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L’aprovació del
Pressupost 2019
injecta a Badalona
174,7 milions d’euros
El Govern d’Álex Pastor ha
comptat amb els vots a favor
de Guanyem Badalona en
Comú, ERC i ICV-EUiA per
l’aprovació deﬁnitiva P4

Badalona, punta de
llança contra el càncer
Prop d’un centenar de professionals de la investigació de la leucèmia treballen a la
nova seu de l’Institut Josep Carreras, en un equipament amb personal i recursos de
referència estatal i europea; se suman als investigadors, metges i docents que fa anys
que desenvolupen una gran tasca al campus de Can Ruti, amb altres institucions
de primer nivell com l’ICO o l’Institut de Recerca Germans Trias; plegats, fan de
l’àrea que envolta l’hospital badaloní la muntanya màgica contra el càncer P2-3

El tema
Badalona, punta de
llança de la investigació
contra la leucèmia
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Prop d’un centenar de professionals de la investigació treballen a la
nova seu de l’Institut Josep Carreras, al campus de Can Ruti, en un
equipament amb personal i recursos de referència estatal i europea

Javier Torres Jiménez

E

l recinte de la nova seu
de l’Institut Josep Carreras (IJC), al campus de
Germans Trias i Pu jolICO (Can Ruti), sembla
envoltat d’un halo de tranquillitat. Superat el bullici de la ciutat i de l’aparcament de l’hospital
badaloní, arribar a l’esplanada de
l’ediﬁci imposa, per la bellesa i el
silenci, i per la llum que es respira. Sents (i saps, de fet) que és
un d’aquells indrets on es fabrica
la màgia. De la que cura, no la de
les pel·lícules o els escenaris del
Festival Li-Chang.
“Abans treballava a l’Hospital
del Mar i em deien: ‘Quico, quina sort!’. La part dolenta és que
treballava al pis -1, i això la gent
no ho sabia. Ser aquí ara és un
gran avantatge. És molt tranquil. Arribar és la part dolenta,
pot ser, però un cop aquí...”. El Dr.

‘Hall’ de l’IJC Badalona Foto: J. Torres

El doctor Manel
Esteller serà el
director de tot
l’IJC i treballarà
presencialment
a Badalona
Francesc Solé és el Director cientíﬁc del nou campus de Badalona
de la Fundació Carreras, la installació de lluita contra la leucèmia
més gran i d’Europa. I també és
en ‘Quico’, com tothom el saluda
mentre ens ensenya el modern
equipament que la institució ha
aconseguit fer realitat amb una
inversió d’uns 26 milions d’euros. De tecnologia i ubicacions
(quasi) immillorables, i dissenyat
per Eduardo Talon, l’arquitecte
que va concebre el sincrotró Alba,
de la UAB.

El Doctor Solé a la nova seu de l’Institut Josep Carreras Foto: J. Torres

Uns 10.000 metres quadrats
que encara avui s’acaben d’enllestir i que estan pensats per crear sinergies i compartir. La planta baixa, de fet, on llueix un gran mural
amb el nom dels 50 o 60.000 socis
i sòcies de la Fundació, està pensada per compartir amb la resta
d’institucions del voltant, amb
les quals ja es coneixen. Els professionals de l’IJC, de fet, porten
quatre anys treballant a la ciutat,
però ﬁns ara ho feien a casa de
l’Institut Germans Trias i Pujol,
a tocar.
“Entrar aquí a treballar ha estat una gran il·lusió. Aquests anys,
cada dues o tres setmanes anava
passant per veure com avançaven
les obres. La gent està molt contenta”, admet el doctor Solé, qui va
començar investigant a Badalona
amb tres persones més. A poc a
poc, l’equip ha anat creixent, i ara
ja són 70. Un número que esperen
doblar, pràcticament, quan s’incorpori al nou equipament el reconegut doctor Manel Esteller, que
serà el director cientíﬁc de tota la
institució i treballarà presencialment al campus de Can Ruti a partir d’aquest 2019.
Tot i que parlem de leucèmia
com a terme genèric, Solé esclareix que, sota aquest terme, es
poden arribar a englobar més de
120 malalties oncològiques de la
sang. “Cada cop intentem afegir
més cognoms a les malalties per
anar diferenciant-les més i arribar

a la medicina personalitzada. Fa 20
anys, tenien nom. Ara ja quasi estem col·locant el seu DNI”, reivindica en ‘Quico’. Aquest és l’objectiu:
anar desgranant els misteris de totes les branques de la leucèmia per
descobrir quins tractaments seran
adients per cada pacient. “A l’institut i al campus es desenvolupa una
investigació de referència. No tot
passa a Cambridge, aquí es fan co-

“No tot passa
a Cambridge.
Des d’aquí s’ha
canviat la forma
de diagnosticar i
tractar la malaltia”
ses molt grans. S’han fet avenços
mundials, des d’aquí s’ha canviat
la forma de diagnosticar i tractar
la malaltia”, enalteixen des de la
Fundació Carreras.
Investigació de referència:
Badalona al mapa
“A Catalunya -afirma Francesc
Solé- el nivell de metges i recerca
és referent. Hi ha investigadors,
també aquí a l’institut, que coordinen grups europeus i mundials”. Des de la Fundació defensen
el prestigi que tenen les persones

que investiguen a l’IJC, però també a les institucions que els envolten, com ara l’ICO, l’IrsiCaixa o el
Germans Trias, amb els quals treballen dia a dia. Junts, diuen, fan
cada cop més campus i aconsegueixen més visibilitat.
“En el món de la recerca, el
campus Can Ruti té renom. Ha
augmentat els darrers anys. Hi ha
molts projectes aquí, formem part
de molts consorcis. Hi ha prestigi. De mica en mica hem de fer
que la gent de Badalona i altres
ciutats sàpiguen que darrere de
l’hospital hi ha més coses, i molt
importants”.
Gent de casa, però també que
s’aconsegueix atraure de fora. De
fet, apunten des de la Fundació,
hi ha grups de treball a Badalona
formats per majoria de personal
estranger, i l’idioma oficial de
l’ediﬁci és l’anglès. I tot això també es tradueix en el nom i la reputació del campus, on aterra molta gent de referència per realitzar
ponències o cicles de xerrades que
organitza l’IJC o alguna altra institució d’investigació de Can Ruti.
“Accepten venir convidats que són
eminències en els seus terrenys.
I ara també és important tenir
aquest espai, que tant llueix”.
Un banc de mostres de valor
incalculable
Una de les moltes coses bones
de treballar cos a cos amb un
gran hospital de referència com

El tema
és el Germans Trias és la facilitat
per aconseguir mostres amb les
quals investigar. L’institut té a
dia d’avui més de 3.000 mostres
de sang i moll, que acumulen gràcies també al treball dels campus
de l’Hospital Clínic i de Sant Pau.
“Això no ho té tothom. Tenim les
neveres de mostres amb sistemes
d’alarmes, per detectar si res falla, perquè perdríem molt”, subratlla el director del campus.
Quan un malalt de càncer arriba a l’hospital de Can Ruti per
ser diagnosticat, se li extreu una
mostra de sang i de moll de l’os.

Les mostres dels
pacients de Can
Ruti viatgen
ﬁns a l’institut a
través d’un tub
subterrani en
un minut i mig
Si l’usuari dóna el seu consentiment (cosa que passa en la majoria de casos), el sobrant després
de la diagnosi s’emmagatzema a
l’IJC. I com es transporten tantes
mostres, un material tan delicat?
Aquí trobem un dels detalls més
curiosos de la instal·lació: viatgen
entre l’hospital i l’equipament de
recerca a través d’un tub neumàtic subterrani de 800 metres, que
les mostres, ben protegides, recorren en un minut i mig.
Can Ruti, un clúster
de col·laboració
Durant la nostra visita al centre, el Dr. Solé insisteix molt en
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L’apunt

Campus Can Ruti: centres de referència units
en la innovació i la recerca biomèdica

l Campus de Salut i
Recerca de Can Ruti
conviuen alguns dels
centres més punters
en quant a innovació,
formació i recerca biomèdica de
tota Catalunya.
És el cas del Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP),
un centre de recerca biomèdic públic associat a l’Hospital Germans
Trias i Pujol (HUGTP). Acreditat
com a centre d’excel·lència per
l’Institut Carlos III, s’encarrega
de la coordinació de la investigació cientíﬁca amb els altres centres del campus. La investigació

s’estructura en nou àrees de recerca, que donen cobertura a pràcticament totes les disciplines d’assistència mèdica, abarcant gran
quantitat de malalties.
Les dades són determinants per
entendre la magnitud del centre:
hi ha 54 grups de recerca i 153 investigadors principals. Tenen 430
assaigs clínics en actius. Ara mateix, l’IGTP es troba entre les 10
institucions de l’àmbit hospitalari a Espanya en innovació. El seu
pressupost ascendeix gairebé als
13 milions d’euros.
Altre centre punter que es troba
al campus és l’Institut de Recerca
de la Sida IrsiCaixa, fundat l’any
1995 per investigar el VIH/sida i
les seves malalties relacionades.

la importància dels companys de
viatge que té la institució des que
va arribar a Badalona: Institut
de Recerca Germans Trias i
Pujol, ICO, IrsiCaixa, Universitat
Autònoma de Barcelona, l’hospital
de Can Ruti, l’Institut Guttmann...
“El fet que estiguem junts és un
cultiu molt important”
I no és només una visió romàntica, és un avantatge que es materialitza en fets concrets i tangibles. Professionals de l’hospital
i investigadors, per exemple, es
troben setmanalment per parlar
de casos diagnosticats i tractats a

Can Ruti, i posteriorment investigats als instituts. “Cada cop entenem millor com funciona el cos
i podem anar analitzant i detallant cada cas. Per això la proximitat amb l’hospital és essencial”, manté el doctor.
També s’organitzen sessions i
xerrades obertes a totes les institucions presents al campus. I alguns dies, per exemple, es dediquen als joves, a què siguin ells
qui conferenciïn, qui moderin, qui
preguntin. “També tenim el futur
al nostre costat”, diu Francesc, en
referència a la UAB.

Silvia Rodríguez Gómez

A

Al Campus de
Salut i Recerca Can
Ruti treballen en
total uns tres mil
professionals
Gràcies al coneixement sobre el
sistema immunitari acumulat al
llarg dels anys el centre ha diversiﬁcat la seva recerca i ara treballa
també en l’estudi d’altres malalties infeccioses, oncològiques, neurodegeneratives i de l’envelliment.
Són 97 els investigadors que treballen al IrsiCaixa i el seu pressupost
anual es de 6,4 milions d’euros.

L’Hospital Germans Trias i
Pujol, l’Institut Català d’Oncologia (ICO), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
l’Institut Guttmann, la Fundació
Lluita contra la Sida (FLS), el
Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST) i el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les
Infeccions de Transmissió Sexual
i Sida de Catalunya (CEEISCAT),
i l’Institut de Recerca Contra la
Leucèmia Josep Carreras, són
la resta de centres situats al
Campus Can Ruti, on en total
treballen uns tres mil professionals que ofereixen una assistència puntera estretament lligada a
la recerca, la innovació, la docència i la formació.

•

Tecnologia punta: centenars de milers
d’euros invertits en maquinària

P

erò no tot és talent i nom en
el sector mèdic i de recerca,
també ha d’acompanyar el
material, òbviament. Quelcom
que, per sort, l’IJC pot posar a
disposició dels seus equips. El
doctor Solé ens ensenya els laboratoris i espais amb alguns dels
sistemes més punters del sector.
Maquines que costen 200.000 o

Vistes del campus de Can Ruti Foto: J. Torres

300.000 euros, de les quals només hi ha una o dues unitats a
Catalunya o Espanya. Aparells
capaços d’analitzar en tres dies
quantitats de mostres que portarien tres mesos de treball manual. “Són màquines molt costoses.
Intentem que hi hagi poques en
un mateix territori, i que treguin
fum. Una tercera part de l’acti-

El Doctor Solé amb un dels aparells de l’IJC Foto: J. Torres

vitat de les nostres màquines
és pròpia d’aquí, però la resta és activitat que ve de fora,
que també ens permet ingressar uns diners que ho permet
fer sostenible. Ens coordinem a
nivell de Catalunya per saber
quins aparells calen i quins no.
Per això també som referència”,
explica el director cientíﬁc.

•
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Actualitat
Badalona ja conta amb un
nou pressupost dotat amb
174,7 milions d’euros
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L’aprovació deﬁnitiva del Pressupost 2019 ha estat possible
pels vots a favor de Guanyem Badalona, ERC i ICV-EUiA

Silvia Rodríguez Gómez

El pressupost
vol reﬂectir
millores en
seguretat, atenció
social i neteja

E

l Ple de l’Ajuntament de
Badalona va donar el passat 29 de gener llum verda al Pressupost General
del 2019. L’aprovació definitiva dels comptes presentats
pel govern socialista van tirar endavant gràcies als vots favorables
de Guanyem Badalona, ERC i ICVEUiA, justament els tres grups polítics que van perdre el govern a la
moció de censura presentada pel
grup d’Álex Pastor. Aquest fet, que
simbolitza a la perfecció les contradiccions de la política, va sobrevolar cada una de les intervencions del Ple.
El nou pressupost suposa una
injecció de 174,7 milions d’euros
per la ciutat, 14,6 milions d’euros
més que l’anterior pressupost,
aprovat el 2017. Aquest creixement es vol reﬂectir, entre d’altres,
en millores en seguretat, atenció
social i neteja. En aquest sentit, es
preveuen més de 100 contractacions d’oferta pública, entre elles 27
agents més de Guàrdia Urbana i
24 treballadors i treballadores al
Departament de Serveis Socials,
un servei desbordat que la ciutadania reclamava millorar.
Els grups que han votat a favor de l’aprovació del pressupost
van admetre que ho fan per “responsabilitat política” i perquè els
acords als quals han arribat amb
el govern pel seu vot en positiu
són beneﬁciosos per la ciutat. Les
al·legacions al pressupost reforçaran àmbits com els drets socials,
l’atenció a les persones amb discapacitat, la salut o l’educació, entre
d’altres.

Millorar instal·lacions elèctriques
Un dels acords als quals s’ha
arribat i que pren rellevància després de l’incendi de Sant Roc és
una partida de 400.000 euros per
a la remodelació i millora de les
instal·lacions elèctriques d’habitatges vulnerables de la ciutat i
comunitats de propietaris per tal
de millora l’eﬁciència energètica.
L’alcalde Álex Pastor va agrair
“l’esperit crític i l’oposició constructiva” per l’aprovació del pressupost. No obstant això, els grups
de l’oposició van demanar al govern que “no es conﬁï” i el van recordar que el seu vot a favor “no és
un xec en blanc”, en paraules del
portaveu d’ERC Oriol Lladó.
Tant Álex Mañas, portaveu
d’ICV-EUiA, com Jose Téllez, de
Guanyem Badalona en Comú, van

Els regidors guarden un minut de silenci per condemnar la violència masclista durant el Ple Foto: S. Rodríguez

recordar a l’actual govern que ells
mateixos havien tombat uns pressupostos molt similars presentats
per l’anterior govern, forçant la
moció de censura.
La resta de grups –Ciutadans,
PDCat i PP– van abstenir-se. El PP,
que a la votació inicial dels pressupostos al desembre va votar en
contra, va decidir “replantejar-se”
el seu vot per si al maig han de

“gestionar-los ells”, tal com van
explicar a la resta de grups.
Augment de partides
S’han augmentat diverses partides del pressupost per tal de millorar aspectes de la ciutat. N’és
exemple la neteja com el manteniment, la partida dels quals puja
ﬁns als dos milions d’euros, contemplant la creació d’una nova bri-

gada especial de manteniment per
a actuacions ràpides.
Així mateix, una de les novetats és l’aposta per incrementar
la despesa en Acció i Promoció
Social, amb més d’un milió d’euros
que es destinaran, d’una banda,
als Serveis Residencials d’Estada
Limitada per habitatges en casos
d’emergència, així com al Servei
d’Intervenció Socioeducativa per

a infants en situacions d’exclusió
social. En aquesta línia, es veu incrementada la partida del Servei
d’Igualtat, per invertir en prevenció, serveis d’informació i punts
liles. També creix l’aportació per
la planiﬁcació educativa, per oferir més activitats extraescolars, i
250.000 euros destinats a la tarifació social de les escoles bressol.
Els organismes municipals també veuran millores signiﬁcatives.
Badalona Serveis Assistencials
podrà fer front al servei d’atenció domiciliària i el servei de teleassistència gràcies a un augment
d’1,3 milions d’euros. El Consorci
Badalona Sud també incrementa en un 50% la seva partida, i
Badalona Cultura gairebé tindrà
un 40% més per promocionar la
cultura.
Altres partides destacables aniran a la remodelació del Passeig
Marítim (2 milions d’euros), la rehabilitació d’escoles, nous equipaments municipals, o millores a la
Guàrdia Urbana amb més càmeres de videovigilància, entre d’altres.

•

Reivindicacions dins i fora del Ple: en busca de
solucions per la pobresa energètica i el treball precari

L

a pobresa energètica va estar molt present al Ple. D’una
banda, va parlar-se de la pròpia, ja que diversos regidors van
denunciar que fa setmanes que
no funciona la calefacció a la
Casa de la Vila i que els treballadors passen fred. Així mateix,
van criticar que no van les impressores, i van retreure la “deixadesa” del govern.
D’altra banda, en el torn de
paraules va intervenir Cristina
Garcia, membre de l’Aliança
Contra la Pobresa Energètica,
arran d’una moció en defensa
dels drets energètics presentada
per Guanyem, ERC i ICV-EUiA.
Garcia, veïna de Badalona, va explicar que la seva família pateix

reclamava una solució, ja que
s’han quedat sense local on assajar i demanen a l’Ajuntament
que s’impliqui per trobar un nou
espai.

pobresa energètica i va demanar
als grups municipals més pressió
a les empreses elèctriques per solucionar situacions que posen en
perill a moltes famílies de la ciutat.

llons esportius, tal com va avançar aquest diari fa un parell de
setmanes.
D’altra banda, la colla dels
Castellers de Badalona també

Oﬁcials d’oﬁci i Micaco fent soroll
Durant tot el Ple no van parar
de sentir-se petards i crits des de
l’exterior. I és que, a la plaça de
la Vila, van concentrar-se dos collectius diferents per presentar
les seves reivindicacions davant
l’Ajuntament. D’una banda, una
vintena d’oﬁcials d’oﬁci de la ciutat reclamaven millores laborals i
fer la seva feina amb dignitat, ja
que denuncien tenir molts problemes per realitzar el manteniment
tant de les escoles com dels pave-

Els oﬁcials d’oﬁci, al la plaça de la Vila Foto: S. Rodríguez
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La reforma de la plaça de Trafalgar
començarà en dues setmanes
Les obres, dotades amb 1,2 milions d’euros de pressupost, aposten per la centralitat i
l’accessibilitat de l’espai i han estat consensuades amb el veïnat i diferents entitats dels
barris de Sant Mori i Sant Antoni de Lleﬁà a través d’un procés participatiu

estan inicialment pressupostades
en uns 350.000 euros.
Des de l’Associació de Veïns de
Sant Antoni de Lleﬁà valoren positivament que s’hagin recollit
les demandes del veïnat, i recorden que han estat “dècades” reclamant la remodelació d’una plaça
que els ha generat “grans problemes de mobilitat i accessibilitat”.
Ara, però, seguiran vigilants per
tal que la segona fase de l’obra no
s’eternitzi i pressionaran perquè
es faci el projecte tècnic quant
abans millor.

Silvia Rodríguez Gómez

T

ot a punt per enllestir una
de les reformes més demandades pel veïnat dels
barris de Sant Mori i Sant
Antoni de Lleﬁà. Les obres
a la plaça de Trafalgar començaran el proper 18 de febrer, segons
van informar ahir a la tarda l’alcalde de Badalona Álex Pastor i
el regidor de l’Àmbit de Govern i
Territori, Rubén Guijarro, i tècnics municipals en una reunió
mantinguda a la Torre Mena amb
diferents entitats i veïns i veïnes
del barri.
Es tracta de la primera fase de
les obres un cop l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), qui
executa l’obra, hagi finalitzat el
projecte d’execució, que ha comptat amb un procés participatiu
amb veïns i entitats del barri iniciat durant l’anterior govern. Segons
es va apuntar a la reunió, les obres,
adjudicades a l’empresa constructora Benjumea S.A. per un import
d’ d’1.238.580 €, duraran aproximadament vuit mesos. A la primera fase, es preveu la creació d’un
espai lliure dissenyat pel descans i
el passeig dels vianants, però també hi ha zones per realitzar altres
activitats.
Una de les qüestions que posaven urgència a la reforma de la
plaça actual és la falta d’accessibilitat, que, quedarà resolta amb

Imatge virtual de la futura plaça de Trafalgar

El nou espai
trencarà amb els
desnivells que
feien la plaça
inaccessible
una grada que desfarà el desnivell amb l’avinguda del Marquès
de Sant Mori i que comptarà amb
una part enjardinada i una altra

adequada per a asseure’s, la qual
cosa convertirà aquest espai en un
possible escenari.
Millorar la centralitat
Així mateix, altra de les demandes
del veïnat era reforçar la centralitat de la plaça, i segons es va donar
a conèixer, quedarà resolta millorant la connectivitat i l’accessibilitat urbana amb els diferents carrers de l’entorn.
A l’interior de la plaça es crearan diverses zones d’estar i espais

enjardinats amb una nova àrea de
jocs infantils. El projecte inclou la
recol·locació de les pistes de petanca i la reforma del bar existent.
En fases posteriors de l’obra,
actualment en fase de projecte,
s’habilitarà la pèrgola de la plaça
de manera que serveixi d’escenari
a l’aire lliure per a esdeveniments,
espectacles o concerts. Així mateix
es milloraran els espais necessaris
que planteja l’equipament de l’escenari; lavabos públics; quadres
elèctrics, etc. Aquestes actuacions

Retard amb la reforma de
la plaça de les Palmeres
A més de les obres a la plaça
Trafalgar, durant la reunió d’ahir
també es va informar de les obres
previstes per aquest any a la places les Palmeres i Azorín. El veïnat, però, admet que hi ha “preocupació” pel retard. Les obres de
la plaça Azorín començaran aproximadament al novembre, ja que
s’han de realitzar diversos tràmits
administratius.
L’Associació de Veïns de Sant
Antoni creu que aquests tràmits
ja es podien haver començat fa
mesos. Així mateix, la reforma de
la plaça de les Palmeres pot demorar-se al 2020, perquè encara
manca del projecte executiu, segons lamenten des de l’associació.
“Veiem certa desídia en no començar obres pactades amb l’anterior
govern”, opinen.

•

Conviure
Taxis “liles” gratuïts contra
la violència masclista
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Uns dos-cents taxis de Badalona identiﬁcats amb un llaç lila
s’adhereixen a una iniciativa per transportar gratis a dones que hagin
patit qualsevol tipus de violència masclista o situacions de perill

Silvia Rodríguez Gómez

La Federació
de Dones de
Badalona valora
positivament la
iniciativa i els farà
una formació

Q

ualsevol dona de Badalona, en el malaurat cas de
patir una situació de violència masclista, tant a
casa com al carrer, o davant perills i amenaces que puguin trobar-se per la seva condició
de dones, tenen una alternativa solidària per sortir el més ràpid possible del lloc on es trobi.
Només cal trucar a una emissora de ràdio-taxi i en pocs minuts,
apareixerà un taxi amb un llacet
de color lila penjat a l’antena de
la ràdio. Aquest llacet és la forma
d’identiﬁcar que aquest taxi està
adherit a una iniciativa per donar suport gratuït a totes les dones que es puguin trobar en situacions de violència masclista.
A Badalona, ja són uns doscents els taxis adherits a aquesta
iniciativa que van començar a promoure els taxistes d’Algeciras fa
pocs mesos i que ja s’està estenent
per altres ciutats com València i
Barcelona. El Toni Moreno Jimena
és l’impulsor a Badalona. “Volem
recolzar a les dones que puguin

Toni Moreno, amb el llaç lila i el seu taxi Foto: Cedida

patir violència masclista, i creiem que aquesta és una bona iniciativa”. Ell va començar a parlar
amb companys i companyes i la
resposta ha estat “molt bona”, reconeix. “És un servei que funciona 24 hores al dia, 365 dies l’any”,
recorda. Per posar-se en contacte

amb aquest servei, només cal trucar al telèfon de l’emissora Taxi
Line (934601020) i el més ràpid
possible apareixerà un taxi amb
llacet que portarà a la dona a on
ella estimi millor. També es poden
parar pel carrer al identiﬁcar-los.
“Sabem que està la policia, però

nosaltres considerem que aquest
és un punt més de recolzament”,
comenta el taxista.
Des de la Federació de Dones
de Badalona valoren molt positivament la iniciativa, perquè és
“solidària i gratuïta” i perquè pot
beneﬁciar a les dones que es pu-

guin trobar amenaçades. “Creiem
que són professionals del taxi i
donem per fet que l’actuació serà
correcta”, diu la seva presidenta,
Rocío Mateos. Igualment, però,
avança que en breu començaran
a fer unes formacions per tal de
que tots els professionals adherits
tinguin eines per adreçar-se correctament davant les dones que
puguin haver patit aquest tipus de
situacions. Es tracta de “crear uns
protocols d’actuació” sobre la forma d’actuar davant una dona en
una situació de risc per assegurar
que “tothom tingui les mateixes
directius, sempre tenint present
que s’han de respectar al 100% les
decisions de les dones”, subratlla
Mateos.

•

Nou mesos sense l’ascensor que
connecta Bufalà i Dalt la Vila
Els veïnats dels dos barris es manifestaran avui per exigir la reparació de l’ascensor
del Pont del Carrer Felip i d’en Rosés que permet creuar la C-31
S. Rodríguez Gómez

N

ou mesos de paciència que
s’han esgotat. Els veïnats de
Dalt la Vila i de Bufalà es manifestaran avui al Pont del Carrer
Felip i d’en Rosés, que comunica
ambdós barris per sobre de la C-31,
per exigir d’una vegada per totes la
reparació de l’ascensor que dona
accés al pont per la part de Dalt la
Vila, i que porta avariat des de començaments de juny, segons indiquen entitats del barri.
Per aquest motiu, han convocat a veïns i veïnes dels barris
però també de tota la ciutat a sumar-se a una concentració dalt
del pont avui a les 17.30 perquè ja
estan farts d’haver de donar una
gran volta per creuar l’autopista.
“Sobretot ens perjudica als veïns
de Bufalà, ja que l’utilitzem més,
perquè moltes famílies van a escoles de l’altra banda del pont, i mol-

ta gent gran és usuària del CAP del
carrer Doctor Robert”, explica la
Lidia Soler, presidenta de l’Associació de Veïns i Veïnes de Bufalà.
Segons Soler, o caminen ﬁns Martí
i Pujol, o bé creuen per La Morera,
el que considera un greuge i una
pèrdua de temps.
El mateix dia que va a començar a circular la convocatòria de la
concentració, segons explica Soler,
van rebre la trucada de l’Ajuntament per dir que en dues setmanes s’arreglaria, però ja dubten de
les promeses. “Ja vam tenir una reunió amb el Govern al novembre,
i ens van explicar que s’havia acabat el contracte de manteniment
de l’ascensor i que no hi havia partida pressupostària per poder reparar-lo, però ens van dir que ens
donarien una solució ràpida i no
ens han contestat ni els correus
electrònics quan els hem demanat
què passava”, indica la presidenta.
Fonts de l’Ajuntament consul-

tades per aquest diari han explicat que l’anterior Govern municipal no tenia “cap contracte de
manteniment de molts serveis de
la ciutat, com per exemple dels
ascensors”. Per això, diuen, cada
vegada que s’espatlla, “s’ha de fer
una nova tramitació i no es pot
resoldre de manera urgent. “En
aquest cas en concret, s’ha detectat que és un problema amb el motor, que s’ha intentat reparar i no
s’ha pogut. La despesa d’un motor nou és elevada”. Ara que s’ha
aprovat el pressupost, es podrà
reparar, diuen. No obstant això,
fonts de l’anterior Govern no estan d’acord amb l’explicació argumentant que quan ells governaven es va reparar l’ascensor en
altres ocasions i que el contracte
que cobria despeses i reparacions
d’ascensors i rampes estava vigent, dintre de la partida pressupostaria d’espais públics singulars.
Sigui qui sigui el responsable, des

L’ascensor del Pont del Carrer Felip i d’en Rosés Foto: Cedida

de l’Associació de Veïns i Veïnes de
Bufalà creuen que aquest ascensor, construït al 1996, els ha donat
sempre molts problemes, perquè
es trenca sovint. “Hem proposat a

diferents governs que a banda de
l’ascensor caldria fer una rampa
per poder baixar i tenir alternativa quan s’espatlla, però ningú ens
ha fet cas”, es lamenten.

•

Saber actuar de manera adeqüada en moments d’emergència pot salvar vides, la
teva i la dels teus veïns i veïnes. Penja i comparteix aquestes pàgines a l’escala de
la teva comunitat per a que tothom sàpiga com actuar si passés cap desgràcia.

”
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Si
voleu publicar
els vostres actes en
aquesta agenda, envieu un correu electrònic a
redaccio
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Exposicions
Fins l’11 d’abril
‘Frases fetes amb serigraﬁa. Jordi
Salvany’. Aquesta col·lecció de làmines,
que s’inaugura el proper 12 de febrer,
proposa un joc entre el signiﬁcat cultural
de les expressions d’ús corrent i la serigraﬁa com a tècnica artesanal d’impressió. Des del disseny gràﬁc, aquesta sèrie
recupera frases fetes de la llengua catalana i posa èmfasi en el seu caràcter absurd quan són representades de manera
literal a través d’imatges. Espai Betúlia
(c. Enric Borràs, 43-47), 19h

Dissabte 9 de febrer
Concert familiar al Círcol amb
‘Cantajuego: viva los niños’. Els nens i nenes més petits i els pares i mares viuran i
recordaran junts els personatges televisius
clàssics i actuals de la infància. Mickey
Mouse, Minnie Mouse, l’Ànec Donald o
Pluto ballaran i cantaran sobre l’escenari acompanyats d’altres personatges de la
infància televisiva del moment i del grup
Alegria. (C. Sant Anastasi 2), Doble sessió,
17 i 19h

Recomanem

Concert ‘Gloria’ d’Antonio Vivaldi, dins del
Cicle Tardes en Viu que organitza l’Orfeò
Badaloní. A càrrec de la formació vocal
A Tempo Quartet i el grup instrumental
barroc 3 Nations Ensemble. Esglèsia dels
Pares Carmelites (c. Sant Miquell 44) 20h
Concert de gospel amb Sentits. Concert
benèﬁc per la Fundació Josep Carreras per
recaptar diners per a la investigació contra el càncer. mb mo. Museu de Badalona
(Pl. de la Assamblea de Catalunya, 1)
20,30h

‘Màgia i humor’
Comencen les propostes del Festival Internacional de Màgia
XIX Memorial Li-Chang. Aquest dissabte el Teatre Principal
acollirà ‘Màgia i humor’, una proposta que, com el seu nom indica, reunirà sobre un mateix escenari una humorista de primer nivell com la Yolanda Ramos i els mags Gerard Borrell i
Pere Rafart. Segur que ningú surt indiferent de l’espectacle.
Dissabte 9 de febrer al Teatre Principal (c. Francesc Layret 41)
a les 21h

Dilluns 11 de febrer
Taller de màgia per infants entre els 6 i
els 12 anys, a càrrec de Màgicus i Maria
Borràs. Biblioteca de Pomar (Av. Primer de
Maig s/n), a les 17,30h

Activitats
Divendres 8 de febrer
Sessió de cinema al Círcol amb ‘Eddie
l’Àliga’, una comèdia biogràﬁca que narra la vida de Michael Edwards, més conegut com “Eddie l’Àliga”, el saltador d’esquí més famós de la història de la Gran
Bretanya. El director britànic Dexter
Fletcher dirigeix a Hugh Jackman en
aquesta comèdia biogràﬁca sobre un dels
personatges més singulars de la història de l’esport britànic. (C. Sant Anastasi
2), 19h
Concert tribut a Kiss amb Kiss of Death.
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

Concert de Cantineros, una nova banda
de rock&roll de Barcelona que presenta
versions del gènere. Sala Sarau 08911, (c.
Ramon Martí i Alsina) 23h
Diumenge 10 de febrer
Cinefòrum al Círcol amb ‘Els 400 cops’,
(1959) del director François Truffaut. El
ﬁlm narra la vida d’un jove que veu com la
seva joventut es complica per problemes
familiars. Posteriorment es farà un debat
al voltant de la pel·lícula i la temàtica que
es tracta. En aquest cas, la lliberat, l’educació i la cultura. (C. Sant Anastasi 2), 18h

Concert Pybus Groove, dintre del cicle
‘Per ﬁ és dilluns’. Grup de jazz funk format
per músics ja considerats històrics dins
de l’escena de música negra de Barcelona,
porta més de 20 anys fent innumerables
concerts per Catalunya i per tot l’estat espanyol. A l’EMMB (c. Germà Bernabè 1-7),
20h

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

Dimarts 12 de febrer
Presentació del llibre ‘Finances ètiques
i solidàries’, de l’editorial Pol·len. Dins
de les jornades dedicades a la difusió de
noves formes de consum responsable i
de les ﬁnances ètiques organitzada per
l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord.
Saltamartí Llibres (Canonge Baranera
78), a les 19h
Dimecres 13 de febrer
Presentació del llibre ‘A l’amic escocès’.
Amb l’autora Maria Barbal. Saltamartí
Llibres (Canonge Baranera 78), a les 19h
Dijous 14 de febrer
Conferència ‘El cartellisme i els programes de mà en el cine’. A càrrec de Paco
Baena. En el marc de l’exposició ‘La gran
il·lusió’. Museu de Badalona (Pl. de la
Assamblea de Catalunya, 1) 19h
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Cultures
El Museu ens trasllada a
l’època daurada del setè art
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L’exposició ‘La gran il·lusió. El cinema a Badalona (1898-1975)’ s’allargarà
més enllà del calendari previst com a resposta a la bona acollida

Benjamín Recacha García

H

i va haver una època, des
de ﬁnal dels anys 50 i durant la dècada dels seixanta, que a Badalona
van arribar a conviure
una desena de cinemes. Anar-hi
era un esdeveniment social, l’entreteniment principal per a tota
una generació que es deixava seduir per la gran pantalla i feia volar la imaginació.
El Museu de Badalona ha volgut
recuperar aquella època daurada
amb una exposició que ens convida a endinsar-nos en una d’aquelles sales, totes ja desaparegudes,
que van ser la llavor de tants records.
‘La gran il·lusió. El cinema a
Badalona (1898-1975)’ ha tingut
tan bona acollida des que es va inaugurar el 29 de novembre, que
el museu ha decidit prorrogar-la
més enllà del 17 de febrer, data
en què estava prevista la clausura, segons avança la seva directora, Margarida Abras. Cal concretar
per quant temps i les noves activitats que s’hi programaran.
La mostra va lligada al treball
de recerca de la historiadora Núria
Casals, dos anys de feina que donen com a resultat un llibre de
més de 300 pàgines ple de fotograﬁes històriques i tota mena de
documents gràﬁcs ben curiosos,

Visita guiada a l’exposició el 16 de desembre Foto: Museu de Badalona/AI

molts dels quals, assenyala la directora, aportats per particulars.
Margarida Abras recorda que
tot va començar amb la cessió
d’uns tres-cents programes de
mà dels cinemes badalonins d’entre els anys 30 i els 70, conservats
per Abel Mariné i la mateixa Núria
Casals. “Vam pensar a fer un estudi i tot plegat es va acabar transformant en la història de les sales
de cinema i alhora en una crònica
de l’època”.

Per al muntatge de l’exposició
“vam voler donar-li un sentit nostàlgic, que els visitants que van
viure l’època s’hi reconeguessin, i
que els més joves visquessin l’ambient de llavors, quan anar al cinema era un ritual social”.
I la veritat és que la posada en
escena et trasllada unes quantes
dècades enrere, amb els plafons
dedicats a cada sala, els apartats
sobre la censura, la crítica, les microsales disposades al llarg del re-

corregut, amb butaques antigues
i projeccions de fragments de pellícules clàssiques, i, com no, l’homenatge a l’star-system, aquelles
actrius i actors que havien esdevingut models socials en un temps
en què les xarxes socials ni tan sols
existien a la imaginació dels més
somniadors.
‘La gran il·lusió’ es pot visitar de dimarts a divendres, de 17
a 20 hores; els dissabtes, de 10 a
14 i de 17 a 20h; i els diumenges,

de 10 a 14h. El visitant descobrirà
curiositats com que les primeres
projeccions ambulants van tenir
lloc el 1898, i que la primera sala
ﬁxa va ser el Cine Mary, ubicat a
la Rambla i propietat de Thomàs
Mary Auladell, badaloní d’ascendència britànica. Curiosament, la
Núria Casals, autora del llibre, és
la seva besnéta.
El Mary es va estrenar el 31 de
març de 1904, Dijous Sant, amb la
projecció de ‘La Passió i Mort del
Nostre Sant Senyor Jesucrist’.
La sala més longeva va ser el
Picarol, fundat el 1911, i que es va
quedar a només dos anys de celebrar el centenari, doncs va tancar
el 2009.
L’exposició ha anat acompanyada d’activitats gratuïtes paralleles, com xerrades, tertúlies, i tallers infantils, totes elles amb molt
bona acollida. Dijous 14, a les 19h,
hi haurà la conferència ‘El cartellisme en el cine’, i el diumenge 17,
a partir de les 11.30 tindrà lloc el
que havia de ser acte de clausura:
la projecció de la pel·lícula muda
‘El modern Sherlock Holmes’, de
Buster Keaton, amb el piano en directe de Joan Aymerich, professor
del Conservatori de Música.
Mary, Zorrilla-Aya, Nuevo,
Salud, Artigas, Victoria, Principal,
Cervantes, Marquina, Picarol,
Verbena, Badalona... Història del
cinema a la ciutat; ja només història... i molts records.

•

‘Som i Pintem’ per posar-li color al barri
Desenes de persones participen en la pintada col·lectiva d’un mural a tocar
de l’Escola Joan Coret convocades per la Xarxa Entitats 8
Benjamín Recacha García

V

olem donar-li color al
barri, fer un espai públic més alegre a través de l’art”. Ho aﬁrma
Daniel Dusio, coordinador del Pla de Desenvolupament
Comunitari (PDC) de La Pau, mentre una colla d’infants i alguns
adults pinten el mur de la plaça
dels Voluntaris Olímpics, a tocar
de l’Escola Joan Coret.
La tarda de divendres 1 de febrer hi havia molt ambient a la
zona gràcies a la nova acció de
la Xarxa Entitats 8 emmarcada en el projecte ‘Som i Pintem’.
L’associació cultural AMICS, l’Esplai Buenoyqué...!, el CD Los
Planos Skate Plaça, la Fundació
Amiba, la Fundació Germina i l’Associació de Veïns Fondo Sistrells

van tornar a confabular per implicar la gent del barri a dibuixar-li un somriure a l’espai públic,
aquest cop amb la col·laboració de
KREAR-T i l’Escola Joan Coret i la
seva AMPA.
Abans ja havien organitzat iniciatives semblants a altres punts
de la zona alta del Districte 2 de
Badalona, com la plaça de l’Illa
dels músics o el carrer Torrent
d’en Grau, i de cara a la primavera, en data per concretar, ja estan
preparant un altre mural popular
al carrer Liszt, en un mur al costat
de l’Escola Miguel Hernández, segons avança Daniel Dusio.
Les entitats dels barris que pertanyien a l’antiga conﬁguració del
Districte 8 (d’aquí el nom que ha
adoptat la xarxa) es van posar
d’acord que calia “millorar els espais de relació als nostres carrers.
N’hi ha pocs i són molt grisos,

d’aquí la idea de pintar murals
en què pugui participar tothom”,
explica el coordinador del PDC.
El dibuix a pintar a la plaça
dels Voluntaris Olímpics va sorgir d’uns tallers infantils, en què
els joves graffiters de KREAR-T
van guiar tres grups de quinze nanos. La comissió organitzadora
de ‘Som i Pintem’ els va proporcionar el lema inspirador: ‘Portem
un món nou als nostres cors’, del
qual va sortir la proposta ﬁnal que
ara es materialitza.
El mural consta de dues parts.
La més extensa la compon un
gran trencadís d’estil gaudinià,
ple de color, en l’elaboració del
qual va poder participar tothom,
sense haver de tenir una habilitat artística especial. L’element
que més crida l’atenció és el dibuix dissenyat al taller previ: dues
nenes i un nen que acaricien un

Procés de pintura del mural a la plaça dels Voluntaris Olímpics Foto: B. Recacha

gos i una ﬂor i que ens ofereixen
un cor.
Missatges positius —al mural
de l’Illa dels músics ens demanen
‘Fem La Pau’— mitjançant activitats lúdiques i cooperatives que

afavoreixin la convivència en la
diversitat.
La tarda va donar per a molt
més, pintura a banda: jocs, música i esports al pati de l’escola, i una
xocolatada per a tothom.

•
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Economia local
“És un mite que el consum
responsable és més car”
14 L’Independent de Badalona
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Parlem amb l’economista i activista Arcadi Oliveres, qui
ha participat en unes jornades sobre consum responsable
promogudes per l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord

se social, els treballadors pobres.
Quin és el futur d’aquesta terrible
realitat?
El futur hauria de ser bo si fóssim
capaços de pressionar per canviar-ho. La primera cosa que hem de
mantenir és l’inconformisme, no
quedar-nos d’acord dient que no es
pot fer res. Ens diuen que no poden augmentar les pensions, però
si totes aquelles empreses espanyoles que estafen amb el frau ﬁscal paguessin el que han de pagar i
es reﬂectís en les pensions, aquestes podrien incrementar-se en un
80%. Per tant, cal que hi hagi moviments, com ja els tenim amb la
marea de pensionistes, la sanitària... Cal insistir i prendre consciència que és possible, i començar
a mobilitzar-nos. El que no podem
fer és quedar-nos a casa asseguts
sense fer res.

Silvia Rodríguez Gómez

L

’Arcadi Oliveres és tot un
referent dels moviments
socials a Catalunya per una
llarga trajectòria vinculada a moviments paciﬁstes i
antifranquistes i per la seva participació activa en el moviment
del 15M. A banda, Oliveres, que
durant molts anys ha estat professor a la Facultat d’Economia
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, lluita amb paraula, escrits i fets per aconseguir una economia més justa i responsable,
i per aquest motiu ha participat
en una xerrada dins les jornades
sobre consum responsable i finançament ètic que s’estan realitzant aquests dies entre Badalona i
Santa Coloma de Gramanet impulsades des de l’Ateneu Cooperatiu
del Barcelonès Nord.
Cada cop hi ha més alternatives
per consumir de forma responsable, però, aquestes opcions estan
a l’abast de tothom?
Estan a l’abast de tothom sempre
i quan hi hagi informació prèvia.
Malauradament som receptors de
publicitat i anuncis que no sempre
són bons per al consum responsable. Però en canvi, si volem ser
consumidors responsables avui
dia tenim instruments suﬁcients
per trobar opcions. Recomano
per exemple el web www.opcions.
org; on hi ha molta informació al
respecte. Cada cop parlem més de
alimentació ecològica, d’obsolescència programada o consum de
proximitat. No cal necessàriament
anar-hi a les grans superfícies ni
triar els grans productes perquè
aquests són els pitjors de tots.
Hi ha una tendència al consum
responsable o és encara molt incipient?
És incipient, però hi ha una tendència. Fa temps no en parlàvem.
Potser perquè fa cinquanta anys
janes feia un consum responsable,
però en els darrers 30 o 40 anys
consumim més del que la terra pot
resistir. Per tant hem de començar
a prendre consciència de les limitacions del planeta i de la necessitat de consumir responsablement
i no generar tants residus.
Però podria ser que estem instaurats en un cercle viciós que
ens fa difícil consumir responsablement, ja què alhora tenim sous
baixos? Acabem comprant barat a
costa d’una explotació que també
ens afecta?

Arcadi Oliveres Foto: Cedida

“Malauradament
a les facultats
d’Economia
s’ensenya el
lucre, el beneﬁci
i l’interès”
Corre molt aquest mite de que consumir de forma responsable és més
car i no és veritat. Recomano en
aquest sentit els llibres de la periodista Esther Vivas on explica molt
bé que a la llarga, surt més a compte anar a les petites botigues i comprar amb menor mesura que no
pas comprar en un gran supermercat, on ens anuncien grans rebaixes
o descomptes perquè anem, i després en comptes d’un n’hem comprat deu productes. Si mirem, la
mitjana dels preus és igual o superior. Per altra banda, no tot és més
car, hi ha botigues de segona mà on
s’ofereixen productes a preus pràcticament gratuïts, per exemple. Hi
ha moltes opcions. No cal comprar
sempre a les primeres ﬁrmes.
Vostè defensa el decreixement
econòmic. Com s’explica aquesta
corrent en un món on el consum
fa bandera?
El planeta és limitat. El petroli s’esgotarà d’aquí a cinquanta anys. La
contaminació és absoluta. No podem abusar dels recursos si volem

deixar quelcom habitable. I per això
em sap molt greu que a les facultats
d’economia o escoles de negoci es
parli sempre del creixement. Una
cosa és el desenvolupament humà,
que és acceptable i necessari, i altre
és el creixement econòmic, que no
ens fa falta. Per tant, l’alternativa és
el decreixement.
Segons un estudi d’Oxfam publicat fa pocs dies els salaris més
baixos han disminuït un 15% entre 2008 i 2016. Com a economista,
què pensa quan sent parlar de la
recuperació econòmica?
Que ens enganyen de mala manera.
Aquesta recuperació no s’ha donat,
i al pas que anem ara, no es donarà. La crisi que es va desencadenar
al 2008 tenia un origen especulatiu,
i les ﬁnances s’han menjat la economia real. Actualment, la economia ﬁnancera creix dia a dia, i els
guanys dels que es dediquen a les
ﬁnances creixen exponencialment.
En canvi, els que viuen del seu treball, del salari, cada cop tenen una
part més petita del pastís. Aquest
informe anual d’Oxfam ens dona
també una dada esfereïdora i és
que les 26 persones més riques del
món acumulen un patrimoni igual
que el de la meitat de la humanitat. Vol dir que la crisi no ha acabat,
que potser la xifra d’aturats disminueix, però amb contractes precaris... És una enganyifa.
Els teòrics ja citen una nova clas-

El neoliberalisme pren embranzida al costat de personatges com
Trump, Bolsonaro, etc. Hi ha espai
per l’economia social i solidària en
el món que es dibuixa?
Que aquests personatges hagin
tingut vots només és fruit de la ignorància dels votants, de la gent
que no sap què s’amaga darrera
d’aquests personatges tan demagògics. És cert que la economia
social i solidària té un creixement
lent, però és segur.
Aquests dies tenim un bon exemple del capitalisme salvatge amb
la guerra del taxi, on un sector
d’interès públic i regulat es pot
convertir en un mercat liberalitzat i controlat per grans multinacionals. Som conscients els consumidors del que impliquen les
nostres eleccions a l’hora de triar?
No. Moltes vegades ni amb això
ni amb tantes altres coses. Anem
al curt termini, perquè un trajecte et pot sortir una mica més baratet, i un pis de lloguer turístic
serà més barat que una plaça hotelera... Caiem fàcilment. Hem de
rebre una bona educació en aquest
sentit, i ser conscients. A les escoles es fa molta feina, però malauradament a les facultats d’economia
es camina en direcció contrària:
s’ensenya el lucre, el beneﬁci, l’interès. Cal canviar la informació i
cal canviar la educació.
I en aquest sentit, quin paper hauria de jugar l’administració?
L’administració té l’obligació d’impulsar i recolzar opcions de la economia social i solidàri amb crèdits,
locals, formació, etc. Òbviament,
abans també m’he referit, l’administració, en aquet cas la nacional,

ha de vetllar per evitar el frau ﬁscal, i també les portes giratòries.
L’Estat espanyol és el quart país
de la Unió Europea amb més desigualtat social. Però cada cop que
es parla de redistribució de la riquesa molts posen el crit al cel.
Com ho fem, això?
Primer, ha de disminuir l’atur,
però amb qualitat, no com passa
ara. I segon, els salaris han de ser
igualitaris. És escandalós que les
empreses de l’IBEX 35 tinguin uns
desnivells salarials extraordinaris.
He llegit informes que parlen de
que l’equip directiu d’aquestes empreses s’assignen uns sous anuals
que equivalen al sou que cobren
250 dels seus empleats. Per altra
banda, la gent que no pot accedir
a un salari, perquè estan jubilats,
per discapacitat, per atur, etc. ha
de poder comptar amb uns serveis
socials adequats, en forma de pensions o prestacions, i per això és
importantíssim que els impostos
siguin com cal i que es paguin. Ni
són com cal ni és paguen. Els que
haurien de pagar més, són els que
menys paguen. I qui més aporta a
les arques públiques és la població
normal i corrent.
Fa anys que els fills de la classe
treballadora podien pujar a l’ascensor social i situar-se en una posició més còmoda. Ara l’ascensor
està espatllat?
Potser no es tracta de pujar a l’ascensor, sinó de que tothom visqui
amb dignitat. Mai com ara al llarg
de la història hem tingut tanta
educació, tants coneixements cientíﬁcs o avanços mèdics i en canvi, encara patim fam i misèria. La
resposta és l’educativa, fer créixer
els valors, però ens trobem el contrari.
Fa quatre anys els governs del
canvi van arribar a les administracions locals amb una agenda
econòmica que propugnava la
responsabilitat. S’han aconseguit
canvis rellevants?
Han fet el que han pogut, perquè
en molts ajuntaments del canvi
han estat en minoria, i no ha estat fàcil. Han patit boicot d’altres
grups polítics i no han aconseguit tot el que volien, però sí que
han promogut l’economia social
i solidària. S’han celebrat molts
congressos i s’han obert oficines per assessorar la creació de
projectes.A banda, s’ha frenat en
la mesura que s’ha pogut l’especulació en l’habitatge i s’han promogut habitatges socials. No hem de
quedar-nos frustrats.
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Esports
Els campions sense llar

L’Independent de Badalona 15
8 de febrer de 2019

Els Dracs, que han hagut de marxar de Badalona Sud a Pomar, reclamen
una instal·lació deﬁnitiva on disposar d’estabilitat per poder créixer

mílies per culpa dels horaris tan
ajustats. Creiem que ens mereixem poder descansar una mica.
És hora que l’esforç el facin uns
altres”, explica. Assegura, però,
que “nosaltres no fem fora ningú, entre altres coses, perquè la
instal·lació no és nostra”, i reivindica “que els Dracs tinguin un camp
propi. Tots els clubs mereixen una
instal·lació digna”.
Segons Justicia, la solució més
senzilla seria posar una graderia al camp de la Travessera de
Montigalà. “Tan difícil és? Per què
no ho han fet en quatre anys?”, es
pregunta, recordant que els Dracs
van haver de marxar de Montigalà
a Sant Roc pel canvi de reglament
de la Federació Espanyola de Futbol
Americà, que obliga els equips sènior a jugar en camps amb grades.

Benjamín Recacha García

E

ls aﬁcionats al futbol americà recordaran que als
anys 90 del segle passat
la NFL nord-americana
va provar de popularitzar
el seu esport a Europa posant en
marxa una competició ﬁlial amb
franquícies a algunes de les ciutats
més importants del vell continent,
entre elles Barcelona.
Els Dragons van ser molt ben
rebuts, possiblement més per la
curiositat que per veritable aﬁció,
doncs després d’aconseguir portar
més de 50.000 espectadors a l’Estadi Olímpic, aviat l’assistència i
les audiències es van reduir considerablement. D’aquell equip segurament el més recordat sigui que
hi va jugar Mariano Angoy, etern
porter suplent al Barça i gendre de
Johan Cruyff, qui es va especialitzar com a kicker.
Per aquella època a Badalona es
formava el primer equip estatal de
futbol americà: els Dracs, fundadors de la Lliga Nacional (LNFA),
de la qual han estat grans dominadors. N’han guanyat quatre de les
cinc últimes edicions, i en són els
actuals campions.
Els Dracs també van ser el primer equip espanyol a guanyar un
partit de competició europea. De
fet, porten quinze anys consecutius competint-hi. Al març debuten a la Copa d’Europa contra els
Vikings de Viena, un club professional, amb un pressupost d’un mi-

Entrenament dels Badalona Dracs al camp de Montigalà Foto: Jordi Soler

lió d’euros, que omple el seu estadi
cada cap de setmana.
A Badalona som molt més modestos, tant que els Dracs ni tan
sols disposen d’un camp de joc
ﬁx. Malgrat comptar amb 150 ﬁtxes masculines i femenines, entre
elles una cinquantena de nens i nenes, quan acaba la temporada no
tenen la seguretat de saber on entrenaran i jugaran la següent. Ara
entrenen al camp municipal de
Montigalà, annex a l’estadi nou,
on s’han de dividir l’espai una seixantena d’esportistes de diferents
edats.

Pel que fa al camp de joc, el primer equip masculí s’ha trobat que
després de tres temporades jugant
a les instal·lacions municipals de
Badalona Sud, una setmana abans
de disputar el primer partit de lliga a casa va haver de buscar-se
un altre lloc. Reunions d’urgència amb l’ajuntament i gestions
diverses van aconseguir lligar el
camp de Pomar ﬁns a ﬁnal de temporada. Diumenge hi van disputar
el partit contra els Hurricanes de
Saragossa, amb gran ambient i victòria contundent (54-0).
“Donem com a normal que no
sapiguem on hem de jugar o que
les noies ho hagin de fer fora per
manca d’instal·lacions”, lamenta
el president del club i jugador del
sènior, Jordi Soler. “Com a ciutat
hem de fer una reﬂexió a llarg termini pel que fa a la planiﬁcació de
les instal·lacions esportives”, assenyala. “Hi ha un problema de ﬁlosoﬁa esportiva arreu: el futbol
masculí està per sobre de tot”.
Malgrat la resignació per haver
de fer una nova “mudança”, Soler
agraeix la gestió del govern municipal i del Club Deportivo Pomar
per trobar una solució provisional,
almenys per als partits de lliga del
primer equip masculí. Recorda,
però, que falta solucionar la situació de l’equip sènior femení i no té
molt clar què passarà amb el partit
de copa d’Europa.
“Per créixer és necessari tenir
una estabilitat i unes instal·lacions
ﬁxes”, comenta, més decebut que
indignat. “El futbol americà és un
esport minoritari, però a Badalona
no ho és tant”, indica, mentre observa les evolucions del mig centenar de nois i noies que s’entrenen a
Montigalà un divendres a les vuit
de la tarda. “A Badalona hi ha una
aﬁció ﬁdel i, malgrat les diﬁcultats,
tenim molta gent”. Entre aquestes
diﬁcultats hi ha, per exemple, el
cost de l’equipament necessari per
practicar l’esport: casc i cuirassa

poden suposar una despesa a l’entorn dels cinc-cents euros.
A la recerca de la solució deﬁnitiva
El coordinador d’Esports de l’Ajuntament de Badalona, Jordi Ferrón,
reconeix els impediments per dotar els Dracs de l’estabilitat que reclamen, però assegura que “treballarem de la mà del club per trobar
una solució deﬁnitiva a mig termini”. Destaca la bona entesa amb el
CD Pomar, que, com a mínim, “ens
dóna tranquil·litat per afrontar la
temporada”.
Ferron apunta com a objectiu
que els Dracs disposin d’un camp
propi, objectiu que s’emmarca en
l’aspiració “que tots els esports
de Badalona gaudeixin d’instal·lacions en condicions a migllarg termini”. Lamenta la “manca de previsions des de fa molts
anys”, que ha portat, segons indica, a “trobar-nos amb unes installacions que requereixen una renovació profunda”. El primer pas,
doncs, és “solucionar les mancances urgents”.
Però per què els Dracs han hagut de marxar de Badalona Sud?
“Ens van dir que no hi cabem”,
respon Soler. “Petites diﬁcultats”,
apunta Ferrón.
La instal·lació la gestiona Young
Talent Badalona Sud Associació
Esportiva, entitat resultant de
la fusió entre el club de formació Young Talent i la Unificació
Badalona Sud (nascuda de la fusió
entre l’Artiguense i el Sant Roc),
que compta amb dinou equips de
totes les categories.
“No hi ha horaris per què els
Dracs hi puguin continuar jugant”, aﬁrma el vicepresident del
club, Diego Justicia. “Durant tres
anys hem fet l’esforç que tots els
nostres equips de base juguessin
en dissabte per què els Dracs poguessin jugar el diumenge al matí,
i això ens ha portat moltes incomoditats i discussions amb les fa-

Compartir el nou estadi?
El vicepresident del Young Talent
dóna altres alternatives, com adequar el camp de la Morera o compartir l’Estadi Municipal, l’ús preferent del qual el té el CF Badalona.
Jordi Soler és molt escèptic
respecte a aquesta darrera possibilitat, malgrat que Dracs i
Badalona ja van conviure un temps
a Montigalà, quan el club de futbol va marxar deﬁnitivament del
Camp del Centenari, mentre duraven les obres del nou estadi.
Des de l’Ajuntament, Jordi
Ferrón no tanca la porta a que en
un futur “la bona relació entre els
clubs de la ciutat” podria propiciar un aproﬁtament més ampli de
la nova instal·lació.
Des del Badalona, però, no sembla que hi hagi una predisposició a
fer-ho. Fonts del club recorden que
tot i que l’estadi és municipal, la
seva construcció és fruit de l’operació urbanística en què van cedir
el seu patrimoni de l’avinguda de
Navarra. A més, “futbol i futbol
americà no poden conviure en un
mateix espai”, donat que “es faria
malbé la gespa”. Pel que fa a la possibilitat que els Dracs tornin a jugar a Montigalà, aquestes fonts recorden que els equips de base del
Badalona entrenen i juguen allà,
de manera que es faria molt complicat compatibilitzar horaris.
“Potser hauríem d’obrir una
mica la ment. Hi ha molts prejudicis per desconeixement de l’esport”, assenyala Soler. “Es pensen
que farem malbé la gespa, però resulta que la sola de les botes que
fem servir és la mateixa que la dels
futbolistes”, explica, i afegeix que,
pel que fa a les línies que s’han de
pintar al terreny de joc, hi ha moltes ciutats on els dos esports comparteixen espai sense problemes.
A més, la pintura que utilitzen al
futbol americà marxa amb l’aigua.
“Tots el clubs importants tenen
les seves instal·lacions; els Dracs,
no. Nosaltres només demanem un
lloc on poder disposar d’estabilitat”, conclou.
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