analitzant “la possibilitat
de reduir les entrades de cotxes a alta velocitat pel carrer de
Simancas cap al carrer de Xile”,
i que “s’instal·laran elements reductors de velocitat en aquesta
zona.”

•

a pocs dies, la colla castellera de la ciutat anunciava i denunciava la situació d’abandonament
en la que es troben després de que els propietaris del local que han utilitzat des del 2011 els anunciessin al novembre que havien d’abandonar-lo en un
termini de tres mesos, “supòsit ja previst en el contracte de cessió”, han explicat en un comunicat.
Des de llavors, indiquen, van començar a contactar amb l’Ajuntament de la ciutat per tal de buscar
solucions, “tant temporals com deﬁnitives”. No obstant això, tal com denuncien en el seu comunicat, a
prop de complir-se
el termini per marxar de Can Peixau
es troben “que
l’Ajuntament de
Badalona continua
buscant locals, sense que s’aporti cap
solució”.
Segons admeten,
la propietat de Can Peixau els ha donat unes setmanes de marge per poder preparar el trasllat, però es
lamenten que no els dona “cap respir” si no saben on
assajaran un cop fora.
Aquest diari ha preguntat a l’Ajuntament si tenen
solucions plantejades per la colla, però no hem rebut
resposta abans del tancament de l’edició.

L’ Ajuntament
no els ha donat
cap solució ﬁns
al moment

•
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Més de cent persones van participar a la jornada
‘Construïm futur’ organitzada per FAMPAS

Silvia Rodríguez Gómez

S

uperant totes les expectatives de l’organització,
més de 100 persones van
participar el passat dia 19
a la trobada ‘Construïm futur’ organitzada per la Federació
d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes i d’Associacions de
Famílies de Centres Públics de
Badalona (FAMPAS), junt amb la
Federació d’Associacions de Mares
i Pares de Catalunya (FaPac) i la
col·laboració de l’Independent de
Badalona.
La jornada, celebrada a l’escola
Llibertat, tenia l’objectiu de posar
de manifest les problemàtiques a
les quals fan front la comunitat
educativa de la ciutat, i que són,
principalment, la manca d’oferta
de places en els centres públics i
les instal·lacions deﬁcients d’una
banda, i l’equitat educativa d’una
altra, ja que, tal com indiquen des
de la federació, “Badalona és una
de les ciutats on la segregació escolar ens afecta de manera més
greu”. Una de les ponències de
la jornada, impartida per Sheila
González, així ho va posar de manifest.
La doctora en Polítiques Públi ques i Transformació Social
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, va revelar que la segregació escolar és responsabilitat de tota la comunitat educativa,
i no només de les administracions.
“S’ha de mostrar la responsabilitat
que li pertoca a cada part, encara
que la Generalitat té les competències i per tant, més responsa-

Demanen un
compromís
polític i que sigui
una prioritat a
nivell de ciutat
bilitat, des de l’àmbit local també
és pot fer molt, tant des de l’Ajuntament com des de la comunitat
educativa. La nostra idea és impulsar aquesta feina i reflexionar sobre com podem avançar
conjuntament per construir un
mapa molt més equitatiu, ja que
hi ha moltes diferències entre els
territoris de la ciutat”, reconeix
David Guerrero, president de la
federació.
Segons Guerrero, hi ha moltes
propostes per dur a terme accions i polítiques, però s’ha de veure què és el que més interessa en
cada zona escolar. “Hi ha centres
que pateixen estigmatització, altres no tenen població en edat
d’escolaritzar al seu entorn, trobem desplaçaments de barris a
altres zones perquè no es té conﬁança en l’escola del barri, etc”,
enumera.
Compromís polític
El president de FAMPAS creu que
és un problema molt greu que s’arrossega des de fa molt de temps,
i que malauradament no està a
l’agenda de ningú. “No hi ha una
planiﬁcació estratègica a nivell de
ciutat i amb aquesta trobada volem interpel·lar als agents que es-

Inici de la jornada ‘Construïm futur’ Foto: Fampas

tan treballant sobre el terreny i
fomentar el treball en xarxa per
activar un compromís polític i exigir que sigui una prioritat a nivell
de ciutat. És complex, però a d’altres municipis ja s’ha fet i esperem
que la trobada sigui un punt de
partida per continuar avançant”,
assegura Guerrero.
A la trobada va haver-hi representació de 30 centres de la ciutat,
i també van participar tècnics tant
de la Generalitat com de l’Ajuntament de Badalona. Així mateix,
van apropar-se a la jornada vàries forces polítiques de la ciutat,
la qual cosa valoren positivament
des de l’organització.
Encara que agraeixen que el re-

gidor d’Educació, Jordi Subirana,
compartís una estona amb ells, lamenten que cap persona del par-

Una de les ponències Foto: Fampas

tit en el Govern va acudir a la crida de la comunitat educativa de
Badalona.

•
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Opinió convidada

Les cortines de fum de
l’incendi de Sant Roc
Irene Peiró
Periodista i investigadora en comunicació
i dret a l’habitatge a la UAB

T

ot va massa ràpid en els temps que corren
d’immediatesa informativa. Sense haver pogut digerir encara els fets i mentre les famílies afectades per l’incendi de Sant Roc segueixen de dol, ens trobem ja immersos en una
espiral informativa que ha comprat el discurs causaefecte entre ocupacions i incendis. Com hem arribat
ﬁns aquí en tan poc temps?
El popular Xavier García Albiol va encendre l’espurna informativa, vinculant de seguida la permissivitat que, segons el seu parer, va tenir el govern encapçalat per Dolors Sabater (Guanyem Badalona en
Comú) amb les ocupacions, amb el tràgic esdeveniment. No va respectar ni tan sols els tres dies de dol
oﬁcial per fer campanya electoral a costa del dolor
aliè i ﬁns i tot ha gosat querellar-se contra la família
del pis on es va originar el foc, el 1r 2a del bloc afectat, acusant-los de ser els culpables dels fets. A alguns, i vull pensar que no som pocs, les seves paraules han ferit la nostra sensibilitat.
També resulta decebedor el seguidisme que determinades informacions periodístiques –afortunadament, encara queden honroses excepcions- han fet
d’aquesta falsa relació causa-efecte, destinada a criminalitzar les persones més empobrides. A propòsit del tractament mediàtic, també recordar que el
Consell de la Informació de Catalunya (CIC) recomana citar la procedència de les persones implicades si
aquesta és rellevant per comprendre els fets. Un cop
més, s’ha informat innecessàriament de l’origen romanès de la família del pis incendiat, com si no hi hagués persones que ocupen, majoritàriament per necessitat, de tots els orígens.
Albiol ja havia ﬁxat un marc discursiu classista i
racista -en què ha caigut, per cert, de quatre grapes
l’actual alcalde de Badalona, Álex Pastor (PSC)- i ara
es tractava de buscar les reaccions dels altres partits
polítics a les seves paraules. Amb aquest cas, com en
tants d’altres, hem entrat en l’espiral del periodisme
de declaracions, que oblida el seu deure de qüestionar el marc de debat promogut interessadament pels
centres de poder, que, en aquest cas, pretenia ocultar que s’han produït tres morts que s’haurien pogut evitar per la manca de polítiques públiques i la
mercantilització dels drets socials bàsics. Així doncs,
abans d’assenyalar els “ocupes” com a culpables, alguns farien bé d’assenyalar-se a ells mateixos, no els
sembla?
Els recordaré algunes de les seves responsabilitats. D’entrada, recordar-los que el dret a l’habitatge -protegit per la Constitució Espanyola (art.47),
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art.26) i el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals
de Nacions Unides (art. 11) subscrit per l’Estat espanyol, entre un llarg etcètera de normatives impossibles d’enumerar- implica, no només la mera tinença d’un sostre, sinó també que l’allotjament reuneixi
totes les condicions necessàries per viure amb dignitat. Segons l’ONU, les persones veuen garantit aquest
dret quan l’habitatge compta amb els subministraments necessaris, la seva tinença és segura, els seus
costos són sostenibles per a les famílies i reuneix
unes bones condicions d’habitabilitat, que garanteixin la seva seguretat física, entre d’altres factors.
Així doncs, és més que evident que el bloc sinistrat a Sant Roc no reunia la majoria -per no dir capd’aquestes condicions. I el que és pitjor, moltes altres
ﬁnques del mateix barri es troben en condicions similars i, per tant, pateixen grans riscos de seguretat.
Per entendre l’actual situació de Sant Roc, ens
hem de remuntar a mitjans del segle passat, quan
centenars de milers de persones procedents d’arreu
de l’Estat van venir a treballar a Catalunya pel seu

L’ediﬁci incendiat a Sant Roc Foto: S. Rodríguez

“La pobresa, juntament amb
l’encariment del preu de
l’energia, també expliquen la
proliferació dels pisos amb
la llum punxada en barris
empobrits com Sant Roc [...]
Ni a Sant Roc ni enlloc del país,
hi ha prou habitatges socials
(representen menys del 2% del
parc immobiliari de Catalunya)”
fort desenvolupament industrial, del qual les nombroses fàbriques de Badalona n’eren una bona mostra. Davant de la manca de planiﬁcació de polítiques
d’habitatge per acollir les persones nouvingudes,
moltes d’elles es van amuntegar en barris de barraques. Però, posteriorment, el règim va promoure el
denominat “chabolismo vertical”, és a dir, la construcció de grans blocs d’ediﬁcis en barris perifèrics
amb condicions deﬁcients d’urbanisme, salubritat o serveis públics, per reallotjar aquestes famílies i fer desaparèixer així el barraquisme. Així va
néixer el barri de Sant Roc als anys 60, amb persones procedents de les barraques de Montjuïc o del
Somorrostro, juntament amb les damniﬁcades per la
riuada de 1962 i les afectades per les expropiacions
que es van fer per construir l’autopista.
Amb aquesta herència a les esquenes i un abandonament històric per part de les institucions, Sant Roc
segueix presentant encara avui alts índexs de vulnerabilitat social. Especíﬁcament del barri de Sant
Roc, escassegen dades estadístiques especíﬁques
i actualitzades, perquè ni tan sols s’han recollit de
forma sistemàtica dades objectives del territori. Ara
bé, segons l’Anuari metropolità de Barcelona 2017 de
l’IERMB, els barris que envolten el riu Besòs, entre
ells Sant Roc, són dels que concentren majors índexs
de vulnerabilitat de tota l’àrea metropolitana.
En aquesta situació, la majoria de famílies no poden costejar-se o mantenir un pis, i més tenint en
compte l’encariment del preu de l’habitatge dels darrers anys, que els poders públics haurien de regular amb urgència. Això ha abocat moltes famílies als

desnonaments i algunes d’elles a les ocupacions, com
a única alternativa per accedir a un sostre on viure.
Cal recordar que molts dels pisos buits ocupats, com
el del 1r 2a del bloc sinistrat, estan en mans de bancs
i que molts d’ells provenen de desnonaments anteriors. El sector ﬁnancer també hauria d’entomar el
mea culpa.
La pobresa, juntament amb l’encariment del preu
de l’energia, també expliquen la proliferació dels pisos amb la llum punxada en barris empobrits com
Sant Roc. La companyia Endesa recorda que ha obert
1.589 expedients de frau elèctric en aquest barri entre 2017 i 2018. Però haurien de recordar també que
el rebut de la llum d’un usuari mitjà s’ha disparat un
85,7% en 15 anys, segons dades de Facua de 2018.
A la vista de tots aquests factors, i tenint en compte la manca de condicions de seguretat de l’ediﬁci incendiat, l’administració pública hauria d’haver
reallotjat els seus inquilins a habitatges en condicions dignes i segures, o bé promoure la rehabilitació
dels pisos, si els inquilins no comptaven amb mitjans
propis per fer-ho. Però, és clar, ni a Sant Roc ni enlloc
del país, hi ha prou habitatges socials (representen
menys del 2% del parc immobiliari de Catalunya).
Les entitats veïnals de Sant Roc també lamenten la
manca d’ajuts socials.
També convé recordar que si s’hagués desplegat
amb eﬁcàcia la llei 24/2015 contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica, deriva de la ILP
impulsada pels moviments socials, res d’això hagués passat. Els articles referents a pobresa energètica, per evitar talls de llum a persones en situació de vulnerabilitat, mai no han estat impugnats.
I la majoria dels que va impugnar el PP al Tribunal
Constitucional han estat desbloquejats recentment
pel govern del PSOE. Tornen a estar en vigor els articles que obliguen els grans tenidors a reallotjar les
persones en risc de desnonament o expropiar temporalment els pisos buits des de fa més de dos anys de
grans tenidors per a lloguer social.
Aquests només són alguns exemples dels innumerables incompliments de la normativa que protegeix
el dret a l’habitatge. Així, que els poders públics farien bé de reconèixer errors, emprendre mesures per
corregir-los i evitar que cap desgràcia torni a succeir
en el futur. I els mitjans de comunicació no haurien
d’oblidar que la seva principal funció és ﬁscalitzar
el poder i no convertir-se en còmplices d’aquells que
volen criminalitzar els més dèbils per eludir les seves
pròpies responsabilitats.
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Agenda

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

Exposicions
Fins el 2 de febrer
Exposició ‘Pedrolo, més enllà dels límits’. La mostra presenta l’ampli univers
pedrolià, tant en la seva dimensió biogràﬁca com literària. S’explicita la relació
de l’autor segarrenc amb el concepte de
límit i amb el de llibertat. Pedrolo escriu
en un afany enorme de capturar l’inefable, d’esdevenir un “fenomenòleg”, per tal
de bastir el seu complex corpus literari,
multiforme en temes i estils, però alhora
global, de gran coherència i sovint censurat. A la Biblioteca Can Casacuberta (C.
Mossèn Anton 40-48)

Activitats
Divendres 25 de gener
‘CodeClub’ a la Biblioteca Canyadó i
Casagemes Joan Argenté. El CodeClub
és un conjunt d’activitats d’iniciació a la
programació per a infants de 9 a 12 anys
on aprendran a crear videojocs, animacions i pàgines web a través de 12 sessions
contínues. (C/ Jacinto Benavente, 3) 18h
Presentació del llibre ‘Cartas sobre mi
madre’, de Raúl Torrejón Fernández. A
càrrec de l’autor. Espai Betúlia, (c. Enric
Borràs, 43-47), 19h
Sessió de cinema al Círcol amb ‘Leo a la
vida’, de Julio Suárez, un documental sobre la educació a Cuba. Activitat organitzada amb el Casal de Cuba de Badalona
amb posterior col·loqui amb el director i
realitzador. (C. Sant Anastasi), 19h
Concert Tribut a Daft Punk, una de les
mes exitoses bandes de música dance i electrònica dels últims 20 anys. Sala
Sarau 08911, (c. Ramon Martí i Alsina)
23.30h

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

Dissabte 26 degener
Estrena teatral ‘Terra Humida’. Amb motiu del 80 aniversari de la ﬁ de la Guerra
Civil (27 de gener de 1939), el Museu
de Badalona presenta l’obra ‘Terra humida’, interpretada per Albert López
Vivancos. Es tracta d’un monòleg creat com a exercici de memòria històrica.
Museu de Badalona (Pl. de la Assamblea
de Catalunya, 1) 20h

Recomanem

Cantates solidàries de Bach, a càrrec del
Conservatori Professional de Música de
Badalona. Esglèsia dels Pares Carmelites
(c. Sant Miquell 44) 20.15h
Concert Wyoming y los Insolventes. José
Miguel Monzón, més conegut com el Gran
Wyoming, actua amb el seu grup de rock
Los Insolventes. Sala Sarau 08911, (c.
Ramon Martí i Alsina) 23.59h

‘Maremar’ de Dagoll Dagom
Aquest dissabte al Zorrilla Dagoll Dagom presenta un dels seus
musicals més poètics. ‘Maremar’ és la història de Pèricles,
un jove príncep que, fugint d’un cruel dictador, recorre la
Mediterrània. Durant les seves aventures, s’enamorarà de la ﬁlla del rei de Pentàpolis, Thaïsa, amb qui tindran una ﬁlla. Però
durant el seu retorn una tempesta fa naufragar la seva embarcació, i la família quedarà separada.
Maremar és la història d’un pare, una mare i una ﬁlla que lluiten per retrobar-se, una de tantes històries en què la crueltat
de la guerra fa separar famílies. Amb música i lletres inspirades en les cançons de Lluis Llach.

Diumenge 27 de gener
28a Marxa Atlètica Ciutat de Badalona
Campionat de Catalunya Absolut, organitzada per la Unió Gimnàstica i Esportiva
de Badalona, per delegació de la Federació
Catalana d’Atletisme. La sortida s’ubicarà
al passeig de la Rambla, davant de l’Escola
del Mar. 10h
Concert Orpheus Live, dins del Cicle
Concert Vermut de l’Orfeó Badaloní.
Podran escoltar-se temes de pop, rock
& soul molt coneguts. Els intèrprets són
alumnes de cant de l’Orfeó. Espai Tolrà. (C.
Enric Borràs 19-21) 12h
Teatre familiar ‘Nàufrags’, de la companyia badalonina Industrial Teatrera. Un
espectacle en clau de clown de dos nàufrags que viuen a la deriva a la recerca
d’un lloc que els aculli. Teatre Zorrilla (C.
Canonge Baranera, 17) 18h

Dissabte 26 de gener al Teatre Zorrilla (c. Canonge Baranera
17) a les 21h
Concert d’Animal, dins el cicle musical
‘Enjoy the silence’. Gerard ‘Goku’ Aledo, o
Animal, presenta al Círcol el seu nou disc
‘La melodia del foc’. Inﬂuenciat per molts
estils de música, des del pop, el soul, el
reggae, el folk o el funk, Animal connecta amb un esperit de vida lliure. (C. Sant
Anastasi 14) 19:30h

Painting Jamm amb Judith Themis,
dintre del cicle ‘Per ﬁ és dilluns’. La pintora Judith Themistanjioglous pintarà
un quadre en directe, a partir de la música i les improvisacions que sorgeixin a
l’escenari. A l’EMMB (c. Germà Bernabè
1-7), 20h
Dimecres 30 de gener
Taller de salut emocional infantil‘Biblioteca i Salut’. Es llegirà el llibre ‘Vermell.
Història d’una cera de colors’, de Michael
Hall i es farà un taller sobre el valor de
la diferència. Biblioteca de Pomar (Av.
Primer de Maig, s/n), a les 18h

Dijous 31 de gener
Conferència ‘La distribució cinematogràﬁca, motor de les sales de cinema en el
territori’. A càrrec de Camilo Tarrazón,
president del Gremi de Cinemes de
Dilluns 28 de gener
Catalunya. En el marc de l’exposició ‘La
Col·loqui de teatre ‘Els costos teatrals’.
L’associació Amics del Teatre Zorrilla inau- gran il·lusió’. Museu de Badalona (Pl. de
gura l’any amb una nova sèrie de col·loquis la Assamblea de Catalunya, 1) a les 20h
19h
al voltant del món del teatre. En aquesta
ocasió el debat es centrarà en els costos teatrals i contarà amb la intervenció de diferents especialistes en teatre. Espai Betúlia
(c. Enric Borràs, 43-47), 19:30h
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Les composicions oníriques del jove fotògraf i dissenyador Xavi Martín i
el seu èxit a Instagram l’han portat a treballar amb grups de música
com Imagine Dragons, Crystal Fighters, La Pegatina o Amics de les Arts

Javier Torres Jiménez

U

na taula de pàdel surf
i un mar en calma. Poc
més necessita la imaginació del badaloní
Xavi Martín (@mertin15, per als seus seguidors d’Instagram) per crear una imatge que
t’agradarà més o menys, però mai
et deixarà indiferent. Amalgama
de fotògraf i dissenyador, amb 25
anys s’ha començat a fer un petit
lloc a l’escena visual barcelonina i
a la xarxa social més de moda, amb
més de 8.000 seguidors.
“Tot va començar perquè em
van regalar una GoPro farà uns
cinc o sis anys. Tinc el mar al davant de casa, i vaig començar a
provar-la i descobrir què podia
fer amb ella”. La curiositat i la seva
passió per alguns esports i activitats aquàtiques el van convertir
en un autodidacta de la imatge.
“Tenia coneixements bàsics. Vaig
començar a penjar fotos del mar
a Instagram. Un dia, el compte
oﬁcial de la xarxa social me’n va
agafar una, i allò em va fer créixer
molt a nivell de seguidors”, admet
en Xavi.
A poc a poc es va endinsar en els
dissenys surrealistes i les produccions artístiques, més enllà de la
foto de mar crua i pelada. “Al principi hi havia gent que se’n reia de

“Tot va
començar amb
una GoPro farà
uns cinc anys.
Tinc el mar davant
de casa, i vaig
començar a provarla i descobrir què
podia fer amb ella”
mi per penjar només fotos del mar,
i ara algunes d’aquestes mateixes
persones em pregunten si necessito que vingui algú per fer de model, però ja m’està bé... estic acostumat que se’n riguin de mi per
això”, riu el jove dissenyador.
El salt a la fotograﬁa de concerts
Després de molt de temps component imatge i penjant fotos,
en Mertin va provar una d’aquelles
coses que surt d’una conversa de
bar entre cerveses: “Un amic i jo,
perquè jo em defenso justet amb
l’anglès, vam enviar un mail al mànager dels Imagine Dragons, un
grup que m’agrada molt, amb fotos meves, per veure si els hi interessaven els dissenys que feia. Ells
venien a fer concert a Barcelona”,

Composició d’una foto del concert de Xavier Rudd Foto: Xavi Martín

El badaloní, en una de les poques fotos en les quals se li pot veure (sense retocar, almenys) Foto: Xavi Martín

recorda el badaloní. “Em van enviar un mail dos dies abans del concert. Em deien que tenia passi de
fotògraf. Era la meva primera experiència real. Vaig haver de tenir
dos pebrots. Em vaig plantar allà,
hi havia televisions i mitjans gràﬁcs... i ‘el menda’, que mai havia fet
allò. Va ser un repte”, subratlla. A
partir de llavors, i amb aquella experiència com a ganxo, va comen-

çar a fer el mateix amb altres bandes i músics.
En poc més d’un any, repassa, ha
treballat per grups com Orishas,
Xavier Rudd, La Pegatina, Els Ca
tarres o Crystal Fighters, amb els
quals va fer la gira per Espanya,
ﬁns i tot, com a fotògraf del grup.
Un dels seus darrers treballs ha estat amb Els Amics de les Arts, per
als quals en Xavi va fer les fotos

Un dels dissenys originals del dissenyador Foto: Xavi Martín

que llueixen a les seves xarxes socials després de la separació de la
banda catalana.
Instagram, un aparador amb cara
i creu
Alguns dels treballs que ha fet o té
entre mans el jove badaloní han
vingut a través d’Instagram, la plataforma que ara mateix li serveix
com a currículum. “Hi ha plataformes molt professionals i tècniques,
però les xarxes ara mateix són un
gran focus. Potser Instagram morirà en uns anys, però ara mateix
és un CV i és d’on m’han començat a sorgir feines”, explica el dissenyador.
“La perspectiva és bona. Cada
cop tinc més ulls a sobre”, diu,
però confessa que “ara mateix és
més reconeixement i visualització” del que econòmicament li suposa. “Hi ha dies que ningú truca a
la porta o que no hi ha feina, però
això no es veu a Instagram”, riu.
És una de les parts menys bones
d’aquesta xarxa, considera, igual
que el fet que s’ha expandit molt i
ha perdut una mica l’essència inicial del culte a la imatge i la fotograﬁa.
“No renego d’Instagram, però
s’ha prostituït una mica. Cada
segon competeixes amb milers
de fotos, amb selfies... Jo m’estic pensant projectes una setmana, potser. I en tres segons l’hauràs
vist i ja està, faràs ‘scroll’ i passaràs a la selﬁe d’una altra persona”,
lamenta. En qualsevol cas, en Xavi
té clar que es tracta d’un dels millors aparadors de què disposa el
gremi de la imatge i el disseny per
guanyar pes, reconeixement i teixir xarxa entre professionals.
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L’escriptor Isaac Pachón ens convida
a passar un vespre amb Gala i Dalí
‘Los Invitados’, primera experiència com a dramaturg de l’autor independent badaloní, estarà en
cartell a Microteatre Barcelona ﬁns al 3 de febrer, amb cinc funcions de dijous a diumenge

Benjamín Recacha García

L

’escriptor badaloní Isaac
Pachón s’estrena com a
dramaturg amb l’obra ‘Los
Invitados’, programada ﬁns
al 3 de febrer a Microteatre
Barcelona, amb cinc funcions diàries, de dijous a diumenge.
Després d’autopublicar amb
molt bona acceptació el llibre de
relats ‘Cosas que escribí mientras
se me enfriaba el café’ i el poemari
‘El lado frío de la almohada’, l’autor de Bufalà s’endinsa en el microteatre, “el format teatral més
proper al relat literari, gènere amb
el qual em sento molt còmode”. I
ho fa amb una obra que homenatja una de les parelles més universals del món de l’art: Salvador Dalí
i Elena Ivánovna Diákonova, Gala.
En menys de mitja hora, les
interpretacions d’Inma Garzía i
Albert Boix ens fan partícips de
l’enginyosa conversa bilingüe que
manté la parella en la intimitat de
la seva llar de Portlligat, mentre

Isaac Pachón, al centre, amb Inma Garzía i Albert Boix Foto: Microteatre Barcelona

esperen l’arribada d’uns convidats
misteriosos.
“Estem acostumats a veure el
Dalí boig, al geni davant dels mitjans i de les càmeres, però no sabem ben bé com eren Dalí i Gala a

la intimitat. Hem volgut fer-ho visible, sempre sota un punt de vista molt personal”, explica Pachón.
El petit format, les dimensions
reduïdes de la sala i el clima acollidor que genera la complicitat dels

actors són ideals per al text en què
l’autor ha estat treballant un parell de mesos, entre la redacció del
guió i els assajos.
El projecte va néixer com una
proposta “sense saber on ens portaria”. Isaac Pachón explica que ja
coneixia Inma Garzía, a qui admirava de veure-la actuar a Madrid.
“Quan li vaig comentar la idea, em
va fer saber la seva devoció per
Gala, em va dir ‘ja sé qui serà Dalí’,
i em va presentar l’Albert Boix, que
està posant el llistó molt alt amb la
seva interpretació”.
Després dels primers dies de
nervis, l’autor aﬁrma que està gaudint molt de l’experiència. “Sóc espectador abans que director, així
que em poso a la pell del públic.
Les crítiques són bones; l’Albert i
l’Inma no deixen ningú indiferent,
estan fent un gran treball”.
Un cop finalitzi l’estada de
quatre setmanes a Microteatre
Barcelona, li agradaria que ‘Los
Invitados’ es pogués programar a
altres llocs. A Badalona, per exemple, sempre que trobin un espai

que s’adapti al format íntim de
l’obra.
Paral·lelament a la incursió teatral, aquest autor independent,
membre de la Plataforma d’Adictes
a l’Escriptura (PAE), treballa en la
propera publicació de la seva primera novel·la.

•

Cartell promocional de Los Invitados

Tones de menjar solidari i milers
d’euros, el millor preu de l’humor
Torna el festival de monòlegs solidari ‘Lo comido por lo reído’, que arriba a la seva 7a edició
després d’haver recollit cada any més de 2.000 euros i quasi una tona d’aliments

Javier Torres Jiménez

El festival,
impulsat per la
humorista Pepi
Labrador, es fa al
Teatre Blas Infante

E

l Teatre Blas Infante tornarà a omplir-se aquest
divendres, 25 de gener,
amb un objectiu doble:
fer petar de riure els 400
assistents i assistentes i omplir
milers de plats de famílies a les
quals els hi costa arribar a ﬁnal
de mes. El primer té sentit, pensareu, però...i el segon? El segon
és el principal objectiu del festival
de monòlegs ‘Lo comido por lo reído’, un certamen solidari impulsat
per la humorista badalonina Pepi
Labrador que aquest 2019 arriba a
la seva 7a edició.
Durant les primeres setmanes
de cada any, des de fa més d’un lustre, un grup de còmics es reuneix
de forma altruista al teatre del barri de Lleﬁà per recaptar aliments
que més tard es destinen al Banc
dels Aliments. I des de la primera
edició esgoten totes les entrades.
“Com cada any, ja estan totes quasi esgotades o reservades, com a
mínim. Arribarem a dissabte sense entrades disponible, això és segur”, avançava dilluns Labrador,

Humoristes participants de la passada edició Foto: Cedida per Pepi Labrador

qui porta l’organització de l’esdeveniment braç a braç amb la seva
germana i una amiga.
Pepi Labrador sempre forma
part d’un espectacle en el qual, enguany, tornarà a aparèixer el reconegut còmic Gabriel Córdoba, que
presentarà la gala. Els hi acompanyaran altres noms de l’escena cò-

mica catalana i de Barcelona com
el badaloní Jordi Merca, Sil de
Castro, Rony Dani Luna o Sitofonk,
artistes amb espectacles i funcions
a sales i teatres. Un espectacle que
durarà unes dues hores...o més.
“No volem que s’allargui. Ajustar
el temps sempre és una assignatura pendent perquè els còmics ens

allarguem quan estem còmodes”,
admet de broma Pepi.
El lloguer del Blas Infante a cost
zero, per primer cop
Una de les parts més importants
vindrà després dels riures, com
sempre. El recompte acaba determinant l’èxit de la iniciativa, que

sempre acostuma a ser màxima, i
que cada any oscil·la entre els 2.000
i 2.500 euros de recaptació d’entrades i quasi una tona de menjar.
Enguany, per primer cop, el festival comptarà amb el lloguer del
Blas Infante a cost zero per part de
l’Ajuntament, després de sis anys
fent la petició. Així que els diners
que es destinaven a costejar la taxa
també seran destinats al Banc dels
Aliments. Labrador espera arribar
als 3.000 euros i una tona de productes, que seran portats al local
dels amics del Gorg-Mar.
“Organitzar això porta molta
feina però també és molt satisfactori, perquè sabem que amb
aquest esforç s’ompliran molts
plats de famílies necessitades”, celebra la humorista badalonina.

•
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Sebastià Brosa, el badaloní que ha
dissenyat l’escenari dels Goya
Encara que no pot desvelar res de tant important encàrrec, hem parlat amb l’escenògraf sobre la
seva carrera i el seu darrer treball, el famós Pessebre de la Plaça Sant Jaume de Barcelona

Silvia Rodríguez Gómez

Q

ueden pocs dies per celebrar una de les festes
del cinema més importants. La 33ª edició dels
Premis Goya, que enguany es celebra a Sevilla la nit
del 2 de febrer, portarà merescuts premis a actrius, actors, directors... Per a Badalona, però,
aquesta edició té un encant afegit. I és que, l’escenògraf badaloní Sebastià Brosa ha estat l’encarregat de dissenyar l’escenari de
l’entrega de premis, que es farà al
Palau de Congressos i Exposicions
de la capital andalusa. Brosa no
pot desvelar en què està treballant
per aquest encàrrec tan especial,
perquè tot ha de ser una gran sorpresa.
Brosa també ha estat en el focus
mediàtic aquest Nadal per un altre
encàrrec dels que fan currículum
per qualsevol artista: ni més ni
menys, va ser el creador del mític
Pessebre de la Plaça Sant Jaume de
Barcelona, amb ‘Tots a taula’, una

obra que recollia la tradició d’una
forma ben original: una gran taula, sobre la qual hi havia nius amb
versos, copes i forquilles gegants, i
dotze enormes cadires que representaven els personatges tradicionals del pessebre: els reis d’Orient, l’àngel, el nen Jesús, la Verge,
el Caganer...
Abans d’arribar a aquests dos
grans encàrrecs, però, Brosa, que
va estudiar escenograﬁa al respectat Institut del Teatre, ha treballat
intensament en el món del teatre,
creant escenaris per transportar
a l’espectador al cor de les obres.
Creador d’escenaris als
teatres més importants
Ha creat escenograﬁes en els teatres més importants de Catalunya
i Espanya com el Nacional, el
Lliure, el Romea, o l’Español
de Madrid. Directors de la talla
d’Àlex Rigola, Joan Ollé o Josep
Maria Pou, per citar-ne només alguns, han conﬁat en les seves creacions. Així mateix, ha guanyat
dos premis Butaca per les seves
obres. Les seves escenograﬁes va-

Brosa ha creat
escenaris a alguns
dels teatres més
importants de
Catalunya i l’Estat

Jornades veïnals de fa unes setmanes Foto: Rubén García

rien molt segons el tipus d’obra, i
també depèn molt dels directors.
“Et trobes els que tenen molt clar
el que volen i a vegades no et deixen marge per fer la teva feina.
Però també tot el contrari, hi ha

directors que conﬁen molt en tu i
d’un punt de partida et deixen fer.
Altres no en tenen ni idea i els has
d’estirar tu”, explica, tot recordant que al teatre són un equip
artístic molt gran on “tot és un

engranatge, que ha d’encaixar bé.
Anem tots a una”, diu.
Ara també està començant a treballar en el món del cinema. “Hi
ha molta presència de l’escenografia, abans estàvem més tancats al teatre però ara treballem
a grans esdeveniments, restaurants... Tenim un mercat més ampli”, admet l’artista.
Brosa, criat als voltants de la
Plaça Pep Ventura, ja no viu a la
ciutat, però assegura que té molta
vinculació amb Badalona, ja que
encara hi té aquí a part de la seva
família i molts amics. No ha treballat mai als teatres de la ciutat,
però li “agradaria molt”, i espera
que així sigui en un futur.

•
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Tres membres de la Plataforma d’Afectats per la Crisi posen en marxa
la cooperativa de missatgeria amBICI, que pretén consolidar-se a la
ciutat amb una aposta per la sostenibilitat i el comerç de proximitat

Benjamín Recacha García

“Depèn de la
consciència
social dels clients
apostar per la
precarietat o per
iniciatives que
contribueixen
a enriquir
l’economia local”

L

a masia de Can Bofí Vell, entre Sant Crist de Can Cabanyes i Montigalà, va ser durant molt temps, el que va
passar abandonada, la casa
encantada i el castell dels jocs de
la canalla del barri. Ara, després
d’anys d’obres de restauració, és
un interessant recurs municipal
que, entre d’altres, dóna cabuda a
iniciatives empresarials sorgides
de l’economia social, com és el cas
de la cooperativa amBICI.
Els seus impulsors són tres
membres de la Plataforma d’Afectats per la Crisi (PAC): Armonía
Díaz, Jordi Català López i Manuel
Moreno, que fa cosa d’un any van
decidir associar-se per tirar endavant un projecte al qual estan dedicant tots els esforços per aconseguir que sigui el seu mitjà de vida.
“La lluita amb la PAC ens ha fet
veure que organitzant-nos podem
arribar on no arriba l’administració”, explica Armonía Díaz, una de
les sòcies. “Cansats de buscar feina, sempre precària, vam pensar
que havíem de fer alguna cosa.
Van sorgir algunes idees, i ens
vam acabar decidint per muntar
una cooperativa de missatgeria
amb bicicleta”.
L’espai de coworking a Can Bofí
Vell els ha permès posar en marxa el negoci sense haver d’endeutar-se, però ara l’acompanyament
per part de l’Institut Municipal de
Promoció de l’Ocupació (IMPO)
s’acaba, i hauran de buscar-se un
local. Mentre ho explica, l’Armonía
atèn la primera comanda del dia.
Un projecte que és més
que un mitjà de vida
Ells tres són també els repartidors. Compten amb dos vehicles:
un tricicle de càrrega i una bicicleta, però aviat n’adquiriran dos
més per poder afrontar els reptes
que s’estan plantejant. “Ens creiem aquest projecte. Malgrat que
per ara no arribem a tenir un sou,
som optimistes. Portem sis mesos
repartint, en què hem anat consolidant clients i donant-nos a conèixer”.
L’Armonía recorda com va passar de tenir una situació més o
menys estable, com tantes persones, amb una feina i una hipoteca, a quedar-se sense res. “Un dia
perds la feina, no pots pagar la hipoteca i et fan fora de casa teva”.
AmBICI signiﬁca, doncs, l’oportunitat no només d’iniciar un nou
camí sinó de demostrar que “es poden fer les coses d’una altra manera, organitzant-nos i creant llocs

Els impulsors d’amBiCI Foto: amBICI

de treball dignes, amb respecte pel
medi ambient i ajudant a revitalitzar el comerç de proximitat”, assenyala Díaz.
“Uneix-te a la xarxa amBICI per
al comerç local” és un dels lemes
amb què treballen per a una propera campanya de difusió. L’Armonía
recorda els tretze anys que va treballar al mercat Torner, i mostra la

seva preocupació per la situació en
què es troben els mercats municipals. “Moriran si no es fa alguna
cosa per modernitzar el seu funcionament i dinamitzar-los”. Ella
té molt clar que l’aliança amb un
model com el d’amBICI seria ideal.
És inevitable referir-nos a la
competència amb les multinacionals de repartiment. Els famosos

riders de Glovo i Deliveroo cada
cop són més habituals pels carrers
de les ciutats, també a Badalona.
“És l’esclavisme 2.0”, sentencia.
“Per guanyar-se la vida han d’estar disponibles les 24 hores. Molts
dels repartidors no arriben a ﬁnal
de mes”, assegura.
En tot cas, “no podem competir amb aquestes multinacio-

nals. Nosaltres no treballarem
per sota de costos. El nostre és
un altre model, amb uns valors
diferents. Depèn de la consciència social dels clients apostar per
la precarietat o per iniciatives que
contribueixen a enriquir l’economia local”. Aquest és el valor amb
què pretenen donar-se a conèixer
i consolidar-se a la ciutat.
Ara bé, per aconseguir-ho també ajudaria la complicitat de l’administració local. “Cal paciﬁcar el
centre, restringir-hi el trànsit, apostar per un altre model de mobilitat urbana que permeti potenciar
iniciatives com la nostra”, subratlla
Armonía Díaz. Finalment, explica
que porten un temps en conversa
amb l’ajuntament per mirar d’establir una plataforma ciclologística a l’entorn del port, cosa que facilitaria molt el repartiment de les
mercaderies. De moment, però, és
un projecte embrionari.

•

Ex riders de les grans multinacionals creen una
cooperativa de repartiment a Barcelona

M

entre arreu de l’estat
plouen les demandes
judicials sobre Glovo i
Deliveroo per fer servir falsos
autònoms, és a dir, treballadors per compte aliè als quals
obliguen a fer-se autònoms
per proporcionar-los feina, a
Barcelona la Plataforma Riders
x Derechos, constituïda per ex
riders d’aquestes multinacionals, ha creat la cooperativa
Mensakas. Es tracta d’un model
semblant al d’amBICI, en què
els treballadors són socis, tots
tenen les mateixes condicions
laborals, i els beneﬁcis es reinverteixen en l’empresa
Ja està operativa, i a partir
del març comptarà amb una app

pròpia per facilitar la tramitació
de les comandes.
Entre les diferències respecte a
ambBICI, hi ha que la cooperativa badalonina de moment no atèn
peticions de particulars per a repartiment de menjar, un dels usos
principals que fan els clients ﬁnals
de Glovo i Deliveroo.
Aquests fan la comanda a través
de l’app descarregada al mòbil i la
multinacional selecciona el repartidor que l’atendrà.
Molt aviat això també es podrà
fer amb Mensakas, amb la seguretat que qui faci el repartiment no
estarà sotmès a una situació d’explotació laboral.
Armonía Díaz avança que entre
les idees que estan estudiant a am-

BICI per implementar en els propers mesos hi ha un servei per a
particulars ben peculiar: gestio-

nar els tràmits davant l’administració de qui no ho pot fer per incompatibilitat d’horaris.

Imatge promocional de Mensakas Foto: Riders x Derechos

Esports
“Hi ha jugadores que podrien
competir a la lliga masculina”
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Amb 17 anys, la badalonina Ainhoa Marín és una peça important
a l’Espanyol i a la selecció espanyola campiona del món

Benjamín Recacha García

popular, i en general a Europa està
ben valorat.

V

Creus que hi ha jugadores capacitades per competir a la primera
divisió masculina?
És difícil, perquè el futbol masculí
té una altra intensitat, però sí que
hi ha jugadores que podrien fer-ho.
N’hi ha de molt bones.

iu a Lloreda, però es va
criar com a futbolista a
Lleﬁà. Ens citem al Barrestaurant El Jardín, on
de petita posava a prova la resistència dels vidres. “Van
haver de canviar-ne més d’un per
culpa de les patxangues que hi jugàvem la canalla”, recorda entre rialles. Ara hi ha la seu oﬁciosa del
seu club de fans, amb fotos d’ella
decorant les parets. És davantera
de l’Espanyol, el club que li ha donat l’oportunitat de debutar a la
primera divisió. Al desembre va
guanyar el mundial sots-17 amb
la selecció espanyola, malgrat que
una lesió la va fer tornar abans
d’hora. Si la seva carrera continua
amb el mateix ritme, a El Jardín
no trigaran a quedar-se sense espai per penjar més fotos.
D’on et ve l’aﬁció pel futbol?
Sempre m’ha agradat. M’hi vaig
aficionar gràcies al meu pare, i
jugo des dels tres anys.
Ser una nena futbolista et va marcar d’alguna manera?
Vaig començar a la Unificació
Lleﬁà jugant amb nens. Era l’única nena de l’equip, i malgrat que
no em sentia diferent, sí sentia
que havia de demostrar que podia
fer el mateix o ﬁns i tot més que
ells. Continua havent-hi diferències, però crec que la mentalitat va
canviant i el futbol femení comença a valorar-se millor.
Els teus companys d’equip van arribar a veure’t com, simplement,
un més?
Sí, però els rivals mantenien la diferència. Quan arribes a una certa
edat i veus que t’has de canviar en
un altre vestidor, tu sola, t’agradaria que les coses es normalitzessin.
Cap als deu anys vaig decidir passar al futbol femení, per poder sentir l’equip en tot moment.
Creus que podria haver equips
mixtos també en categoria sènior?
M’agradaria veure-ho, però em
sento còmoda jugant amb noies.
Ens entenem millor.
Com estàs de la lesió al turmell?
Molt bé. Molt contenta perquè ja estic jugant i sumant minuts. Ho vaig
passar força malament quan em
vaig lesionar, però, com em diuen els
meus pares i els meus amics, les lesions també formen part del futbol
i segur que vindran coses millors.
Et veus al mundial sots-20?
Sé que estic a la llista de les selec-

Ainhoa Marín amb les fotos que pengen de les parets d’El Jardín Foto: B. Recacha

cionables, però per ser convocada
he de treballar molt al meu equip,
fer-ho bé per destacar.
No ha de ser fàcil que et seleccionin. La competència és alta?
Sí, és difícil ser-hi, i té molt valor
que comptin amb tu a cada convocatòria. La primera vegada ho vius
d’una manera increïble, i no pots
deixar de tenir aquesta il•lusió,
perquè hi ha moltes noies que
també podrien ser-hi.
Amb només disset anys ets una jugadora important al primer equip
de l’Espanyol. És habitual en el
futbol femení?
És molt difícil que sent tan jove
conﬁïn en tu, depèn de la ﬁlosoﬁa del club i de la seva capacitat
econòmica. El Barça, per exemple,
com que té molts diners, ﬁtxa jugadores estrangeres molt bones,
i l’Espanyol, malgrat tenir diners,
aposta més per la pedrera i dóna
moltes oportunitats a les joves que
destaquen.
És possible viure del futbol femení?
A Espanya és molt complicat. Les
jugadores que volen viure del futbol han de marxar a l’estranger,
però de mica en mica també aquí
les coses van evolucionant i en uns
anys conﬁo que serà possible, no
només que et paguin un petit sou
com ara.
Com portes a nivell personal tants
èxits?
És un orgull i estic molt satisfeta, però sóc molt jove i lluitaré per
guanyar molts més títols.
I el teu entorn com ho viu?
Molt bé. Sóc l’Ainhoa de sempre.
No canvia res per haver guanyat
un mundial. Sóc la mateixa perso-

na i m’ajunto amb la mateixa gent.
Estudies?
Sí, segon de batxillerat. Després
vull fer el grau de Ciències de l’activitat física i l’esport a l’INEFC.
És fàcil compatibilitzar el futbol
amb els estudis?
No, és molt complicat. Pel mundial
he estat fora un mes i mig i, malgrat que vaig a un institut especialitzat en esportistes, el primer
trimestre només m’han pogut avaluar dues assignatures. Però tracto
de no angoixar-me.
Els estudis són importants per a tu?
Sí, és el que m’ha inculcat la meva
família. Amb el futbol hi ha sempre el risc d’una lesió important i,
si no tens estudis, què fas? A més,
m’il•lusiona tenir la meva carrera.
En els últims temps, has notat un
canvi quant a l’atenció que rep
l’esport femení?
Ho he notat moltíssim. El mundial es va retransmetre sencer per
Eurosport; cada jornada de lliga
es fan diversos partits per televisió, quelcom que mai havia passat;
i hi ha una atenció continuada de
la premsa, sobretot arran del triomf de la selecció. Això fa que el
futbol femení creixi, també l’aﬁció.
Hi ha aﬁcionats que ens acompanyen a tots els partits.
El públic és respectuós?
Hi ha de tot, també comentaris fora
de to, encara que cada cop menys.
Quins països són la referència pel
que fa a professionalització del
futbol femení?
A Suècia està molt ben considerat. M’agradaria jugar-hi, la veritat. També als Estats Units és molt

La principal diferència deu ser la
condició física, però també perquè
la professionalització implica que
entrenin moltes més hores.
Exacte. Ells viuen per al futbol, però
les noies hem de compatibilitzar
l’esport amb els estudis i la feina.
Ells poden entrenar moltes hores,
però jo tinc companyes que treballen pels matins i si hi ha un partit entre setmana no el poden jugar
perquè no poden faltar a la feina.
També limiten les qüestions biològiques, com el fet de poder quedar-vos embarassades.
Ara estem lluitant per eliminar
dels contractes les clàusules que
prohibeixen a les futbolistes quedar-se embarassades. A l’Espanyol,
per exemple, aquesta clàusula no
existeix. D’altra banda, un embaràs signiﬁca un any sense jugar, i
després a veure com tornes... Hi ha
diferències que són molt difícils de
resoldre.

Què destacaries del futbol femení per atraure els aﬁcionats que
mantenen els prejudicis?
Som dones, però juguem a futbol
igual que els homes. És el mateix
esport, i com a espectador se’n pot
gaudir igual.
Estàs satisfeta de com marxa la
temporada?
Estem a meitat de la taula cap
avall, però crec que tenim bon
equip, que juguem bé i que, malgrat els resultats no siguin els
millors, acabem els partits amb
la sensació d’haver fet el que havíem de fer: lluitar i ajudar-nos
les unes a les altres. Hem d’estar
molt contentes perquè estem jugant molt bé.
Hi ha valors diferents al futbol femení respecte al masculí?
Hi ha individualitats, com a tots
els esports, però jo noto aquesta
ajuda dins l’equip. Si una falla, les
altres l’animen, perquè una jugadora desanimada, resta. Pensem
abans en el bé de l’equip que en els
objectius personals.
Jugues d’extrem, però aquesta
temporada se t’està resistint el
gol. T’agradaria marcar-ne més?
En aquesta lliga he après que si una
no marca, ja ho farà una companya.
El que jo vull són els tres punts.
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de Badalona
A peu
de carrer

Antonio del Río
Portaveu d’UGT de Bombers de la Generalitat i bomber al parc de Badalona

“Davant una emergència, a Badalona podem
trigar 20 minuts i arribarem 7 bombers. A
Barcelona, en 7 minuts vindran 17 bombers”
Han estat uns dies de
tensió i cansament al
Parc de Bombers de
Badalona. La seguretat
de què no tenen prou
efectius i que haguessin
necessitat molts més
recursos per fer front
a l’incendi de Sant Roc
encara angoixa a molts
bombers. Antonio del Río
posa veu a la sensació
de extenuació que tenen
molts companys i ens
explica com els bombers
volen fer front a la
pobresa energètica.
Silvia Rodríguez Gómez
Més calma al Parc de Bombers de
Bombers de Badalona, després de les darreres setmanes?
Tot torna a la normalitat crítica perquè seguim amb falta de recursos. El de
Badalona és un parc sota mínims, però sí,
alguns companys que van fer el servei de
l’incendi de Sant Roc encara estan molt
tocats.
A l’incendi veu arribar vuit bombers i una
autoescala. Quants professionals haguessin calgut per atendre millor la situació
des d’un primer moment?
És del tot insuﬁcient per una població com
Badalona. A més nosaltres donem servei a
un total de set municipis, en total 300.000
habitants, i a més hem de donar suport habitualment a Santa Coloma. A més insistim
en que nosaltres hauríem de fer molt treball en prevenció, la qual cosa no s’està fent
per falta de recursos. Pel volum de població
que atenem, com a mínim, i segons marca
la Llei del règim local, hauríem de ser uns
25 bombers. Però, nosaltres ens conformaríem amb 12 bombers, 10 per emergències i
dos que poguessin fer divulgació de prevenció. Això seria un mínim acceptable, encara
que molt millorable. Però el que tenim ara
és del tot inacceptable.
Denuncieu també desigualtats entre el
cos de bombers de Barcelona i el vostre.
És que si tu vius a Badalona i tens foc a
casa, la carta de serveis de la Generalitat
garanteix que vindran set bombers en un
temps de resposta de 20 minuts. Si tu vius
a Barcelona, la primera resposta mínima
és de 17 bombers i 7 minuts. És el ciutadà
de primera i el ciutadà de segona en quant
a les emergències. Per sort els parcs que
estem a prop de Barcelona ens beneﬁciem
de que ells puguin arribar ràpid, com va

Antonio del Río Foto: Diari del Treball

passar l’altra dia a Sant Roc, però a municipis més llunyans no arriben.
Sembla evident que les tres víctimes mortals i els ferits i afectats per l’incendi de
Sant Roc han estat víctimes de la pobresa energètica. S’han assabentat d’això les
administracions, o les elèctriques?
En el moment que han criminalitzat a la
família que vivia en l’habitatge afectat, és
evident que no. Les mesures que prenen
sempre són pal·liatives però a l’hora de solucionar problemes a nivell preventiu, no
ho fan. La gent pobra no és culpable de ser
pobra, els que estan patint necessitat no
són responsables de la seva situació.
El preu de la llum ha pujat un 85% en 15
anys segons FACUA. Fa anys que trobeu situacions de pobresa energètica o ha augmentat en els darrers anys?
Hem detectat que la pobresa energètica
arriba a un ampli sector de la societat, no
només als nuclis de pobresa, sinó que també afecta als treballadors pobres, aquesta
nova classe social que està sorgint i també sobretot a molta gent gran i vulnerable que té por de fer ús dels subministraments. Cada cop viem més que s’utilitzen
mètodes de fortuna o que la gent torna a
fer servir les estufes catalítiques amb butà
i els brasers en habitatges on tenen subministraments. Imagina’t als barris més degradats, on la gent s’ha d’escalfar d’alguna
manera, i també han de menjar...
Des del 2016 està ﬁrmat un protocol entre Bombers, Generalitat, Ajuntament
de Barcelona i Aliança Contra la Pobresa

Energètica per detectar i derivar casos de
pobresa energètica. A Barcelona és compleix el protocol, però a la resta de municipis no. Per quin motiu?
Sí. Aquest protocol va sorgir per una sèrie
de sinistres que van ser molt mediàtics,
com el cas dels quatre nens del Vendrell
que van morir en un incendi per curtcircuit al pis del qual havien estat desnonats
i on s’havien tallat els subministraments;
o la Desiré, a Balaguer, que amb vuit anys
va morir intoxicada escalfant-se amb palets a la seva pròpia llar; o la Rosa, la dona
de Reus que va morir també per un incendi després que li havien tallat la llum
per no poder pagar-la... Llavors des d’UGT
de Bombers vam començar a fer un estudi per poder vincular la mort i els incendis
amb la pobresa energètica. Vam descobrir
que al 2014 en concret de deu víctimes per
incendis a Catalunya, set estaven vinculades a la pobresa energètica. Junt amb la
Aliança contra la Pobresa Energètica vam
començar a treballar en aquest protocol
que determina que Bombers es ﬁxarà en
una sèrie d’indicadors per detectar aquestes situacions i avisar a Serveis Socials. Es
va signar amb la Generalitat i l’Ajuntament
de Barcelona, on s’ha engegat, i han detectat que la majoria dels casos no estaven a la
xarxa de Serveis Socials. A Bombers de la
Generalitat, tot va quedar en el conveni, es
va fer una prova pilot i un vídeo divulgatiu, però ara per ara, no hi ha res. L’excusa
que ens donen a Interior és que Serveis
Socials no té recursos per gestionar les
possibles derivacions que puguem fer.
Però la realitat va més enllà: ni l’aplicatiu
informàtic de Bombers està operatiu ni hi

ha voluntat política. Per nosaltres és una
frustració detectar aquests casos i no poder fer res. De vegades sortim de les guàrdies i, vulnerant la protecció de dades, ens
dirigim a Serveis Socials per comunicar
aquestes situacions més greus.
Quins indicis us porten a determinar que
darrera un incendi hi ha un cas de pobresa
energètica?
Hi ha tres indicadors bàsics: l’estat de l’habitatge, sí és un infrahabitatge, que es detecta ràpid veient si a nivell estructural
està bé, o si hi ha humitats, si hi ha ﬁnestres trencades i cobertes amb plàstics, etc.
Un segon indicador són els subministres,
si els tenen punxats o no, o si estan utilitzant mètodes com brasers o butà tot i tenir altres possibilitats. I un tercer indicador és si nosaltres a través de familiars o
veïns podem saber quin és l’entorn social
d’aquesta persona.
A principis de desembre us vau manifestar per Barcelona denunciant tot això.
Què va passar amb els 200 milions que la
Generalitat us va prometre al 2016?
És el que estem reivindicant. Es va signar
un Pla estratègic 2017-2022 amb aquesta
aportació econòmica, però ens van enganyar durant dos anys dient que s’estava
duent a terme i ara ja han reconegut públicament que aquest Pla no portava dotació econòmica i que per tant va ser un
brindis al sol. Ens deuen aquests calers,
no a nosaltres, sinó a la ciutadania, perquè
han de complir amb els acords de Govern
que es van signar. S’han d’invertir aquests
diners.
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