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Sant Jordi es 
viu a Badalona  
Una àmplia agenda d’actes 
omple la ciutat per celebrar 
la Diada. A banda, parlem 
amb els propietaris de la 
Llibreria Saltamartí sobre el 
sector del llibre P15, 17 i 19

La tragèdia 
de Sant Roc 
continua

A tres mesos de la desgràcia, 
les famílies denuncien la seva 
sitaució: alguna està dormint al 
cotxe per falta d’habitatge P6

Cartell de la campanya per celebrar un any de L’Independent  Foto: Pol Alcozar

Descobrir 
Badalona des 

d’altres mirades  
Celebrem amb aquest número el primer aniversari de L’Independent 

de Badalona, i ho fem explicant-vos per què és necessari continuar 
apostant per aquest projecte de periodisme compromès i plural, 

amb el qual hem abordat la ciutat des de la seva diversitat, 
sempre a prop de la ciutadania i el teixit social  P2 a 5
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nant a les dones visibilitat en tots 
els àmbits.

Foment del treball en xarxa
Per nosaltres és important fo-
mentar el treball en xarxa, i per 
aquest motiu també hem elabo-
rat conjuntament continguts amb 
entitats. Un exemple és la nostra 
sintonia amb la comunitat edu-
cativa de la ciutat, a qui escoltem 
amb atenció, donant veu a les se-
ves reivindicacions i problemà-
tiques. En aquest sentit, vam fer 
un dossier sobre l’escolaritza-
ció a Badalona juntament amb la 
Federació d’Associacions de Mares 
i Pares d’Alumnes i d’Associacions 
de Famílies de Centres Públics de 
Badalona (FAMPAS) i que va en-
riquir el debat educatiu de la ciu-
tat. També vam realitzar conjunta-
ment amb la Comissió de Festes de 
Llefi à un dossier sobre el Carnaval 
de la ciutat, i la idea és continuar 
per aquesta línia de col·laboració 
amb el teixit social de la ciutat.

D’altra banda, ens caracteritza 
la nostra visió crítica de molts as-
pectes que preocupen i molt a la 
ciutat: hem aixecat pols amb al-
guns temes que fa anys que estan 
enquistats, com la deixadesa dels 
equipaments esportius o la falta de 
manteniment de les escoles públi-
ques; o quan ens hem apropat a la 
gossera de Badalona, un lloc que 
ha estat sumit en una mala gestió 
que ha posat els animals en la pit-
jor de les condicions i que per sort 
va canviar de mans fa pocs mesos. 
També ens hem apropat a les ra-
ons dels problemes d’habitatge, 
amb la bombolla dels lloguers i in-
vestigant sobre els pisos turístics, 
molts d’ells il·legals. També hem 
evidenciat des de les nostres pàgi-
nes la manca de polítiques munici-
pals per millorar la mobilitat sos-
tenible de la ciutat, etc.

Òbviament, no tot ha estat par-
lar de les coses que no funcionen, 
per això ens hem apropat a bada-
lonins i badalonines que aporten 
molt a la nostra societat des de 
molts diversos àmbits de treball, 
alguns d’ells insòlits i originals. 
Per fer un petit repàs, han passat 
per les pàgines del diari persones 
i col·lectius com el meteoròleg de 
l’Observatori Pompeu Fabra, la 

a temàtiques que altres silencien, 
perquè són incòmodes, o posen en 
evidència l’habitual deixadesa de 
la classe política per donar respos-
ta a problemes que pateixen milers 
i milers de veïns. Recordem repor-
tatges colpidors com el dels desno-
naments, quan ens van obrir casa 
seva famílies que estaven a punt 
de perdre la seva llar; o quan ens 
hem assegut al sofà de veïnes com 
l’Asun, que per donar un sostre als 
seus fi lls han optat per ocupar un 
habitatge. També hem donat visi-
bilitat a molts col·lectius que re-
clamen més atenció. Gent gran, 
persones migrants, persones sen-
se sostre, infants en risc d’exclu-
sió social, col·lectiu transgènere i 
LGTBI, comunitat gitana...

Així mateix, aquesta redacció 
ha apostat sempre per incloure 

una mirada feminista en el dia-
ri, no només tractant temàtiques 
de gènere, denunciant el masclis-
me o intentant escriure des d’una 
òptica inclusiva, que també, sinó 
propiciant la paritat en els nostres 
articles, equilibrant les fonts, i do-

Silvia Rodríguez Gómez
Directora de L’Independent 

Estimats lectors i lectores, 
teniu a les vostres mans el 
número de L’Independent 
de Badalona amb el qual 
celebrem un any de vida. 

Com diu el famós tango, vint anys 
no són res i encara molt menys és 
un any, però per tota la gent que 
formem part d’aquest projecte és 
molt il·lusionant commemorar 
aquesta data, per valorar tot l’es-
forç i el treball que hem fet durant 
aquest temps, i a banda d’això, ens 
serveix com a trampolí per projec-
tar i somiar amb una llarga vida 
per aquesta publicació.

Però qui som a L’Independent? 
Què volem explicar? Com ho fem? 
Bé, primer de tot, heu de saber que 
aquest és un projecte col·lectiu del 
qual formem part moltes perso-
nes. Anem per parts. La nostra re-
dacció està formada per tres peri-
odistes que valorem molt la tasca 
que estem fent gràcies a aquesta 
publicació. Actualment, no és gens 
fàcil trobar un mitjà independent, 
amb una mirada plural i transver-
sal des d’on exercir la nostra pro-
fessió sense caure en les dinàmi-
ques que tan tristament s’estenen 
a molts altres mitjans: els inte-
ressos del poder, la tirania de la 
urgència informativa i la repro-
ducció de notes de premsa i comu-
nicació institucional com a rutina 
de treball. En aquest mitjà inten-
tem anar més enllà, retrobar un 
periodisme més reposat i compro-
mès, centrat en la ciutadania, en el 
teixit social, en els emprenedors i 
les iniciatives d’economia local, en 
el veïnat dels barris de Badalona i 
en les persones que a peu de car-
rer tenen molt a dir i per explicar. 
A banda de la redacció, escriuen 
per l’Independent un bon grapat 
de col·laboradors i col·laboradores 
que, engrescats per aquest projec-

Alguns socis i sòcies de l’Independent, junt els participants del debat sobre consum del cicle ‘Qui Pensa Bdn’  Foto: S.R. 

te, ens volen fer suport desinteres-
sadament amb els seus articles i 
propostes, i als quals agraïm espe-
cialment la seva entrega.

Una altra característica que fa 
únic a l’Independent a Badalona 
és la seva creació. Per qui no es-
tigui assabentat, aquest setma-
nari no neix d’un grup empresa-
rial que vol guanyar diners amb 
la informació. Aquest és un pro-
jecte que neix de la mà de l’Asso-
ciació Cultural L’Independent de 
Badalona, una entitat sense ànim 
de lucre formada per persones 
molt compromeses amb la ciutat i 
vinculades a diferents moviments 
socials i entitats i que en un any ha 
crescut fi ns al número de 70 per-
sones, entre socis i sòcies indivi-
duals però també entitats i plata-
formes badalonines, que amb 10 

Des d’aquestes 
pàgines, 
hem abordat 
temàtiques 
que sovint són 
silenciades 

Un any explicant Badalona 
des de moltes mirades   
Celebrem el primer aniversari d’aquest projecte de periodisme 
compromès i plural, amb el qual hem abordat la ciutat des de la 
seva diversitat, sempre a prop de la ciutadania i el teixit social

L’entitat que 
impulsa aquest 
diari compta ja 
amb una setantena 
de socis, sòcies 
i col·lectius

Festa de presentació de L’Independent de Badalona, l’abril del 2018  Foto: S.R.

euros mensuals donen el seu su-
port econòmic per fer aquest pro-
jecte viable.

Els membres de l’associació 
participen activament i coordinen 
assumptes del diari, fan seguiment 
amb diferents comissions de tre-
ball i vetllen per donar visibilitat 
i qualitat al projecte, organitzant 
també actes i activitats. Aquests 
últims mesos, per exemple, s’ha 
impulsat el I Cicle de Debats ‘Qui 
Pensa Badalona’, una iniciativa 
amb la qual s’ha volgut pensar i 
repensar la ciutat en àmbits com 
l’habitatge, la mobilitat o el con-
sum responsable. Així mateix, 
participarem activament a Sant 
Jordi, a les Festes de Sant Roc i a 
les Festes de Maig, i també estem 
impulsant altres activitats que en 
molt poc temps presentarem.

També la nostra forma d’arri-
bar a vosaltres, lectors i lectores, 
contribueix amb la inclusió so-
cial de persones amb diversitat 
funcional, ja que són els treballa-
dors i treballadores de la Fundació 
Badalona Capaç els que apropen el 
diari als més de 300 punts de dis-
tribució.

Compartim tota aquesta infor-
mació perquè les persones que 
fem possible aquest setmanari es-
tem segures que hi ha molts bada-
lonins i badalonines que en llegir-
nos s’adonen que aquest no és un 
diari més, i potser voleu formar 
part d’això. Per què? Durant tot 
aquest any, a les pàgines d’aquest 
diari han aparegut persones que 
malauradament no surten a la 
premsa habitual. Ens hem apropat 
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gestora cultural de La Model, la 
directora a punt de jubilar-se de 
l’escola Antoni Botey, un dels pi-
oners de l’Himàlaia, la jove acti-
vista refugiada que ajuda a perso-
nes migrants, el nou director del 
Conservatori de Badalona, la jove 
futbolista guanyadora del Mundial 
Sub-17, el noi becat que ha desco-
bert una fi ta per l’astronomia, la 
directora d’orquestra que trenca 
barreres, el grup de persones que 
creen una cooperativa de distribu-
ció ecològica, el bomber que lluita 
contra la pobresa energètica... I un 
gran ventall de persones que ens 
han reconfortat amb les seves mi-
rades àmplies i vives sobre la nos-
tra ciutat.

El millor de tot, lectors i lecto-
res, és que encara queden moltes 

Debat sobre habitatge del cicle ‘Qui pensa Badalona’ Foto: S. Rodríguez

coses que volem explicar-vos. No 
podem més que agrair-vos la vos-
tra calidesa i els comentaris d’alè 
que sovint ens feu arribar, mit-
jançant les xarxes, o en persona 
de vegades. I us animem a sumar-
vos, aportant idees de temes que 
us interessen, escrivint articles 
d’opinió per la secció de La Teva 
Veu, altaveu exclusiu per tots vo-
saltres, o participant de les dife-
rents campanyes que iniciem per 
xarxes o als actes que organitzem. 
I per descomptat, ja us ho hem dit 
molts cops, però ens hem de repe-
tir. La millor manera d’ajudar-nos 
per seguir fent possible aquest pe-
tit gran diari és que us feu sòcies, o 
que us publiciteu a les nostres pà-
gines. Només així podrem seguir 
celebrant anys i anys.•

Per celebrar més anys de 
L’Independent, fem una 
crida a la participació

Irene Peiró Companys, presidenta 
de l’Associació Cultural 
L’Independent de Badalona

Ja fa un any que vam tocar el primer 
exemplar de L’Independent de Badalona 
amb les nostres mans, en l’acte de pre-

sentació que es va celebrar a L’Escorxador 
del barri de la Salut. Naixia així un mit-
jà crític, independent i compromès amb 
Badalona, gràcies a l’esforç col·lectiu de mol-
tes persones, que un any després seguim 
convençudes de la necessitat d’un projecte 
com aquest a Badalona i il·lusionades per po-
der-lo tirar endavant. 

Durant aquest primer any, hem començat 
a plasmar sobre el paper les idees que ens van 
unir a l’entorn d’aquest projecte: promoure 
un periodisme independent del poder polític 
i econòmic, informar amb pluralitat del que 
passa als diferents barris de la ciutat o visi-
bilitzar les diferents tradicions culturals que 
conviuen a Badalona, així com les aportaci-
ons de dones i homes a la ciutat, des d’una 
perspectiva feminista i intercultural. 

Som un mitjà impulsat per persones 
compromeses amb la ciutat, moltes de no-
saltres vinculades a entitats i moviments 
socials, i per això també hem volgut que 
L’Independent sigui un espai per explicar 
la tasca i les reivindicacions d’aquests col-
lectius, així com per posar en valor l’econo-
mia social, solidària i cooperativa. 

Encara ens queden molts temes al tin-
ter i segurament d’altres els hauríem pogut 
tractar amb major encert. Aquest també ha 
estat un any d’aprenentatge per a totes les 
parts que conformen el projecte: per l’asso-
ciació, la redacció, les diferents cooperatives 
que hi col·laboren i pels companys i compa-
nyes de Badalona Capaç, que s’ocupen de fer 
arribar cada exemplar de L’Independent de 
Badalona a més de 300 punts de distribució. 

Poc a poc, estem aprenent a treballar 
tots plegats en equip per respondre cada 
vegada millor a la voluntat dels socis i sò-
cies que donen suport a L’Independent, 70 
en aquests moments entre persones i enti-
tats de molts diversos àmbits: la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares (FAMPAS) 
de Badalona, la cooperativa La Sargantana, 
l’escola Muba Formació Musical, la 
Fundació Ateneu Sant Roc, l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Juan Valera, Xirriquiteula 
Teatre i la Plataforma d’Afectats per la Crisi 

(PAC). Moltes gràcies a tots els qui ens heu 
donat la vostra confi ança!

Una de les parts fonamentals i també més 
enriquidores d’aquest projecte és l’oportu-
nitat de treballar en xarxa amb moltes en-
titats, col·lectius i moviments socials de la 
ciutat, que donen contingut i sentit al nostre 
projecte: un mitjà nascut de la societat civil 
al servei de la societat civil. 

Per això, durant els darrers mesos, ens 
hem reunit amb diverses entitats i col·lectius 
per conèixer-les, explicar-los el nostre projecte 
i cercar possibles vies de col·laboració mútua. 
Fins ara, hem trobat diverses fórmules de col-
laboració, des de l’enviament de propostes de 
temes a la redacció fi ns a l’elaboració de dos-
siers monogràfi cs realitzats en col·laboració 
amb les entitats, passant per l’organització 
conjunta d’activitats, la cessió d’espais, l’inter-
canvi de serveis o l’establiment de convenis 
anuals de publicitat, entre d’altres.

En paral·lel, hem començat a treballar la 
vessant més associativa del nostre projecte. 
Darrere de la publicació, hi ha una associa-
ció, des d’on també volem impulsar debats a 
l’entorn de temes rellevants per a la ciutat, 
així com dinamitzar activitats culturals. 

Per això, estem realitzant el cicle de de-
bats ‘Qui Pensa Badalona’, perquè volem 
contribuir al debat i a l’apoderament ciuta-
dà a l’entorn de temes estratègics per a la 
ciutat, de la mà de les entitats i col·lectius 
que coneixen i treballen cadascun d’ells. Des 
de la vessant més cultural, també vam par-
ticipar a principis del passat mes de març al 
Carnestoltes de Badalona, en col·laboració 
amb la Comissió de Cultura de Llefi à, i entre 
fi nals d’abril i maig participarem de la Diada 
de Sant Jordi o les Festes de Maig.

Sens dubte, el balanç és positiu, però 
aquest projecte, al mateix temps que ens il-
lusiona, també ens enfronta a un repte de 
gran complexitat: garantir la sostenibilitat 
econòmica d’una publicació de periodisme 
de qualitat. El bon periodisme no es fa sol, hi 
ha un equip de professionals al darrere, per 
elaborar els continguts, maquetar-los, im-
primir-los, cercar anunciants, distribuir la 
publicació...

Per això, no puc acabar d’un altre ma-
nera aquest article que encoratjant-vos 
a fer-vos sòcies i socis d’aquest projecte. 
Només si creix la nostra base social tindrem 
Independent per molts anys! Moltes gràcies 
per avançat!

l’apunt

Sòcies, socis i 
anunciants, gràcies 
per fer-ho possible!

Primer de tot, moltes felicitats a tot l’equip que formeu 
L’Independent de Badalona, un diari plural i que feia 
falta a la ciutat, perquè tracteu temes que ens preocupen 
a tots com ciutadans i ciutadanes, com l’habitatge, la 
pobresa energètica o l’educació. M’agrada especialment 
la secció d’economia local, i vull animar a tothom a que 
s’organitzi i faci projectes d’aquest tipus, que es creïn 
cooperatives arrelades al territori per entre tots i totes 
enfortir l’economia local. Us desitjo que continueu 
moltíssims anys.

Armonia Díaz, portaveu de la PAC, en-
titat sòcia de L’Independent

Vaig saber del projecte de L’Independent a través de 
la meva vinculació amb la Xarxa d’Economia Social 
i Solidària de Badalona i com a part interessada i 
integrant de l’economia social vaig pensar què millor 
que una iniciativa com L’Independent i què millor 
que poder recolzar-la sempre que estigui a les meves 
mans. Us he rebut des del primer dia amb entusiasme 
i il·lusió. Sé el que representa tirar endavant una 
iniciativa, però us admiro i us emplaço a seguir, 
desitjant-vos molts anys més.

Anna Riera, de L’Obrador de la Riera, 
anunciant de L’Independent

En un any, L’Independent ha fet visible gents i entitats, 
que associats o individualment, treballen envers la 
millora de la població: cultura, esports, acció social, etc. 
sense oblidar mostrar problemàtiques que mereixen 
especial atenció. L’Independent ha fet aliances insòlites, 
sumant en positiu, amb aquesta fi nalitat. Necessitem 
socis i sòcies per seguir endavant. Volem Independent 
per molts anys més. Felicitats! 

Xavi Serra, soci de L’Independent



L’Independent de Badalona
23 d’abril de 2019

4 El tema
Un any de reptes a la ciutat 
a través de les portades 
de L’Independent
Moltes de les portades del diari han retratat algunes de les qüestions 
que més debat generen a nivell ciutadà. De vegades colpidores i 
arriscades, moltes d’aquestes imatges no ens han deixat indiferents 

Sant Jordi, una
festa enmig de 

,

la tempesta
g

Els canvis de consum i 
els lloguers fan que les
llibreries hagin de tancar o
replantejar el seu model P12

Història d’un
maltractament
Prop de 900 dones han estat ateses a Badalona per 
violència masclista només els darrers tres anys P 2-3-4

Txarango, cap de 
cartell dels concerts

g pg

de les Festes de Maig
El grup de moda encapçalarà
el programa musical de la 
nit del 10 de maig P11

Exposició ‘Trencant el silenci’, de l’associació Lilium i Foto Art Manresa Foto: M Lluisa Gregori

Setmanari gratuït. Número 01
20 d’abril de 2018
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Premis literaris 
Ciutat de Badalona 
de rècord 
El certamen local ha rebut 
més obres que mai: quasi 
150; els guanyadors es 
coneixeran el 25 de juliol  P12

Badalona, 
història 
de l’anís

El Museu de Badalona obre 
les portes de la històrica 
fàbrica d’Anís del Mono, joia 
patrimonial que encara acull la 
producció íntegra del licor P13

Una de les persones de la tancada de Badalona Foto: Augusto Magaña

La lluita constant 
pels papers

Un grup de veïns i veïnes de Badalona organitzen accions 
reivindicatives per demanar la flexibilització dels processos 

migratoris i pressionar al Govern per obtenir papers sense contracte 
i nacionalitat sense examen. Formen part d’un moviment de 

‘tancades d’immigrants’ que s’ha estès per tota Catalunya els últims 
mesos, per aconseguir canvis en la Llei d’Estrangeria.  P2-3

Setmanari gratuït. Número 12
13 de juliol de 2018
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La qüestió de
confiança, sobre

qq

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

‘Rescatats’ 
al rescat

Refugiats i asiliats polítics es preparen a 
les piscines de Llefià per a ser socorristes 

amb Proactiva i Open Arms P 2-3

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

Un dels entrenaments del curs a Llefià Foto: Javier Torres

Setmanari gratuït. Número 02
27 d’abril de 2018
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Un estudi analitza
els càncers amb més
incidència a BDN
BSA processa dades de
tota una dècada de 125.000 
persones; t’expliquem quins
càncers van a l’alça P2-3

Seguint 
els passos
del ‘Che’

Parlem amb Aleida Guevara,
filla del líder comunista, que ha
visitat Catalunya per participar a
xerrades sobre salut pública i el
llegat de la revolució cubana P8

Una
Badalona 
més rural
Un jove badaloní es troba en tràmits per obrir una 
explotació ramadera als peus de Can Ruti P 14

Ramat de cabres a la Serralada de Marina, amb la ciutat de fons Foto: Javi Torres

Setmanari gratuït. Número 13
20 de juliol de 2018
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Les professions 
de mar en auge, al 

p

port de Badalona
gg

Socorrisme, manteniment de 
vaixells o l’esport i l’oci, alguns 
dels sectors que demanden 
més professionals P14

El canvi de 
govern, a 
la teulada 
del PSC
Els socialistes es pronunciaran 
en roda de premsa sobre 
l’oferiment d’alcaldia del PP P4 La ciutat 

oblidada
Més de 7.000 persones grans viuen 

soles a casa seva a Badalona, amb les 
dificultats socials, i moltes vegades 
econòmiques, que això suposa P 2-3

Una dona fa ganxet a casa seva Foto: Laura Abad

Setmanari gratuït. Número 05
25 de maig de 2018
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Ajuntament, 
entitats i partits 
celebren la Diada 
La Plana, la plaça del Sol, dels 
Països Catalans i la platja 
dels Pescadors, alguns dels 
punts neuràlgics de la Diada 
a Badalona des d’aquest 
cap de setmana  P8-13

Radar de 
tram a 
Badalona

Trànsit anuncia que instal·larà 
un nou radar de tram a la C-31, al 
tram que passa per Badalona P7

De tornada als 
barracons

Prop de 32.000 alumnes 
tornen a classe la setmana 

vinent, centenars dels quals 
a barracons i edificis que 

esperen edificis nous P 2, 3 i 4

Una nena a la porta de l’escola Badalona Port Foto: Javi Torres

Setmanari gratuït. Número 15
7 de setembre de 2018

L’independent de Badalona

IndependentBDN
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Setmanari gratuït. Número 18
28 de setembre de 2018

L’independent de Badalona

IndependentBDN

Balanç desigual de
l’estiu entre hotels

ç gç g

i restaurants
Un dels focus ha estat sobre
el tram de passeig marítim
pacificat; els negocis asseguren 
haver patit la mesura P14

Ca l’Andal
travessa
dies decisius

El govern posa sobre la taula
una proposta per iniciar la
reforma bàsica a curt termini,
però que suposaria renunciar
a una part del mur de la masia;
la plataforma decideix avui P7

Imatge d’arxiu del recompte de sense llar, fa uns mesos Foto: Javi Torres

Crit d’atenció del 
Tercer Sector

Una dotzena d’entitats socials de la ciutat que treballen amb diferents
àmbits i col·lectius es reuneixen per visibilitzar la tasca local del
Tercer Sector: prop de 15.000 persones ateses i 6 milions d’euros

de despesa només durant el 2017; reclamen més reconeixement de 
l’administració i busquen consolidar la xarxa entre elles  P2-3

Publicació gratuïta. Número 26
25 de gener de 2019

L’independent de Badalona

IndependentBDN

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

Setmanari gratuït. Número 20
19 d’octubre de 2018

L’independent de Badalona

IndependentBDN

Troben un possible 
tractament per 
erradicar el VIH 
Cinc persones amb VIH van 
rebre un trasplantament de 
cèl·lules mare i tenen el virus 
indetectable en sang  P7

Els cotxes 
tornaran 
a la platja

El govern presenta un pla 
per reurbanitzar el passeig i 
pacificar-lo definitivament; 
mentrestant, els vehicles podran 
tornar a aparcar a les nits entre 
la Donzella i Canyadó P4

Gos al centre comarcal d’animals, a Badalona Foto: Javi Torres

Lluitant contra 
la massificació

La protectora que es va fer càrrec aquest estiu de la gossera de 
Badalona, el centre comarcal d’animals de companyia, es va 

trobar un centre saturat d’animals, per sobre de la seva capacitat; 
en pocs mesos ha aconseguit alleugerir la situació gràcies a 
diferents línies de treball, però no abaixen la guàrdia   P2-3

Publicació gratuïta. Número 29
7 de març de 2019

L’independent de Badalona

IndependentBDN

Reportatge | 
Víctimes de tracta 
o prostitutes 
“voluntàries”?
L’operació contra la tracta 
al carrer Tortosa no detecta 
que les sis dones que hi 
exercien la prostitució en 
fossin víctimes i els obre 
expedient d’expulsió P4

L’any de les 
creadores  
Tant el cartell de les Festes de 
Maig com el disseny del Dimoni 
han estat creats per dues dones 
artistes de la ciutat. Una d’elles, 
alumna de la Pau Gargalló, 
centre en lluita aquests dies P13

Les badalonines 
criden a la vaga el 8M 

Desenes de veïnes porten mesos preparant la vaga feminista del 8 de 
Març a la ciutat, el dia clau per exigir la fi de totes les desigualtats, 
totes les violències i totes les opressions contra les dones P2-3

Il·lustració cedida a l’Independent de Badalona per Arte Mapache

Publicació gratuïta. Número 25
11 de gener de 2019

L’independent de Badalona

IndependentBDN

Els pavellons de 
la ciutat, sota la 
lupa d’Inspecció 
del Treball
Un informe senyala 
deficiències greus i falta 
de manteniment P15

L’incendi 
revifa el 
debat social

Tot un edifici afectat, tres 
morts i desenes de ferits 
posen el punt de mira sobre 
la precarietat, la pobresa 
energètica i les ocupacions P2

Un nen que es va quedar inicialment sense plaça a la pública sosté una pancarta per exigir més planificació Foto: Silvia Rodríguez 

L’escola pública de 
Badalona busca 

garanties de futur  
FAMPAS i l’Independent de Badalona hem realitzat conjuntament 
un dossier especial que analitza amb diverses infografies i articles 
el mapa de l’ escolarització a Badalona, en el marc de la Trobada 
‘Construïm futur’ que FAMPAS celebrarà la setmana vinent P7-10

El número 18

El número 26

El número 20

El número 29El número 25

L’independent de Badalona
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Conviure

Silvia Rodríguez Gómez

A quell 5 de gener, quan les 
flames cremaven part 
de l’edifici del núme-
ro 244 de l’avinguda del 
Marquès de Mont-Roig 

de Sant Roc, els veïns n’eren cons-
cients que la seva vida estava en 
greu perill. Així va ser, tres d’ells 
van morir i 29 van resultar ferits. 
Les imatges van colpir aquell dia 
en què tothom pensava en regals 
de reis i cavalcades. Pares i mares 
rescatant fills per les finestres. 
Guàrdies urbans arriscant-se a 
caure utilitzant escales precàries, 
i el cos de bombers guanyant amb 
pocs recursos la partida a les fl a-
mes. Després van venir reunions, 
fotografi es, discursos, molts mit-
jans vagant pels carrers del barri 
i un dispositiu entre l’Ajuntament 
i la Generalitat per ajudar a les fa-
mílies afectades.

Després de deu dies, però, el fo-
cus mediàtic va passar pàgina a la 
tragèdia. De les 20 famílies afec-
tades, la Generalitat va cedir set 
habitatges per algunes d’elles ubi-
cats entre Montigalà i La Salut, i 
l’Ajuntament va trobar un pis més 
de la Sareb, on va entrar altra fa-
mília. La resta estan a casa de fa-
miliars o coneguts. L’absència de 
moviment en el bloc de Sant Roc, 
on les obres de rehabilitació han 
començat fa pocs dies, tres mesos 
després de l’incident, ha fet que el 
neguit augmenti entre les famíli-
es afectades, que segons lamenten, 
s’han vist poc acompanyades du-
rant aquests tres mesos i en alguns 
casos fi ns i tot abandonades per les 
administracions.

És el cas de la família forma-
da pel Waseem Ali i Javed Iqbal, 
dos germans pakistanesos que van 
comprar-se el 2004 just el pis de so-
bre on va començar el foc. Els pri-
mers deu dies, l’Ajuntament va pa-
gar un hotel als dos germans i a 
un cossí que també viu amb ells. 
A partir de llavors, no han obtin-
gut ajuda de cap mena. La raó? 
Tenen una ordre de desnonament 
del pis per al mes de juny, perquè 
durant la crisi només el Wassem 
va conservar la feina i no van po-
der pagar la hipoteca. Això i que, 
segons els diuen a Serveis Socials, 
no tenen menors ni majors al seu 
càrrec. “Estem dormint moltes 
nits al cotxe, d’altres amb amics, 
però som tres persones. Ens di-

uen que no tenim drets, però sí 
que en tenim, hem pagat 120.000 
euros d’aquest pis, vivim a Sant 
Roc des del 2004”, explica abatut 
el Wassem, amb uns ulls que deno-
ten cansament i neguit. “Estic de 
baixa, no puc dormir per aquesta 
situació, tinc molts nervis i la ten-
sió molt alta i ara tinc por de per-
dre el meu treball, perquè és una 
feina a una fàbrica en la qual haig 
d’estar atent i no estic bé”, relata el 
jove pakistanès, mentre el seu ger-
mà Iqbal fa que sí amb el cap. Han 
buscat habitació o pis de lloguer, 
però no troben res que puguin pa-
gar. El d’ell, és l’únic sou entre els 
tres homes.

“Venim molt sovint a Serveis 
Socials, em demanen molts pa-
pers, però no ens donen cap solu-
ció. Quan vam sortir de l’hotel vam 
anar a les seves ofi cines amb les 
maletes, i ningú ens va oferir res”, 
diu el Wassem. “Jo no vull cridar 
perquè respecto tothom. Al prin-
cipi tots els polítics i l’alcalde es-
taven allà, ara no ha tornat ningú. 
Mai. Al començament era com una 
pel·lícula, ara no hi ha ningú”, afi r-
ma amb tristesa.

“No hi ha dret amb el què li està 
passant a aquesta família”, diu la 
Bahija Ez-Zyyany. Ella és altra de 

L’abast de la desgràcia 
de l’incendi de Sant Roc 
s’estén en el temps
Les obres de rehabilitació de l’edifi ci han començat fa pocs dies 
i els veïns lamenten que hagin passat tres mesos sense avenços. 
A banda, hi ha famílies molt desemparades, alguna fi ns i tot està 
dormint al cotxe perquè no ha rebut cap alternativa d’habitatge

“Al principi venien 
tots els polítics, 
ara no ha tornat 
ningú”, diu un veí

El Wassem i l’Iqbal, davant la porta de l’edifi ci incendiat Foto: S. Rodríguez 

les famílies afectades. En el seu 
cas, el periple després de l’incendi 
també ha estat incòmode. Ella, el 
seu marit, Yassine Maati, el pare 
d’ella i els seus quatre fi lls van es-
tar els primers dies compartint pis 
amb familiars, vivint 13 persones 
en total. Després l’Ajuntament els 

va aconseguir un apartament a 
Santa Coloma fi ns al 23 de febrer, 
quan van entrar a viure a un pis ce-
dit per la Generalitat a Montigalà. 
El pis però, tenia greus problemes: 
una avaria general en l’aigua i in-
cidències amb l’electricitat. De fet, 
a hores d’ara, hi ha dues habitaci-

ons que no tenen llum. “Vaig ha-
ver de lluitar perquè ho reparessin 
abans d’instal·lar-nos i perquè ens 
moblessin el pis, tinc quatre fi lls, 
no podem anar a viure sense res”, 
argumenta la dona, qui esmenta 
que altres pisos cedits també es-
taven en condicions molt precàri-
es. “Van trigar molt a oferir-nos un 
pis, i quan ho fan, no estan en con-
dicions”, es lamenta.

Un altre inconvenient és la lo-
gística familiar. Els seus fi lls, tres 
d’ells en edat escolar, van a La 
Salut a l’escola i han d’agafar l’au-
tobús cada dia per anar-hi i no sap 
si canviar-los per al curs vinent, ja 
que ningú els assegura quan esta-
ran els pisos. La seva asseguran-
ça li cobria un lloguer fi ns a 800 
euros, però no ha trobat res per 
aquest preu, i moblat, a prop de 
Sant Roc.

A banda, la salut de la dona tam-
bé està molt ressentida i està de 
baixa. “Tinc molt estrès, comen-
çava l’any amb un problema, per-
què també estem negociant amb 
el banc que es quedi el pis, perquè 
no podem pagar la hipoteca i ara 
en tinc dos problemes”. La Bahija 
lamenta la falta d’acompanyament 
per part de les administracions, la 
poca informació que tenen de les 
raons per les quals no han comen-
çat les obres abans. De vegades, 
han d’anar a recollir coses, ja que 
ho tenen gairebé tot allà, però no li 
agrada. “Jo entro a casa meva i em 
sento perduda, no sé on tinc les co-
ses. Surto més malalta d’allà, ima-
gino el que els podria haver passat 
als meus fi lls”, confessa.•

El Govern diu que ha fet més del 
que li pertocava per competència

Segons Teresa González, 1ª 
tinenta d’Alcaldia i regido-
ra d’Habitatge, el Govern 

ha actuat amb diligència durant 
tots aquests mesos, més inclús 
del que li pertocava per compe-
tències, ja que, recorda, la pro-
pietat incendiada és privada i 
són les asseguradores qui s’han 
de fer càrrec de tot. González, 
en conversa amb aquest diari, 
diu que entén la “situació de de-
sesper” de les famílies per tor-

nar a casa seva, però no creu que 
hagin estat abandonades. Sobre 
la situació de la família pakista-
nesa, González diu que totes les 
famílies “que tenen dret a rea-
llotjament, perquè tenen un tí-
tol habilitant que justifi ca la seva 
propietat o lloguer estan reallot-
jades” i que si no poden justifi car 
que el pis és seu o de lloguer, no 
poden oferir alternatives a la seva 
situació precària. González recor-
da que l’Ajuntament s’ha fet càr-

rec dels hotels dels primers dies, 
de les mudances als pisos cedits, 
així com de moblar-los.

Pel que fa a la lentitud en les 
obres, la regidora d’Habitatge in-
forma que han estat degudes al 
fet que l’administració de la fi n-
ca ha trigat a entregar els pressu-
postos per reparar els habitatges. 
Igualment, apunta que els tècnics 
municipals han coordinat les ges-
tions entre Catalana Occident, 
l’empresa asseguradora de la fi n-

ca i la resta d’asseguradores par-
ticulars. De les crítiques de falta 
de comunicació amb les famíli-
es, González repeteix que des del 
primer moment van coordinar 
l’actuació. “Es van treure les ru-
nes, s’han posat portes blindades 
en cada pis i una porta central; 
hi ha cossos de seguretat vigilant 
l’edifi ci les 24 h. Aquesta setmana 
(per la passada) han començat a 
fer-se arranjaments als intèrfons 
i a l’ascensor, que és el que més 
trigarà a reparar-se. En dues o 
tres setmanes estarà segurament 
feta la reparació dels subminis-
traments elèctrics, i en total po-
drien estar enllestides les obres 
en cinc o sis setmanes, sense l’as-
censor”, conclou la regidora.
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Conviure
Les biblioteques 
de Badalona es 
transformen en 
‘escape rooms’ 
Biblioteques i Fura dels Baus impulsen 
un projecte per apropar la lectura 
i els llibres als joves a través de les 
noves tecnologies i l’entreteniment

Javier Torres Jiménez

“N o correu, que això 
no és un parc!!”, cri-
dava un nen disfres-
sat amb una bata 
blanca a uns altres, 

una tarda de la passada setmana a 
la biblioteca de Llefi à. Algunes bi-
blioteques de Badalona van viure 
estones molt mogudes, quan du-
rant unes hores es van convertir 
en ‘escape rooms’ gegants oberts 
al públic. Ni es tracta d’una broma 
ni la política d’equipaments muni-
cipals ha fet un gir incomprensi-
ble; parlem d’un projecte carregat 
d’originalitat que s’ha dut a terme 
amb la complicitat de la Fura dels 
Baus i el suport de la Diputació de 
Barcelona, i que ha resultat ser tot 
un èxit.

Des del mes de febrer, una tren-
tena de joves de la ciutat han es-
tat creant diferents ‘escape  ro-
oms’ a tres biblioteques de la 
ciutat: Llefi à, Sant Roc i Canyadó. 
Però, anem a pams: què és un ‘es-
cape room’? És un joc en grup en 
el qual els i les participants han 
de trobar pistes i resoldre enig-
mes per escapar d’un espai, una 
habitació o sala. Segur que n’heu 
sentit a parlar, després que els 
darrers anys hagi experimen-
tat un ‘boom’ arreu, també a 

Badalona, on hi ha diferents ne-
gocis d’aquest àmbit.

A Badalona, la idea s’ha aplicat 
en un projecte a diferents ban-
des que té un objectiu molt clar: 
“Diferents nanos de diferents cul-
tures, barris i aspectes socials, 
junts treballant amb la Fura dels 
Baus. Ha estat un treball molt col-
laboratiu en el qual les millors 
idees s’han dut a terme”, explica 
la Dolors Zamora, tècnica muni-
cipal de biblioteques. Els nens i 
nenes han estat els protagonis-
tes, amb l’ajuda dels tècnics de la 
Fundació Èpica, l’extensió de la 
Fura dels Baus que es va instal·lar 
fa uns mesos al barri del Manresà, 
en un espai d’investigació vinculat 
a les arts escèniques.

Els dies 9, 10 i 11 d’abril va ser 
la presentació en societat del re-
sultat de setmanes de feina en les 
quals els nois i noies han creat 
tres jocs diferents, un per a cada 

biblioteca. A Llefi à, per exemple, 
on es va celebrar el primer ‘esca-
pe room’ obert, hi van assistir més 
d’una cinquantena de participants 
que van poder gaudir del joc. “Ho 
vaig veure per Internet perquè 
sóc molt tafanera i vinc a agafar 
idees, perquè em sembla molt po-
tent i original i ho volem plasmar 
a la meva escola”, confessava una 
professora de L’Hospitalet que va 
venir fi ns al Barcelonès Nord per 
viure l’experiència.

“Això és una forma d’arribar 

‘Escape room’ a la biblioteca de Llefi à Foto: Javier Torres

Des del febrer, una 
trentena de joves 
han estat creant 
‘escape rooms’ a 
tres biblioteques 
de la ciutat

a aquells als qui no els hi agra-
da la lectura. A aquesta edat, vin-
culen oci amb escola, obligació, i 
hem d’aconseguir que ho vinculin 
també amb oci”, subratlla Zamora. 
I és que, tant per crear el joc com 
per resoldre els enigmes, conèixer 
el funcionament i racons de la bi-
blioteca era indispensable: secci-
ons, llegir braille, trobar pistes a la 
secció de revistes, buscar codis de 
classifi cació de biblioteca...

“Hi ha usuaris que veus que no 
acaben de trobar la seva via, que 

La directora de la ‘bibli’ explica el funcionament del joc Foto: Javier Torres

tenen potencial però no acaben 
de trobar la forma de desenvolu-
par-lo, i això pot ser una forma 
d’empoderar-se, perquè veuen que 
poden fer coses que no s’imagina-
rien”, destaca la directora de la bi-
blioteca de Llefi à, Marta Eiriz, qui 
explica que la ‘gamifi cació’, és a dir, 
incloure jocs, proves i elements 
especials en activitats com ara el 
club de lectura per afegir atractiu, 
és un corrent que intenten aplicar 
des de fa algun temps per atraure 
a més participants.•

Aprofi tar les potencialitats de 
cada biblioteca

“P er a nosaltres està 
sent un laboratori 
d’investigació, per-
què és el primer cop 
que treballem aquest 

concepte i amb aquesta secció 
d’edat”, diu en Sergio Vega, un 
dels tècnics d’Èpica que, junta-
ment amb Alicia de Manuel han 
treballat amb els nens, nenes i 
personal de biblioteques. “Ells 
han estat matisadíssims  i són 
un focus d’energia i creativitat”. 
“Treballar en aquest espai tam-
bé ha estat un repte per a nosal-
tres, i els nens i nenes han de-
senvolupat idees molt originals. 
A més, hem intentat incloure les 
potencialitats de cada bibliote-
ca. Per exemple, a Sant Roc hi ha 
un fons de fl amenc molt interes-

Activitat de la passada setmana Foto: J. Torres

sant, i hem mirat d’incloure-ho al 
joc”, relata l’Alicia.

La participació d’Èpica, a més, 
aportava la plataforma impres-
cindible per poder desenvolupar 
el joc: Kalliope, una aplicació de-
senvolupada per la Fura dels Baus 
que serveix per guiar als partici-
pants durant l’escape, i a través del 
qual els creadors transmeten pis-
tes i diuen què han de fer. Una APP 
que tothom es pot descarregar en 
el seu mòbil.

El joc de Llefi à de fa uns dies, 
per exemple, tractava d’evitar que 
una malaltia  es  propagués  i els 
participants no caiguessin en les 
mans dels ‘infectats’, que encarna-
ven els nens i nenes creadors del 
propi ‘escape’, disfressats amb ba-
tes blanques i amb sang a orelles 

i nas. Totalment immersos en 
el seu paper, espantaven la res-
ta de nens, nenes i adults que hi 
van participar, i es mostraven 
totalment seriosos. “Al principi 
estàvem molt nervio sos, però 
ens ho hem passat molt bé”, de-
ien mentre recollien i es treien 
les disfresses. Conèixer altres 
nois i noies i la ca pacitat de cre-
ar i desen volupar idees són algu-
nes de les millors coses amb les 
quals es queden, diuen. Ara, en-
cara els hi queda una prova fi nal: 
tots junts, els de Llefi à, Sant Roc i 
Canyadó, es trobaran plegats per 
crear l’escape  room’  definitiu, 
que es presentarà a la Biblioteca 
de Can  Casacuberta  el  proper 
9  de maig, en el marc de les 
Festes de Maig.
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Conviure
Deu anys amb el 
fi nançament congelat   
La Fundació Badalona Capaç va sumar-se a una 
multitudinària manifestació el passat 11 d’abril per 
reclamar que les administracions moguin fi txa per 
garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball

que aglutinen l’atenció a les per-
sones amb diversitat funcionals, 
“aquesta manca de compromís 
polític posa en risc la viabilitat de 
les entitats socials que tenen com 
a objectiu generar i mantenir llocs 
de treball per milers de persones 
amb discapacitat amb especials di-
fi cultats”. “Els 10.000 llocs de tre-
ball d’aquestes persones en CET 
estan en greu risc i són indispen-
sables per garantir la inserció la-
boral amb oportunitats per tot-
hom”, alerten. 

Davant d’aquesta greu situació, 
la resposta dels governs, tant del 
de la Generalitat com del de l’Es-
tat, ha estat “clarament insufi cient 
i en cap cas està donant resposta 
a les necessitats d’un sector ofegat 
des de fa anys”, manifesten des de 
Badalona Capaç, qui recorda que 
aquesta situació tindrà un “impac-
te directe sobre la qualitat de vida 
de les persones ateses i les seves fa-
mílies” les quals es veuen “despro-
tegides” i en un escenari de “gran 
vulnerabilitat i incertesa”. •

Redacció

La Fundació Badalona Capaç 
porta mesos alertant de 
que els Centres Especials 
de Treball (CETs) i els ser-
veis d’atenció a les perso-

nes amb discapacitat intel·lectual 
i amb especials difi cultats estan en 
una greu situació degut a “l’infrafi -
nançament” que estan suportant. 

Segons han manifestat, aquesta 
situació ve donada pel “deteriora-
ment del fi nançament de les enti-
tats” provocada por les retallades 
i les congelacions del fi nançament 
públic durant els darrers deu anys. 
A banda, afegeixen que no s’han 
actualitzat en els darrers 20-25 
anys els models d’atenció i fi nan-
çament, i que no s’està responent a 
“problemàtiques actuals” com l’en-
velliment prematur de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
i d’especials difi cultats.

Sostenen que, com a fet agreu-
jant “d’una situació ja de per si 
complicada”, la pujada del Salari 
Mig Interprofessional, “que és un 
avenç social indiscutible”, no ha 
vingut acompanyada de les sufi ci-
ents mesures polítiques de suport 
per persones amb discapacitat que 
treballen als CETs. Segons ha in-
dicat la fundació, que es va unir 
el passat 11 d’abril a una multitu-
dinària manifestació a Barcelona 
convocada per moltes entitats 

Manifestació a Barcelona per reclamar més ajudes  Foto: Badalona Capaç

Redacció

Un total de vint-i-cinc persones van apropar-se a 
la jornada de donació de sang que va organitzar 
la Fundació Salut Alta, en col·laboració amb el 

Banc de Sang i Teixits, el 9 d’abril al local del carrer 
Autonomia. El projecte és fruit del treball previ dels 
nens i nenes del Centre Obert de l’entitat, que es van 
encarregar del disseny dels materials de difusió i de 
la campanya de sensibilització en un barri que era la 
primera vegada que acollia una experiència d’aques-
ta mena. Tant la Fundació com el Banc de Sang en 
fan una valoració molt positiva, donat que “hem arri-
bat a població que mai havia estat donant i hem faci-
litat la donació a persones que ja ho havien fet molts 
anys enrere al seu país”.

Van poder portar-se a terme divuit donacions, 
tretze de les quals de persones que era la primera ve-
gada que ho feien. “Els nens i nenes participants en 
la campanya s’han mostrat molt responsables i com-
promesos amb la causa. Ha estat molt positiu per a 
ells comprovar que poden oferir i ser útils a la socie-
tat”, conclou la Fundació Salut Alta.

Segons el Banc de Sang, les donacions recollides 
al barri badaloní permetran atendre més d’una cin-
quantena de pacients.•

Molt bona acollida 
a la jornada de 
donació de sang 
a La Salut Alta

Moment de la jornada de donació  Foto: Fundació Salut Alta
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10 La Teva Veu

Plataforma Salvem Ca l’Andal

T
enim poques masies a Badalona com la 
masia de Ca l’Andal. Del segle XV, constru-
ïda sobre un mas romà on s’hi produïa vi, 
va ser un edifi ci d’importància eclesiàstica 
durant l’Edat Mitjana. Va acollir represen-
tacions teatrals, va ser rectoria fi ns l’any 

1686 on s’hi recollien els delmes i les primícies, s’hi 
cultivaven vinyes i, a més, és encara situada en una 
zona cèntrica entre barris. Forma part d’un conjunt 
patrimonial ben particular, on hi conviu amb vesti-
gis industrials, com la fàbrica adjacent, i l’entrada a 
una mina d’aigua, la Mina del Comú (1780), que bas-
tia d’aigua a Dalt la Vila. 

És un dels conjunts patrimonials amb més his-
tòria, pel que fa al recorregut històric i cultural de 
Badalona. I si afegim que el barri que el regenta ne-
cessita un equipament sociocultural des de fa més 
de quatre dècades, com és que les institucions no 
han mogut cel i terra per conservar-lo? 

Tenint present el seu valor històric i cultural, 
sembla increïble pensar que les institucions no 
moguin cap dit per conservar Ca l’Andal i el seu 
conjunt patrimonial. Però, al cap i a la fi , és quel-
com que ha passat sovint a la nostra ciutat, com 
per exemple, amb el Pont del Petroli. Ara vindicat 
i valorat per totes les formacions polítiques, amb 
medalles que tothom es col·loca, aquest símbol ba-
daloní va ser anys enrere un objectiu de les màfi es 
especulatives de l’asfalt i l’enderroc que hi ha a la 
ciutat i que tenen més poder que cap dels partits 
que governen, sovint per conveniència i butxaca de 
qui governa, és evident. Va ser la lluita de la gent, 
l’abanderament popular, qui va aconseguir que es 
preservés.

És aquest moment el que viu el barri de Bufalà i 
la ciutat de Badalona en la defensa d’aquest conjunt 
patrimonial. Tenim ben clar, amb l’experiència de 
les reunions amb els caps de govern i les àrees res-
pectives que han passat per Badalona els darrers 
cinc anys, que només la força popular salvarà Ca 
l’Andal, la fàbrica i la Mina del Comú. 

Cada vegada més persones són conscients d’això 
i s’uneixen al reclam de salvar Ca l’Andal. Des de fa 
tres anys, i agafant el relleu d’altres moviments al 
barri de Bufalà, reivindiquem aquesta masia per al 
barri i la ciutat. No volem que pateixi el destí de la 
majoria de masies de Bufalà, com la que li’n dóna 
el nom, i la ciutat, que són perdudes per sempre. 
Volem que es comenci a rehabilitar, contradient la 
dita, per la teulada, que amb el temps es va deteri-
orant per les fi ltracions d’aigua. Cada cop som més 
i ens preguntem: “Quanta gent cal per què l’Ajunta-
ment ens escolti?” Essent conscients d’això i que al-
guns acords han caigut en paper mullat, tenim clar 
que només nosaltres salvarem Ca l’Andal. I farem el 
que calgui perquè sigui possible. Si no ens escolteu 
quan parlem amb vosaltres als despatxos, ens senti-
reu cridar als carrers. 

El futur i un altre Sant Jordi reivindicatiu.
En una reunió mantinguda amb l’Ajuntament de 
Badalona el darrer dilluns 8 d’abril, sembla pro-
per un possible acostament de posicions sobre la 
teulada, protecció de la qual portem reclamant els 
darrers tres anys, i la preservació del conjunt pa-
trimonial de Ca l’Andal, en concret, la fàbrica i la 
Mina del Comú. Ara bé, ens hi mostrem escèptics 

fi ns que no veiem signat el compromís de protec-
ció i reparació de la teulada, i conservació de les 
dues parets principals de la fàbrica, ja que no seria 
el primer acord que infringirien o se n’oblidarien, 
com ha succeït amb l’acord del 2017 sobre el mur 
perimetral. Aquest acord preservava el mur en la 
seva totalitat però el canvi de govern, unes memò-
ries ben poc entrenades i la manca de cap paper 
signat, el van fer caure en l’oblit, segurament, per 
conveniència.

I mentre la campanya electoral torna a situar, 
com cada quatre anys, Ca l’Andal en el panorama 
polític de la ciutat, els i les activistes que defensem 
Ca l’Andal seguim a peu de carrer, des de l’anoni-
mat. Seguim amb parades informatives i tallers per 
al veïnat de Badalona i, un cop més, també celebra-
rem Sant Jordi. 

Davant del Parc de Can de Barriga, al barri de 
Bufalà, sortirem el dissabte 27 d’abril, d’11 a 14 h, a 
celebrar el quart Sant Jordi consecutiu. Farem ta-
llers per a totes les edats, contacontes, informarem 
sobre l’estat de la masia i les negociacions, el grup 
de rol de Bufalà farà activitats i comptarem amb 
la participació del grup de Recreació Històrica de 
Badalona. 

Creiem que la Diada de Sant Jordi és el dia per-
fecte per reclamar la rehabilitació de la masia de 
Ca l’Andal ja que hi volem un equipament sociocul-
tural per a la ciutat i Bufalà. Situarem, un cop més, 
en una diada cultural, un reclam cultural i histò-
ric per a Badalona: la preservació i adequació d’una 
masia del segle XV, de les més antigues de la ciutat, 
amb un passat ben particular i rodejada de vestigis 
històrics de diferents èpoques, quelcom que fa aug-
mentar la seva importància. 

Si tu també t’estimes la masia de Ca l’Andal, o 
l’acabes de descobrir ara, i vols ajudar a salvar-la, 
posa’t en contacte amb nosaltres. Escriu-nos o par-
ticipa dels actes que fem! Entre tots els badalonins i 
badalonines, aconseguirem salvar-la! •

Ca l’Andal: el silenci 
destructiu i el crit als carrers 

Pancarta per exigir millores AFA Escola Jungfrau

Eugenio Asensio                                                                            
Escriptor, veí de Badalona i professor 
de l’Insititut Isaac Albéniz  

No hi ha un dia de Sant Jordi, sinó infi nits. 
Cadascú ho viu i, fi ns i tot, ho reviu, com vol i 
com pot, encara que l’actual sempre mantin-

gui denominadors comuns amb els passats. Per a mi, 
enguany és tan especial com ho han sigut aquells en 
els quals he tingut obra nova a la recerca de lectors. 
Enguany defensaré la meva novel·la, ‘Las zonas frías 
del Sol’, en les trinxeres dels llibres. 

La protegiré de personatges televisius, de portaveus 
d’ocasió, de mantinguts de tertúlia, d’intel·lectuals 
disfressats amb pell de xai, de desneurats convençuts 
que poden créixer en el paper; en defi nitiva, la pro-
tegiré dels qui juguen amb manifest avantatge. Ella i 
jo sobreviurem sota el pes de tones de títols esperant 
que la nostra prima veu sigui escoltada per algú.

Com cada Sant Jordi, els tòpics ens introduiran en 
el bucle del temps, fi ns a un déjà vu que actualitzarà 
altres déjà vu. Tornarem a escoltar en els mitjans allò 
de “els carrers s’han omplert de roses i de llibres” i, a 
continuació, el signant de tots els anys desempolsarà 
les paraules que va deixar pegades en els micròfons i 
les rellançarà, amb la solvència d’un futbolista en una 
roda premsa, com si es tractés de la primera vegada, 
perquè nosaltres, complint amb aquell acord tàcit, si-
mulem que són inèdites. 

Defi nitivament, El Dia del Llibre és multiforme i 
elàstic, és opac i transparent, és d’una peça i fragmen-
tat. Però confessem que si ens faltés aquest dia estarí-
em una mica més orfes; seguint un altre tòpic: caldria 
inventar-ho.

Quina serà la naturalesa d’aquest dia, que si a tot el 
que s’ha dit, que no és poc, li sumàrem les condicions 
atmosfèriques més adverses, així i tot, el 23 d’abril 
continuaria sent un dia brillant.•

Imma Casals i Ana M. Garcia                                                                             
Direcotora i sotsdirectora respectivament 
de la Biblioteca Can Casacoberta 

Què lluny queda ja aquella biblioteca de La Caixa, 
al c/Temple, o la pública de la 2a planta del 
Museu, de la qual va néixer Can Casacuberta. 

Espais de silenci i recolliment, on un bolígraf que 
queia terra era un ensurt per tots els estudiants i es-
tudiosos.

Heu estat a les biblioteques del s.XXI? Accés a in-
ternet, préstec de documents en diferents formats i 
llibres electrònics amb la plataforma e-biblio, contes, 
tallers, conferències, clubs de lectura,...no hi ha res 
que ens aturi! Però l’essencial segueix sent el públic, 
el nostre públic fi del, que s’ha anat adaptant als can-
vis tecnològics, que ens demana més, que ens exigeix 
estar al dia i que ens acompanya en la nostra evolu-
ció. I es que el carnet de la biblioteca dona accés a un 
munt de possibilitats i es pot tenir des de que naixem. 
I tota la nostra vida trobarem lectura i activitats cul-
turals que ens ajudaran en el nostre creixement per-
sonal. 

I es que mai hem oblidat la funció social de la bi-
blioteca, l’atenció als usuaris que no accedeixen a les 
tecnologies, el suport en la formació en l’aprenentat-
ge al llarg de tota la vida i el creixement dels nostres 
infants i joves, ajudar-los a ser millors i accedir al 
món laboral, però sense oblidar el plaer de la lectura, 
la nostra funció principal.

A més a més, als bibliotecaris no hi ha cosa que ens 
agradi més que poder fer-vos una recomanació literà-
ria. La prescripció lectora és la nostra passió, segur 
que trobarem el teu nou autor/a preferit!  Receptem 
cultura, receptem la biblioteca!•

Opinió convidada

I vindran més Sant Jordis

La Biblioteca Pública al teu costat 
al llarg de tota la teva vida

opinió 
convidada

opinió 
convidada
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LA COMUNITAT EDUCATIVA DE BADALONA DIU PROU!



Una de les conseqüències 
més notòries que hem viscut a la 

ciutat ha estat la creació de grups extres 
a escoles per donar resposta a una oferta de 

places insu cient  els anomenats olets  Un pegat 
provisional a un pro lema de fons que genera greus 

afectacions als centres i que pot provocar confrontació  
al posar el focus en els pro lemes i les solucions reals 
i profundes de la situació concreta que els genera  

rim la mirada i tre allem per una resposta a mig 
termini a les necessitat educatives de la ciutat

UÈ ÉS UU UN BOLET  
I QUÈ UU IMPII LICAPP ?

L -
-

Aquí estem sofrint les conseqüències d’una manca 
de lani caci  adeqüada arrosse ada durant an s

-

-
Ara la ciutat necessita molt de di le  social 

i educatiu

PLANIFICACIÓ EDUCATIVA: 
LA CLAU DE VOLTA

ELEMENTS PELEMENTS PEER FR FEERR
UNA BONA

PLANIFICACIÓ 
EDUCATIVA

L’evolució 
e o c

del municipi per 
naixements o per

mobilitat
Les 

perspectives 
socioeconòmiques 
dels propers anys

L’evolució de
les preferències

de les famílies 
per zones

La construcció
de nous

it t es a 
la ciutat

La distri ució 
territori l de la 

població per 
edats

La disponi ilit t
i est t dels

equipaments actuals

Lider t e dels 
represent nts pol tics 

loc ls  en la de nició 
de criteris i priorització 

a través de grans 
consensos

DEURES PENDENTS
A BADALONA

ESCOLA VENTÓS MIR

rogrés  endent de construcció 
d un edi ci nou al solar de
l antiga f rica l strella

INS LA RIERA  
nstitut de recent creació  
st  plani cat que ocupi

l antic edi ci de l escola 
ola nglada  pendent de 

reha ilitació

ESCOLA MONTIGALÀ
scola de prim ria p lica al arri de 

ontigal  am  terren  cedit i pendent de 
nou edi ci des de fa més de  an s

INS VENTURA GASSOL  
nstitut p lic a ontigal  pendent d un

edi ci nou  ra encarregada a l espera
d inici imminent de la seva construcció

ESCOLA BADALONA PORT
scola u icada al arri del

org que fa  an s que est
en mòduls provisionals

erren  cedit a la eneralitat
en espera de les anàlisis de

contaminació del solar

ose  ar all

Dolors Sabater
riol lad



r Con r s nternacional de Ciutats 
Educadores
la Carta de Ciutats Educadores  l  l “Avui més que 
mai, la ciutat disposa d’incomptables possibilitats educadores,(...) és 
un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i 
polièdric”  a a   la a  a l  a   ” -

l    la a  a a  a la a a l

LA MOBILITAT: 
IMPULS DELS 
CAMINS ESCOLARS

BADALONA, 
VILA GROGA

TARIFACIÓ SOCIAL 
A LES ESCOLES BRESSOL

LA VEU DELS 
INFANTS COMPTA

 l Consell de la Mobilitat Sostenible i el Trans-
port Públic  l Consell Escolar Municipal  

alla   la a   la Xarxa de Camins Amics 
de Badalona  a a   a a  

al a     l   a    l  a
la  l  l a   l  a  a  a l la

 a a a  a  l   al a  
a a   a a  la a a  

  a  la a a   l a  l

VILA GROGA ÉS una ciutat que en matèria d’educació expressa la voluntat de:
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 l Consell dels nfants de Badalona  
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COM APROFITFF EM LES 
OPORTUNITATS EDUCADORES 
QUE ENS OFEREIX UNA CIUTAT?

BADALONA, 
CIUTAT_ 

EDUCADORA_ 

 

 



DOLORS: Fa molts anys que dediques els teus esfor-
ços a l’educació pública de Badalona, què destaca-
ries de la situació actual?
DAVID: a al a  l a l  a a   l  

alla  a l a  l a  a   al·l a   -
 a   l   a a l a   

l    a    la a   

 a a  a a a a a  a a  a al a 
   l  a   a  a a  -

a  a a a a   al a a a a   a  
a  la al a   l   la   a  

  a a a a  al    
a    a a ll  l   

 a a  al   la    a a 
a  a a  la

DOLORS: Justament poc abans de patir la moció 
de censura, vam estar d’acord amb el conseller 
Bargalló d’aquesta necessitat i vam acordar crear 
una taula multilateral per treballar conjuntament 
la plani cació a Badalona  uin temes creus que 
haurien de ser prioritaris en aquesta taula?
DAVID:     a  

  la  l    a   
a  a     a  a   a -

a l   a   a a a  l  a  
 la la    l  la a  la   

a l   a  a a  l  la a a  
la a    a   a l  l   

 l a  a ll    a   la al -
a  a a  la a

DOLORS: O sigui, és un doble repte: reivindicar 
aquells deures pendents que s’han convertit en 
urgències, alhora que es treballa en profunditat per 

projectar la Badalona educadora del futur, no?
DAVID: a       l 

al a     a  a   alla   
 a   a al a    a  a 

 la   a   a  al  
 a a   al      

  alla  a   la   la  a  
l a  al a     l  a   al a  

a  

DOLORS: uè és el que ajuda que una escola generi 
dinàmiques de convivència i d’educació amb equi-
tat, que trenqui prejudicis?
DAVID: al a a  la a   a a la   a a 

a   a la   a a  l  ll  
   al a a  la a a a -

a   a  lla     al   a  
a  l  l  l  a     

 a a -   a   l a     
a la a   al a   a   a  a  

a  a  a   a a  l  l

DOLORS: Des dels municipis, quina incidència es 
pot tenir en tot aquest model educatiu que plante-
ges si al nal, les competències en educació són de 
la Generalitat?
DAVID:  a a a l a a     la 

a  a        a  
    la a l a   l    

a  al a a a  l   al  a  
l  a   a  a  l    

la a la  a a al    a a   l 
l a   a  a a  l   

 a  a  al a   a   
a   a a   a   la  l 

a a la   a l    l a  
 a   a a   

«Badalona necessita un 
discurs propi i consensuat 

sobre el model educatiu que vol»
DAVID GUERRERO (44 anys, Nova Lloreda 
i Bufalà) és diplomat en Ciències 
Empresarials. Actualment és autònom 
en una petita empresa de logística. 
Involucrat en el món de l’educació des de 
2009, a l’AMPA de l’Escola Planas i Casals 
i com a president de FAMPAS Badalona 
des de 20  ns a uest 20 9. s conegut 
per haver estat l’impulsor del moviment 
unitari de la Comunitat Educativa 
“Badalona es mou” i SOS Educació. 
DOLORS SABATER parla amb ell sobre 
els reptes educatius ue té la ciutat.

DOLORS SABATER convers  m  DAVID GUERRERO, 
ex-president de FAMPAS Badalona i nº8 de la candidatura de LA BADALONA VALENTA 

de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Mes 

BADALONALA

VALENTA
a a a a a  Guanyem Badalona en Comú  Esquerra Republicana 

de Catalunya, Avancem-MES  al     al   la a  
a ala a  Dolors Sabater  a  a  al al a  a al a    

a   a       a a a a a a la a a a  a 
 a ll   all      a a   l  
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de Badalona

Activitats
Dimarts 23 d’abril 
Ruta Literària Pompeu Fabra. Ruta lite-
rària guiada per la ciutat de Badalona per 
recórrer els llocs on Fabra va viure, va fer 
alguna activivitat o simplement va gau-
dir de la ciutat. Espai Betúlia (C. Enric 
Borràs, 47) 11h

Biblioteca al carrer, amb tallers, contes 
i tertúlies. Organitza la Xarxa Municipal 
de Biblioteques de Badalona (Pl. de la 
Vila), 11 a 13h i de 17 a 20h

XL Fira del Llibre. Amb la paticipació de 
les llibreries Abacus, El Full, P-Books, 
Saltamartí i Re-Read (Pl. de la Vila), du-
rant tot el dia. 

VIII Fira de Sant Jordi. Mostra de les enti-
tats de cultura popular catalana amb ac-
tivitats per a tots els públics (C. Francesc 
Layret), durant tot el dia.

Sant Jordi a Sant Roc. Diferents espais 
del barri de Sant Roc celebren la Diada 
de Sant Jordi amb contes, tallers de cul-
tura popular i jocs. Organitza Comissió 
Sant Jordi Badalona Sud (Pl. de Sant 
Elies, Biblioteca de Sant Roc, Teatre Blas 
Infante) Durant tota la jornada

Sant Jordi a la Salut Alta. Amb tallers per 
a infants i famílies. Organitzat per PDC 
La Salut-Llefi à i entitats del territori. 
(Plaça d’Antonio Machado) 17h

Dijous 25 d’abril 
Cicle ‘Anar a mar’, amb la xerrada ‘Un 
mar de plàstic’, sobre l’ús de les bosses 
de plàstic (Centre d’Activitats Nàutiques, 
Port de Badalona) 19h

Cicle de cinema Gaudí, amb la pelícu-
la ‘Viaje al cuarto de una madre’, fi lm de 
Celia Rico interpretat per Anna Castillo 
i Lola Dueñas. Teatre Principal. (C. 
Francesc Layret, 41) 20,30h

Si 
voleu publicar 

els vostres actes en 
aquesta agenda, envi-

eu un correu electrònic a 
redaccio

@independentbdn.cat

XV Magna Celebratio 
El Museu de Badalona celebra el passat romà de la nostra ciu-
tat amb un festival que presenta al públic conferències, espec-
tacles i demostracions de reconstrucció històrica, visites al pa-
trimoni arqueològic i activitats i tallers per a tots els públics.
L’edició d’aquest any, que coincideix amb l’exposició ‘Bacus, les 
màscares del déu’, ens acostarà a aquesta divinitat i ens per-
metrà conèixer els seus atributs i cultes. Així diverses de les 
activitats que es programen giraran a l’entorn de Bacus, un 
dels déus més populars de l’antiguitat.

Entre el 25 i el 28 d’abril. Diversos espais i horaris (principal-
ment a la plaça de l’Assemblea de Catalunya)

Divendres 26 d’abril
Teatre al Círcol ‘Amb Nom de Dona’. Un 
any més per Sant Jordi La Dramàtica del 
Círcol i La Coral del Círcol uneixen forces 
i ens presenten un espectacle original que 
combina poesia i cant. El Círcol (C. Sant 
Anastasi 2), 21,30h

Acte de cloenda de l’Any Fabra amb 
‘Pompeu. Badalona homenatja Fabra’. 
Badalona s’acomiada de l’Any Fabra i ho 
fa amb una representació teatral orga-
nitzada per l’Ajuntament de Badalona 
i Òmnium Cultural Badalona. Teatre 
Zorrilla (C. Canonge Baranera, 17) 21h

Festes de Primavera a Sant Roc amb el 
concert de Artrosis Rock Band. Fundació 
Ateneu Sant Roc  (C. Càceres 34) 22h

Concert de Roger Mas en el marc del 
Festival Telefèric. Sala Sarau 08911, (C. 
Ramon Martí i Alsina) 22:30h

Dissabte 27 d’abril
Sant Jordi a Bufalà. Tallers i activitats du-
rant tot el matí, amb conta contes i repre-
sentació teatral al parc. Organitza AVV 
Bufalà (Av. Martí i Pujol, davant del parc 
de Can Barriga) 11-14h

Concert de Sant Jordi. L’Orfeó Badaloní 
celebra el seu tradicional concert de Sant 
Jordi amb un extens repertori de sar-
danes. Església de Sant Josep (C. Enric 
Borràs, 69) 21h

Espectacle ‘Al Dente’ al Círcol. La 
Companyia Modus Operandi arriba pre-
senta un nou espectacle que vol oferir una 
forma diferent d’escoltar i veure òpera. 
Un muntatge que vol retre un homenatge 
a les òperes més conegudes. El Círcol (C. 
Sant Anastasi 2), 21h

Concert Hotel Cochambre. Sala Sarau 
08911, (C. Ramon Martí i Alsina) 23:55h

Diumenge 28 d’abril
La Primavera a la Serralada La Marina. 
Quarta edició de la jornada participativa 
adreçada a tots els públics amb activitats 
de sensibilització ambiental (Entorn de la 
masia de Can Miravitges i de l’Escola de 
Natura Angeleta Ferrer), 10 a 14h

Ballada de Sant Jordi. L’Esbart Sant Jordi 
celebra la diada amb un espectacle de 
danses tradicionals catalanes carregat de 

llum, músiques, dansa i colors. Teatre 
Principal. (C. Francesc Layret, 41) ) 
18,30h
‘La gallina dels ous d’or’, de Zum Zum 
Teatre. Espectacle familiar en forma de 
faula on dos grangers veuran com la for-
tuna d’haver descobert la gallina dels ous 
d’or es converteix en la seva desgràcia. 

Teatre Blas Infante (C. Andrés Segovia, 
45) 18h

Recomanem

Agenda
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16 Opinió
Temps invertit! Projectes de 
ciutat pensats entre molts

Avancem cap al Residu 
Zero: Ara és el moment!

Oriol Lladó, líder d’ERC Badalona i número 2 de la 
coalició la  Badalona Valenta

Aquest article comença fa poca cosa més d’un any enrere, concreta-
ment el set de març de 2018. Després de prop de 3 hores, estàvem 
a punt d’acabar l’audiència pública de seguiment d’inversions al 
districte 2, al centre cívic de Can Cabanyes, quan d’entre el públic 
algú demana la paraula. “Vull pensar --es preguntava tot exigent 

un veí en veu alta-- que tot allò que vam decidir entre tots en el pressupost 
participatiu s’executarà abans d’acabar el mandat, oi?” La meva resposta 
portava de bracet una mala notícia i una bona notícia, i així li ho vaig dir, 
generant una certa perplexitat en ell… i entre la gent present a la sala. 

La bona notícia: que el procés participatiu impulsat pel govern i del qual 
donàvem compte en aquelles sessions era també un compromís al qual ens 
sentíem vinculats. Es portaria a la pràctica tot el que es va defi nir en aquella 
votació ciutadana --inèdita quant al volum posat a consideració de la gent i 
pel que fa al percentatge de participants--. Compromís ferm, reforçat amb el 
fet que tots aquells projectes prioritzats tindrien, a més, un seguiment obert 
en la seva execució, transparent i amb el contrast dels veïns i veïnes. 

La ‘mala notícia’ en realitat no era una notícia dolenta. Tot canvi en la 
manera de prendre les decisions té implicacions que cal valorar. Preguntar 
a la gent i incorporar les seves propostes... allarga el temps de fer possible 
qualsevol projecte… Si volem ‘velocitat’, haurem de renunciar a parlar-ne a 
fons; si volem debatre en processos reals de contrast d’idees (no només per 
quedar bé) haurem d’assumir un tempo una mica més lent. 

Tanmateix; un ritme menys accelerat implica temps perdut? O es tracta 
més aviat de temps invertit? No en tinc cap dubte, és temps invertit. 

La participació en l’urbanisme, assajada en el mandat anterior en que 
ERC-Avancem MES vam compartir govern conjuntament amb Guanyem 
Badalona en Comú i ICV-EUiA, va implicar un impuls decidit d’una manera 
de fer urbanisme que combinava capacitat de consens amb qualitat i rigor 
tècnic pel que fa a projectes estratègics de ciutat. 

El proper mandat, a partir del juny, la candidatura La Badalona 
Valenta, formada per la suma de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra 
Republicana-Avancem MES, ens proposem reforçar l’urbanisme participa-
tiu dotant-lo de l’ampara d’un reglament de participació reformat que per-
meti guanyar efi ciència i garanties en la manera com discutim entre tots 
com volem la ciutat.

Vegem alguns dels projectes en què entre el 2015 i el 2018 vam posar en 
marxa gràcies a aquesta aliança tècnica i ciutadana.

Plaça Trafalgar. Amb la plaça Trafalgar el treball es va centrar principal-
ment en la manera de connectar els dos nivells de la plaça i sobre el traçat 
de l’antic camí de Santa Coloma va aparèixer una passera que està cridada 
a ser un dels elements defi nitoris del nou espai, però que va implicar un ri-
gorós estudi tècnic per garantir-ne viabilitat. En la plaça s’amplien els m2 
disponibles a la ciutadania i tot l’espai és fi nalment adaptat per a les per-
sones amb mobilitat reduïda. La implicació de la comissió d’Urbanisme de 
Llefi à va ser clau, en aquest cas. En el proper mandat, tocarà desplegar les 
següents fases en la reformulació de la plaça, en especial la part de la pèr-
gola i de la connexió amb l’avinguda Sant Salvador.

Plaça Roja. Aquí vam partir d’una primera proposta tècnica i en què es van re-
forçar aquells aspectes que subratllaven l’ús social de l’espai (taules d’escacs, 
espais de gimnàs per gent gran, zona de jocs, escenari…) i que reivindicaven la 
memòria del lloc. Gràcies al veïnat i el seu coneixement de l’entorn es va poder 
salvar una joia que havia passat desapercebuda: el paviment del Thar rats (que 
es va recuperar amb una restauració fabulosa) i la papallona de Fornells Pla. 
La connexió amb la Rambla Vélez Blanco també es va reforçar.

Torrent de la Font. Un procés participatiu que va centrar-se en la part bai-
xa del torrent que presentava més problemes de connectivitat i menys ac-
cessible. Un pont enllaçarà Morera i Bufalà en la seva part baixa, millorant 
l’accés a la zona dels instituts, una autèntica assignatura pendent a la ciu-
tat. Els treballs en aquesta part del Torrent de la Font, ara mateix en mar-
xa, coincidiran en breu amb l’inici del parc de Can Bada. La ciutat i el dis-
tricte 3 reforçaran un corredor verd que ha de millorar i protegir millor el 
turó de l’Enric.

Can Ruti, Jardi de l’Hospital a Dalt de la Vila, parc de Lloreda. Trafalgar, pla-
ça Roja i Trafalgar són actuacions que estan en marxa; però n’hi ha d’altres 
amb un procés de tramitació ja molt avançat i en què també veiem aquests 
criteris: principalment l’espai públic com a lloc de trobada, tot un contrast 
amb aquelles places on es tancaven fonts i es treien bancs del govern del PP; 
la importància de garantir que totes les persones, siguin quines siguin les se-
ves condicions de mobilitat, s’hi puguin moure sense problemes (gent gran, 
nens, persones amb diversitat funcional), i la voluntat d’incorporar des del 
primer traç en el full en blanc el màxim nombre de mirades i sensibilitats.

Objectiu: invertir el temps necessari per tenir els millors projectes de ciu-
tat. I per aconseguir-ho, hem reforçar la inclusió de totes les sensibilitats.

Nora San Sebastian, Tècnica Superior en gestió de 
residus municipals a l’Agència de Residus de Catalunya i 
número 3 de la llista de la Badalona Valenta de Guanyem 
Badalona en Comú i ERC

La política local té un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic: les 
ciutats es troben a primera línia dels impactes sobre el clima i poden 
dur a terme actuacions directes i efectives per reduir les emissions i 
avançar cap a ciutats en transició. A més a més, aquestes actuacions 
van lligades a millores en la salut, l’entorn i la qualitat de vida de les 

persones.
En aquest sentit, malauradament Badalona estem a la cua dels munici-

pis metropolitans respecte a la gestió dels residus, i és que la nostra ciutat 
és una de les que pitjor separa el paper-cartó, el vidre, els envasos i l’orgà-
nica. L’any 2017, dels 36 municipis metropolitans, som els quarts per la cua, 
només el 26% dels residus són recollits separadament mentre que Tiana 
encapçala el rànquing amb el 79% de recollida selectiva. És a dir, que po-
dríem dir que la població veïna separa els residus tres vegades millor que 
nosaltres.

Aquestes xifres tan preocupants es deuen en part al fet que des de 2010, 
any en què es va implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica 
(contenidor marró) a tota la ciutat, no s’havia fet cap campanya informa-
tiva i de conscienciació fi ns al passat 2018 en què es va posar en marxa la 
campanya “Fet i net”, impulsada pel govern de Dolors Sabater, i que convi-
dava la ciutadania a implicar-se i fer-se corresponsable de la cura de l’espai 
públic i la separació de residus.

Tampoc ha ajudat el fet que el contracte de neteja viària i recollida de re-
sidus urbans de Badalona (vigent de l’any 2010 al 2020) hagi sigut notícia els 
darrers mesos, a causa de les nombroses irregularitats detectades per una 
auditoria externa encarregada pel govern Sabater. Precisament, l’oposició 
municipal formada per PP, PSC, C’s i PDeCat va ser qui va impedir iniciar els 

tràmits per reclamar a l’empresa FCC més de 4 milions d’euros facturats de 
més.

A Badalona ens cal, doncs, una forta sacsejada en el sistema de recollida 
i gestió de residus, fugint de populismes simplistes i amb eines clares i par-
ticipatives, i és per això que he decidit fer el pas, i sumar-me al projecte de 
la Badalona Valenta de Dolors Sabater.

I és que com dèiem, el maig de 2020 acaba el contracte vigent de recolli-
da de residus, que s’ha demostrat insufi cient en molts aspectes. Això, unit 
al nou Acord Metropolità Residu Zero que planteja i exigeix canvis reals en 
els models de recollida per tal de complir els objectius fi xats, ens obliguen 
a fer un canvi de rumb, replantejant aquest contracte i tot el que implica 
(estem parlant de 2 milions d’euros de despesa mensual), i obrint la seva 
defi nició a un procés ambiciós de participació ciutadana que interpel·li els 
i les badalonines a prendre partit en referència a aquest tema i, alhora, què 
està disposada a fer la ciutadania per tal de millorar el lloc de Badalona en 
el rànquing metropolità pel que fa a la qualitat de tractament de residus.

Algunes mesures que des de la Badalona Valenta posarem sobre la taula 
en aquest procés participatiu, amb una Estratègia de Residu Zero, seran les 
següents:

• Minimització del lliurament de publicitat a domicili i a la via pública.
• Promoció de l’economia de la reutilització i la reparació conjunta-

ment amb empreses d’economia social.
• Foment de l’ús compartit i el consum responsable, començant per la 

contractació pública.
• Proves de contenidors amb identifi cació, sistema porta a porta, paga-

ment per generació, etc.
• Especial atenció a la recollida de l’orgànica tant per part de la ciuta-

dania com dels comerços, amb el foment del compostatge casolà i 
també comunitari.

• Foment de l’ús de les deixalleries municipals fi xes i mòbils.
• Transformació d’antics quioscos en desús en deixalleries.
• Introducció de criteris ambientals a la taxa de recollida i tractament 

dels residus per incentivar la reducció i la separació de residus.
El nostre compromís és debatre amb la ciutadania de la ciutat, en tots 

els barris, aquestes mesures, per tal d’elaborar un full de ruta de la preven-
ció, separació i gestió dels nostres residus i defi nir el nou contracte.

Aquest és el nostre compromís, perquè no podem esperar més, si no vo-
lem que sigui massa tard. Ens hi posem?•

Opinió patrocinadaOpinió patrocinada

A Badalona ens cal una forta sacsejada 
en el sistema de recollida i gestió de 
residus, fugint de populismes simplistes 
i amb eines clares i participatives 
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“El negoci digital va contra 
la nostra manera d’entendre 
la vida i la societat”
Saltamartí celebra els quinze anys amb optimisme, perquè 
“les llibreries som necessàries”, malgrat que a Badalona 
“falten polítiques en suport del llibre i la lectura”

Molts, però el que ens agrada més 
destacar és aquell moment quoti-
dià de quan ve una clienta o un cli-
ent i et diu “el llibre que ens vas 
recomanar m’ha agradat”, i també 
el veure gent jove que et diuen que 

el desig cultural és més feble que 
en altres ciutats. 

Encareu el futur amb optimisme?
El futur es construeix dia a dia. 
L’optimisme és un estat d’ànim. 
Si mirem com està el món avui, 
no només el del llibre, és per ar-
rencar a córrer i fugir i no tornar. 
Necessitem pensar i repensar quin 
món estem fent i deixant. Això li 
dona més importància que mai a 
les llibreries, perquè són espais on 
es pot trobar pensament i refl exió. 
Per tant, encarem el futur amb op-
timisme, som necessàries i serem 
imprescindibles per la llibertat.

Com ha de ser una llibreria per te-
nir possibilitats de sobreviure?
Sobreviure? No seria el terme. 
Volem viure. Viure amb llibres, 
dels llibres i per als llibres, i de 
moment ho estem aconseguint. 
Segurament no hi ha una fórmula, 
són moltes sumes. Contenció en la 
despesa, activitat constant en re-
ferència al llibre, cuidar el lector i 
l’autor, mantenir una coherència 
amb la proposta que oferim. I do-
nar un servei seriós i professional 
vers els clients i les clientes.

Què caracteritza Saltamartí que la 
distingeixi d’altres llibreries?
En res i en tot. Si ho mirem amb 
atenció, tots els llibreters i llibre-
teres diem el mateix i fem coses 
semblants. El que distingeix una 
llibreria de les altres és el tracte i 
l’estil vers els seus clients. Les lec-
tores i els lectors de cada llibreria 
comparteixen formes i estils amb 

Benjamín Recacha García

Sílvia Muntané i Gerard 
Remendo van decidir 
l’any 2004 obrir una llibre-
ria al carrer del Canonge 
Baranera, una aposta ar-

riscada tenint en compte com li 
havia anat a les llibreries històri-
ques de Badalona. En aquell mo-
ment sobrevivien Al Vent i El Full; 
ara ja només queda l’establiment 
del carrer Guifrè, que farà els qua-
ranta l’any que ve. Les grans su-
perfícies i, des de fa uns anys, les 
plataformes digitals posen les co-
ses molt complicades als llibre-
ters tradicionals, però, malgrat 
tot, Saltamartí celebra els quinze 
carregada d’energia.

Que una llibreria faci quinze anys 
té prou mèrit. Quan mireu enrere, 
teniu la sensació d’haver arribat 
on us imaginàveu?
El repte principal que ens propo-
sàvem creiem que l’hem assolit: 
obrir cada dia, treure un salari 
sufi cient per a cada un dels que hi 
treballem i no deure res a ningú.
Avui la nostra aspiració és la del 
poeta: “allò important és viatjar”, 
obrir cada dia, veure com podem 
recomanar i oferir llibres als nos-
tres clients i clientes...

En els últims temps ens hem acos-
tumat que les llibreries tanquin. 
És sostenible mantenir un negoci 
de venda de llibres?
Clar que és pot mantenir una lli-
breria! En tanquen algunes, però 
n’hi ha una bona munió que con-
tinuem obertes. I d’altres que es-
tan obrint en aquests temps. Cal 
estar atents, no es poden fer des-
peses excessives ni innecessàries, 
cal fer una gestió molt acurada 
dels recursos, però no és diferent 
que en altres sectors.

A Badalona només hi ha dues lli-
breries de les que podríem ano-
menar “tradicionals”. És un pro-
blema de la nostra ciutat, amb 
més de 200.000 habitants, o pen-
seu que és la tendència arreu?
És un problema de Catalunya, cap-
davanters en el món editorial però 
en els nivells de lectura molt per 
sota dels nivells europeus. Mireu 
França, mireu Anglaterra, mireu 
Itàlia... Ens donen moltíssimes vol-
tes. Amb tot, mai hi havia hagut 
tantes lectores i lectors com ara. 
Badalona som una ciutat pobre, i 

La Sílvia Muntané i el Gerard Remendo van celebrar la festa d’aniversari el dia 6 envoltats d’amics Foto: Saltamartí

els seus llibreters. En general les 
llibreries  tenim, més o menys, els 
mateixos títols; però unes llibre-
ries destaquem i recomanem uns 
llibres i unes altres en destaquen 
uns altres. I això és el que ens fa 
úniques i alhora iguals.

El negoci digital (bàsicament 
Amazon) dificulta les coses o 
planteja oportunitats?
La irrupció de la venda a distàn-
cia és una greu amenaça per al co-
merç local i per a la ciutadania en 
general. La petjada ecològica que 
significa que tinguem dins dels 
nuclis de les ciutats grans fl otes 
de furgonetes repartint constant-
ment petites caixes és una aberra-
ció. És un cost inassumible en ter-
mes energètics, ambientals i en 
termes salarials. Cada paquet que 
ve d’Amazon és una rebaixa de sou 
d’un treballador i, per tant, menors 
ingressos a les arques públiques i 
pitjors serveis a la ciutadania (ne-
teja, escoles, hospitals). El que ens 
dóna aquest mercat ens ho treu del 
benestar. El negoci digital no afecta 
només les llibreries sinó que va con-
tra la nostra manera d’entendre la 
vida i la societat. Us imagineu una 
ciutat sense ningú passejant, tot-
hom tancat a casa esperant que ar-
ribi el seu parell de mitjons, o els 
metres de paper d’embalar. I el car-
rer només transitat per furgonetes, 
encara que siguin elèctriques i sen-
se conductor?

Hi ha algun moment d’aquests 
quinze anys que considereu espe-
cial per a Saltamartí?

són clients de la llibreria perquè 
venien de petits.

Quina impressió teniu respecte al 
panorama literari badaloní?
A Badalona tenim infraestructures 
especialitzades per a la lectura i el 
llibre: una xarxa amb cinc biblio-
teques, un nivell d’escolarització i 
una qualitat escolar com mai ha-
víem tingut, un centre dedicat a la 
lletra escrita com l’Espai Betúlia, i 
les llibreries. Una munió d’autors 
i autores que les editorials els hi 
publiquen els llibres. Només falten 
polítiques de les administracions 
en suport del llibre i la lectura, i en 
això el panorama és molt poc en-
grescador. A Badalona, des de l’ini-
ci dels ajuntaments democràtics, 
mai hi ha hagut un regidor/a de 
cultura que hagi fet més d’un man-
dat. Les formacions polítiques no 
tenen a la seva agenda la cultura, 
nomes en parlen i la utilitzen a les 
campanyes electorals; i el mateix 
us podem dir dels consellers de la 
Generalitat. Falta política en ma-
júscules. Les lletres i el llibre no en 
surten gaire ben parats.•
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Una de les novetats 
d’enguany és la 
Festa LGTBI que es 
celebrarà el 17 de 
maig, dia contra 
la homofòbia

La música que sonarà a les Festes de Maig
Música d’ahir i d’avui, diversitat d’estils i gustos, acompanyades amb alguna que altra crítica 
de diferents col·lectius de la ciutat, conformen la programació musical de les festes 

El grup tarragoní Búhos actuarà la Nit de Sant Anastasi  Foto: Promocional

Silvia Rodríguez Gómez

Q
ueden poques setma-
nes per que comenci la 
gran festa badalonina i 
després de setmanes en 
què l’Ajuntament ha anat 
descobrint a poc a poc els 

artistes que ens visitaran enguany, 
ara ja sabem el nom de cadascuna 
de les propostes musicals que ens 
animaran les nits de les Festes de 
Maig. Són moltes, i per a tots els 
gustos. Anem per parts. 

La música començarà a sonar a 
Badalona el proper dia 3 de maig 
a la nit a Ca l’Arnús, amb l’actua-
ció d’Esteve Genís amb la Egt Band 
i Games of Tones. Entre tots pre-
sentaran ‘Viatge’, el nou projec-
te del vocalista badaloní, d’estils 
jazz i rhythm and blues. Per tan-
car la primera nit de concerts, The 
Gramophone Allstarts, una big 
band que omple l’escenari amb ni 
més ni menys que divuit persones, 
entre músics i intèrprets, i que ens 
portarà fi ns Jamaica amb els seus 
sons de calypso, boogaloo i ska.

 El 4 de maig serà el torn del 
Racó Íntim, un espai pel qual el 
parc de Ca l’Arnús es converteix 
en un lloc on la poesia, la música 
i l’eròtica es donen la mà. A partir 
de les 20 hores, començarà a pujar 
el to amb diferents proposes, entre 
elles, el concert de Sommeliers, un 
grup de cinc dones guanyadores 
del premi Miquel Martí i Pol per la 
musicació del poema ‘La Llibertat’, 
de Joan Margarit. També escolta-
rem durant la jornada a Ferran 
Palau, compositor i guitarrista del 
grup Anímic.

El dia 5, de nou Ca l’Arnús es 
converteix en l’epicentre de la 
música de Festes de Maig. Encara 
que el dia començarà amb pro-
postes de teatre i circ a càrrec del 
Xirriquiteula i Psirc, a mitja tarda 
començaran a pujar els decibels 
amb la Balkan Paradise Orchestra, 
una fanfàrria catalana forma-
da exclusivament per dones que 
ens apropen una de les músiques 
d’arrel gitana més festives d’Eu-
ropa. La nit seguirà amb Mireia 
Feliu i el pianista badaloní Ismael 
Dueñas, amb una repàs per dife-
rents adaptacions de jazz, samba, 
o fado. Tancarà la nit Joan Miquel 
Oliver, reconegut pel seu anterior 
projecte musical, la banda mallor-
quina Antònia Font, qui en aques-
ta ocasió presentarà el seu darrer 
disc en solitari ‘Elektra’.

Concerts al passeig Marítim 
La nit de Sant Anastasi, 10 de maig, 
tindran lloc dos dels concerts caps 
de cartell de les festes i que aplega-
ran multituds al passeig Marítim: 
el mestissatge festiu i reivindicatiu 
dels tarragonins Búhos, i el pop-
rock dels murcians Maldita Nerea, 
un dels grups que més ha triomfat 
en els darrers anys tant a Espanya 
com a América Llatina. 

L’11 de maig, també al passeig 
Marítim serà el torn del grup 

Nicòmac, escollida millor banda 
badalonina en el 20è Concurs de 
Música de Badalona 2018. Després 
pujarà dalt l’escenari la mediàti-
ca cantant Chenoa, presentant el 
seu darrer treball ‘A mi manera’, 
i tancarà la nit el mític grup ma-
drileny Tequila, format als 80 per 
Ariel Rot i Alejo Stivel, els quals 
van reunir-se de nou al 2018 des-
prés de deu anys sense tocar per 
acomiadar-se defi nitivament amb 
aquesta gira.   

Música el dia contra la homofòbia 
Com a novetat d’enguany, l’Ajun-
tament ha decidit tancar la pro-
gramació musical de les Festes 
de Maig amb una festa LGTBI 
que es celebrarà el 17 de maig a 
la plaça del Centenari, al barri de 
Sistrells, tot coincidint amb el Dia 
Internacional contra l’Homofòbia, 
la Transfòbia i la Bifòbia. 

La festa comptarà amb les ac-
tuacions dels DJ Javi Reina i Brian 
Cross, els cantants Ruth Lorenzo i 
Famous, les trajectòries dels quals 
van arrencar a diferents progra-
mes televisius i l’arxiconeguda 
Marta Sánchez. 

En total, el pressupost per 
Festes de Maig d’enguany ascen-
deix fins els 450.000€, augmen-
tant-se la partida en 200.000€ res-
pecte els anys anteriors, tal com 
es va pactar al Pressupost. Segons 
l’Ajuntament, part d’aquest aug-
ment es dedica als concerts dels 
dies 10 i 11, al del dia 17 i als que es 
faran a Ca l’Arnús.•

Algunes propostes han despertat crítiques 
entre alguns col·lectius de la ciutat

La cantant Chenoa Foto: Promocional

l’apunt

Les propostes de Festes de 
Maig han vingut acompa-
nyades de crítiques per part 

d’alguns col·lectius de la ciutat. 
Ha estat el cas de la Comissió de 
Festes de Badalona, formada per 
una setantena d’entitats, qui ha 
retret al govern d’Álex Pastor 
que encara que els havien con-
firmat que les seves aportaci-
ons seguirien sent vinculants, 
tal com es va establir durant 
el mandat de Dolors Sabater, 
a l’hora de fer propostes per 
les festes no se’ls ha tingut en 

compte, motiu pel qual es sen-
ten “decebuts”, diuen. Així ma-
teix, han criticat que s’aposti per 
grups com Maldita Nerea, qui ar-
rossega alguns comentaris desa-
fortunats sobre el moviment fe-
minista. En aquest sentit també 
han lamentat que aquest any en 
principi no es conti amb el pro-
tocol antimasclista, i també re-
treuen a l’Ajuntament que s’hagi 
canviat la ubicació dels concerts 
més importants de les festes cap 
al passeig Marítim, ja que, diuen 
“allunya als barris de les festes”.

El col·lectiu badaloní LGTBIQ 
Tornem-hi també ha volgut des-
marcar-se de la festa LGTBI per-
què creuen que aquests tipus d’es-
deveniments frivolitzen sobre la 
situació de les persones gais i 
transsexuals i van denunciar a 
través de les xares “l’estratègia de 
pinkwashing elaborada minucio-
sament per l’actual govern socia-
lista a esquenes de la Comissió de 
Festes i del nostre col·lectiu” re-
cordant al govern socialista que 
la lluita contra la homofòbia “és 
la nostra lluita i mai el vostre ne-

goci de rèdits electorals”, van es-
criure.

Consultat per aquest diari, 
fonts del Govern d’Álex Pastor 
expliquen que no s’han tingut 
en compte les propostes de la 
Comissió de Festes perquè havien 
“d’avançar en el programa” i les 
dinàmiques de treball de la co-
missió són “diferents”. En quant 
a la Festa LGTBI, el govern creu 
que organitzar aquests esdeveni-
ments ajuda a fer visibles les rei-
vindicacions del col·lectiu i a que 
la gent en parli.•

El 5 de maig disfrutarem de les Balkan Paradise Orchestra Foto: Promocional
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La espera

Benjamín Recacha García

Paso el día esperando, rememorando 
tus caricias, con ansiedad por vol-
ver a sentirte. A veces no regresas, 

y me pregunto si estarás jugando con 
esa luna que me mira compasiva. Otras, 
apareces fugaz, apenas te intuyo, tan 
esquivo que creo haberte soñado.

Te echo de menos en las noches de ve-
rano, cuando desapareces durante jor-
nadas abrasadoras y no vuelves ni para 
aliviar mis sueños.

Pero cuando creo que me has aban-
donado, llegas desatado, con esa pasión 
que me desnuda. Mis brazos te buscan y 
tú los azotas sin piedad.

Caen las hojas.
Mi viento amado, tan dulce y salvaje. 

Libre.•
Anna Saine

Entonces Anna creó al ángel con pol-
vo gramatical y le insufl ó aliento de 
letras. ¿Fue antes el ángel gramati-

cal o el ser amado, Ángel? Esto no es un 
acertijo, es el vuelo de un ángel inquie-
to. Un ala azul. A veces, las cosas no ti-
enen por qué tener sentido. Usted es y 
su pensamiento me provoca paz. Miro 
al cielo y es lo que hay. El día transcur-
re con tranquilidad hasta que aparece. Y 
luego, cuando Usted regresa a su edén, 
me pregunto cómo descender hasta los 
peldaños de la realidad. Tengo miedo de 
aterrizar. Abrir la puerta. De caer.•

Rèfl ex

David Guerrero 

Mig adormit, feia una bona esto-
na que aquí ja havia fet la feina. 
Encara quedava un encàrrec i es-

tava a l’espera d’ordres.
Aquests seguiments no el feien sentir 

còmode. Tot el dia amagat a l’ombra, es-
perant el moment oportú per desenfun-
dar i disparar. Una vegada i una altra.

Cada cop la captura era menys estimu-
lant i resultava més difícil rescatar moments 
lluminosos enmig de tanta mediocritat.

Gairebé resultava impossible no con-
fondre les imatges d’ahir amb les d’avui.

Un copet a l’esquena.
-Vinga! Al casal d’avis!
-Ja saps!
-Un parell de fotos envoltat de gent ri-

ent, que les penjarem ràpidament.•
Dolç silenci blau...
Roger Pont i Maspi

I va passar allò. Allò que teníem al cap i 
que tanmateix restava arraconat com 
un impossible. Però va passar, i vam 

entendre que tot pot passar. Es va fondre 
la innocència, la creença que estàvem 
lliures de fatalitats. I ens vam sentir cul-
pables d’allò per no comprendre a temps 
la vida... i per no entendre la mort. I ens 
va costar saber que els obstacles es po-
den superar; però amb les mancances 
s’hi ha d’aprendre a viure. I viuen tota la 
vida en tu. Com un oblit inesborrable i 
permanent. Cagundena...•

@spiff _spiff 

L’advocat Jordi i l’advoca-
da Princesa van aconseguir la 
#LlibertatPresosPolíticsiexiliats en-

front del Drac Å’nti-D-mokr’ tik amb una 
pluja de clavells, passi-ho bé i moltes 
gràcies i amb una mica de #fairy. I de la 
sang del drac van sortir llaços grocs.•
Uns tigres es mengen a 
un home amb patates
Toni Cano

Joan Tornemi Badiu va ser devorat 
a un zoo per dos tigres gràcies a la 
imbecil·litat dels seus amics que li fe-

ien un acomiadament de solter. El van col-
locar borratxo dins de l’espai dels felins 
adormits per fer unes fotos. Portava una 
bossa amb patates xips a la mà. En el mo-
ment de somriure a càmera, els tigres van 
obrir els ulls i s’hi van llançar a sobre. No 
van deixar ni la bossa de patates.•
Mónica Figueres

Es tan pequeña, tan pequeña, que no 
sabe nada del amor; sólo que puede 
ser así de grande y que no distingue 

entre peluches y mamás. Sabe tan poco 
del amor, que dice tener el corazón deba-
jo de la lengua. Pues sí... ¿sabe muy poco? 
Cuando crezca aprenderá. Cuando sepa 
priorizar, ordenar. Cuando se le haga sa-
ber que el corazón está en el pecho y que 
todo se debe clasifi car. Cuando crezca. 
Cuando crezca (des)aprenderá.•

L’Assemblea

Jose Fernández 

Ambient tens, cavernós. Situació es-
peronant. 

Diuen que la saviesa és la recerca 
de l’ànima per aconseguir arribar al cel. 

Els mediadors del purgatori, en ali-
neació perfecta i defi nida, es proclamen 
vencedors d’un partit encara celebrat.

Llengües extravagants, bífi des, extra-
polant els resultats i apropiant-se del 
futur.

Llengües viperines que alliberen es-
cuma, calaveres resseques, clima tens. 

Revolts, però no junts. 
Millor per separat, es guanya electo-

rat. 
Obliden que la suma, ben feta, al fi nal 

multiplica. 
Que no t’enganyin, som sobiranistes! 

Autodeterminació, autogestió! 
Esperpèntica la independència. 
Llaços grocs per tot arreu.
Les carreteres adornades, platges 

sembrades de creus simulant cemente-
ris, edifi cis amb pèndols grocs.

Grocs, grocs, grocs. 
Com el croat de les granotes grogues.
Traïdors de somnis, lladres de senti-

ments, corruptes en llibertat envoltats 
per estelades. 

Guineus a la granja, reclam de perdiu.
Fam del poble, somnis trencats.
Mai hem de perdre l’esperança.
Tard o d’hora es desemmascarant els 

mentiders.•

Literatura per festejar Sant Jordi 
En menys de cent paraules es poden dir moltes coses, i així ho hem constatat gràcies als 
microrelats que ens heu enviat via xarxes i correu electrònic per celebrar Sant Jordi de la millor 
forma: escrivint i llegint. Moltes gràcies per participar-hi! Aquí els vostres microrelats.
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Les bambolines del dimoni
L’artista Ramón de los Heros i el seu equip de vuit persones avancen en la construcció de la fi gura, 
dissenyada per la il·lustradora Anastasia Druzhininskaya, que cremarà la Nit de Sant Anastasi. El 
treball el duen a terme a la fàbrica de creació Mobba, un museu viu condemnat a desaparèixer

Benjamín Recacha García

“Ostres, què gran!”. 
L’A nas tasia Druzhi-
n i n s  k ay a  r e c o r-
re bo cabadada les 
dife rents estructu-

res de fusta que, un cop acobla-
des, esdevindran el seu Dimoni 
del mar, el que cremarà la Nit de 
Sant Anastasi a la platja. “Quan es-
tigui muntat, farà uns dotze me-
tres d’alt”, indica el Ramón de los 
Heros, el constructor “ofi cial” del 
dimoni els últims quinze anys. “És 
una feina molt intensa. L’hem de 
fer en un mes i mig, que és molt 
poc temps per a un encàrrec 
d’aquestes característiques”, afe-
geix, entre sorolls de cop de mar-
tell, serres elèctriques i fustes que 
colpegen i cauen al terra.

L’artista badaloní, un dels pocs 
que s’atreveixen amb treballs 
d’aquesta mena, compta amb un 
equip de vuit persones i 31.000 
euros de pressupost per fer reali-
tat el disseny de l’Anastasia, gua-
nyador del concurs ‘Crema’l tu’. 
“És un pressupost molt ajustat. 
M’agrada construir el dimoni, 
però no em dóna de menjar. L’any 
passat vaig haver de posar diners 
de la meva butxaca. Enguany hem 
apujat una mica el pressupost, 
que se’n va en materials i en el sou 
dels treballadors”. Una empresa 
externa, que no tingués la mirada 
badalonina de l’assumpte, segons 
comenta, probablement cobraria 
més del doble.

Com a mínim, no ha d’assumir 
el cost de llogar un local per tre-
ballar-hi. A la fàbrica de creació 
Mobba comparteix espai amb al-
tres creadors badalonins, que s’hi 
estan en precari mentre l’ajunta-

ment no decideixi que, ara sí, exe-
cuta l’enderroc previst des de fa 
anys de l’edifi ci expropiat a l’antiga 
Montajes de Básculas y Balanzas. 
La possibilitat de reformar-lo per 
consolidar un espai de creació 
no es contempla. Massa car. “A 
Badalona no hi ha una sensibilitat 
especial per la cultura”, lamenta 
De los Heros.

Des del govern municipal asse-
guren que són conscients de la si-
tuació i que s’està treballant per 
trobar una ubicació alternativa als 
artistes que ocupen la Mobba, que 
reuneixi les condicions adequades. 
“Portem quinze anys igual. Si ens 
movem una mica, els polítics sem-
bla que ens volen escoltar, però la 
realitat és que fan promeses i no 
actuen”, critica el dibuixant, pin-
tor, escultor i escenògraf.

A l’antiga fàbrica ha constru-
ït carrosses per a la cavalcada de 
Reis, el pessebre, o la fàbrica de jo-
guines que es va instal·lar el Nadal 
passat a l’antic escorxador. Ara 
mateix, a la vegada que el dimoni, 
el seu equip està fent un encàrrec 
per a l’ajuntament d’El Masnou i 
les escenografi es per a un grup de 
teatre de Barcelona i un curtme-
tratge. A més, ell prepara una ex-
posició de pintura.

Treballar a la Mobba, un somni
El seu estudi a la planta de dalt de 
la Mobba sembla un museu, ple de 
llibres, materials de tota mena, es-
bossos, quadres, il·lustracions, fi -
gures, escultures, curiositats... “No 
vull imaginar-me la mudança”, co-
menta l’Anastasia mentre el recor-
re. Ja hi ha estat un parell de ve-
gades. Li costa fer-se a la idea que 
un espai així, ple d’art, pugui de-
saparèixer. “Però no és un proble-
ma només de Badalona. Em temo 

nya la vida, sobretot, fent il-
lustracions per a llibres infan-
tils, va estudiar arquitectura a 
la universitat de la seva ciutat, 
Belgorod. “Era una carrera amb 
més sortides professionals, però 
als dos dies de començar a treba-
llar vaig fugir. Sóc impacient, ne-
cessito veure el resultat immediat 
de la meva feina, no puc esperar 
cinc anys a què un disseny meu 
esdevingui un edifi ci”. Així que va 
deixar l’arquitectura i va iniciar la 
seva carrera com a il·lustradora.

Ens aturem davant del cavallet 
on hi ha un dibuix a mig fer del 
Ramón de los Heros. La Rambla de 
Badalona, amb una fi lera de bar-
ques de pescadors volant i, en pri-
mer pla, una família d’esquelets 
prenent el vermut en una terras-
sa. Ha hagut de marxar, així que 
li haurem de preguntar un altre 
dia pel signifi cat. “Un espai com 
aquest per treballar seria un som-
ni”, insisteix l’Anastasia mentre en-
fi lem el camí de sortida.•

que el menyspreu cap a la cultura 
és comú arreu del món”. La resig-
nació, però, per la situació de la 
Mobba, no aconsegueix entelar la 
il·lusió que sent per obrir-se camí 
com a il·lustradora a Catalunya. 
“M’encantaria treballar en un lloc 
com aquest”, afi rma. Ara ho acos-
tuma a fer a la biblioteca. La ma-
joria dels encàrrecs que té són per 
a editorials i revistes russes. Per 
tant, treballa a distància. “La bi-
blioteca és un lloc molt tranquil, 
disposo d’internet i no em sento 
sola, m’agrada el contacte amb la 
gent”, explica.

Va arribar a Badalona fa un any. 
“Per amor, com sol passar”, resu-
meix amb un somriure. La seva 
parella li va ensenyar imatges de 
la cremada del dimoni i li va ex-
plicar que cada any l’ajuntament 
convoca un concurs per triar-ne el 
disseny. “Pensava que només s’hi 
presentarien cinc o sis propostes, 
així que quan van escollir la meva 
entre una seixantena, em va fer 

molta il·lusió. És la primera vega-
da que guanyo un concurs”. Té ga-
nes de veure el seu Dimoni del mar, 
una al·legoria sobre la necessitat 
de protegir els oceans, plantat a 
la platja, i no li sap greu que hagi 
de cremar. “Confesso que encara 
no entenc molt bé per què ho fan, 
però gaudiré molt la Nit de Sant 
Anastasi perquè vindran la meva 
família i els meus amics de Rússia, 
que fa molt temps que no els veig”.

Tot i que actualment es gua-

‘El dimoni del mar’ l’estan construint per parts, que s’acoblaran a la platja Foto: Benjamín Recacha

“Si ens movem una 
mica, els polítics 
sembla que ens 
volen escoltar, 
però la realitat és 
que fan promeses 
i no actuen”

Abans d’iniciar la construcció, De los Heros dibuixa els plànols a partir de la il·lustració Foto: Anastasia DruzhininskayaRamón de los Heros i Anastasia Druzhininskaya, a la Mobba Foto: B. Recacha
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A la web de 
Som Mobilitat 
hi ha totes les 
modalitats de 
contractació 
i pagament

Badalona disposa del primer 
cotxe elèctric compartit
El vehicle de Som Mobilitat s’ubica al pàrquing de Pompeu Fabra, a 
disposició dels socis de la cooperativa, que planeja adquirir-ne dos més

El vehicle elèctric de Som Mobilitat, carregant-se a l’electrolinera de l’AMB a Montigalà  Foto: Som Mobilitat

Benjamín Recacha García 

Badalona ja compta amb el 
primer cotxe elèctric com-
partit, gràcies a la iniciati-
va del grup local de Som 
Mobilitat. El vehicle es tro-

ba al pàrquing de la plaça Pompeu 
Fabra, a disposició dels socis de la 
cooperativa. Amb una aportació 
única de deu euros, qualsevol s’hi 
pot associar i, per tant, tenir accés 
no només al vehicle badaloní, sinó 
als vint-i-cinc de què l’entitat dis-
posa arreu de Catalunya.

L’adquisició ha estat possible 
gràcies a l’aportació de 22.000 eu-
ros per part d’una quinzena de so-
cis que aposten per una modalitat 
de transport sostenible per cobrir 
les seves necessitats de mobilitat.

Els vehicles de Som Mobilitat es 
fi nancen per mitjà de crowdfun-
ding. A Badalona n’hi ha oberts dos 
més, un altre al Centre, al pàrquing 
d’El Viver, i al carrer Pau Picasso, 
que donaria servei a Lloreda i 
Sistrells. L’ampliació als barris 
perifèrics és un dels objectius en 
què treballa el grup local, segons 
explica Xavier Figuerola, portaveu 
de la cooperativa. “Treballem amb 
un pla d’acció a llarg termini que 
pretén sensibilitzar la població en 
la necessitat d’una mobilitat més 
sostenible”.

Actualment, Som Mobilitat 
compta amb 53 socis a Badalona 
(uns 1.300 a tot Catalunya), “gent 
sensibilitzada, sorgida de l’activis-
me social, que hem anat estenent 
el missatge a través del boca orella, 
activitats públiques i una enquesta 
sobre mobilitat en què van partici-
par 357 persones i ens ha facilitat 
una xarxa de contactes”, assenya-
la Xavier Figuerola, conscient que 
han de fer “feina de formigueta” 
per conscienciar la població.

Més de 230 crowdfundings
A Catalunya Som Mobilitat ha 
aconseguit obrir més de 230 
crowdfundings per adquirir vehi-
cles elèctrics compartits, per tant, 
els 25 actuals s’aniran ampliant 
durant els propers mesos.

El primer disponible a Badalona 
està aparcat i endollat a una de 
les places amb connectivitat elèc-
trica del pàrquing de Pompeu 
Fabra, gestionat per l’empresa 
pública Engestur, amb qui Som 
Mobilitat ha signat un conveni de 
col·laboració.

Per accedir al cotxe, un Renault 
Zoé amb una autonomia de 240 
km, els socis han d’instal·lar una 
aplicació al telèfon mòbil que els 

permet l’obertura i tancament de 
la porta. Amb aquesta mateixa app 
se n’ha de fer la reserva prèvia. Hi 
ha diverses modalitats d’ús i, per 
tant, diferents tarifes. El cost es-
poràdic és de 5,5€/hora o 55€/
dia, que es redueix a 4€/hora i 
40€/dia si s’opta pel prepaga-
ment. Les tarifes inclouen 30 km/
hora o 200 km/dia i tots els con-
ceptes, com recàrrega de bateries, 
assegurances, aparcament, nete-
ges ordinàries, manteniments i, 
fi ns i tot, cadiretes per a infants i 
peatges a les autopistes.

A la web de Som Mobilitat 
(www.sommobilitat.coop) hi ha 
totes les modalitats de contracta-
ció i pagament, així com les ins-
truccions per participar en els 
crowdfundings, que inclouen la 
possibilitat de fer un apadrina-
ment; és a dir, una aportació de 
diners que es recuperen als tres 
anys.

El servei és obert no només a 
particulars, sinó també a empre-
ses i associacions, que poden fer la 
reserva del vehicle per a les seves 
necessitats de transport, tant fi xes 
com esporàdiques.

“Apostem pel transport públic, 
però si omplim la graella d’ús del 
vehicle compartit, voldrà dir que 
hem contribuït a estendre la cons-
ciència de la necessitat d’una mo-
bilitat privada més sostenible”, 
conclou Figuerola.•

Economia local

El vehicle, estacionat al pàrquing de la plaça Pompeu Fabra  Foto: Som Mobilitat
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Com la teva forma de consumir 
pot canviar el món
‘Consum responsable i mercat social: un repte cooperatiu’, darrer debat del cicle 
‘Qui Pensa Badalona’ va analitzar l’economia social i solidària i com les decisions 
de consum afecten i molt a la salut del planeta i dels éssers humans

mecanismes que permetin connec-
tar molt millor totes les iniciatives 
de l’economia social i solidària, 
que tinguin més visibilitat i posi-
cionament, ja que considera que el 
mercat està disgregat encara.

Per aquest motiu va assenyalar 
com a objectiu prioritari potenci-
ar la xarxa territorial local d’or-
ganitzacions que es sumen a les 
economies transformadores, i en 
aquest sentit, va indicar que l’ad-
ministració hauria d’apostar de-
cididament pel foment d’aquest 
tipus d’organitzacions. Suriñach 

va donar a conèixer la campanya 
que la XES ha presentat fa pocs 
dies, adreçada principalment a 
incidir en les propostes de les di-
ferents formacions polítiques de 
cara a les eleccions municipals de 
maig a les quals proposa 15 mesu-
res per impulsar l’economia social 
i solidària en l’àmbit local. Entre 
elles, per exemple, demanen que 
hi facilitin l’assessorament, la for-
mació i l’acompanyament a les 
persones que volen impulsar pro-
jectes d’economia social; facilitar 
l’accés al fi nançament a través de 

les fi nances ètiques; o també que 
la compra i contractació publica 
prioritzi les empreses de l’econo-
mia social i solidària, com ha fet 
l’Ajuntament de Barcelona, segons 
va apuntar Suriñach.

També va intervenir al debat 
Jose Manuel Alonso, membre de 
la Cooperativa Opcions de Consum 
Responsable, qui va apuntar a les 
lògiques internes de cada indivi-
du davant l’impuls del consum. 
Alonso va assenyalar que actual-
ment, la narrativa imperant és el 
desenvolupament social des de 
l’òptica del benestar material i el 
consum, on s’associa indiscutible-
ment que “el benestar material és 
benestar personal”.

En contra d’aquesta lògica, 
Alonso va recordar que cada cop 
hi ha més gent que trenca amb 
aquesta dinàmica i en aquest sen-
tit va repassar alguns moments 
històrics del moviment antiglo-
balització, com les multitudinàri-
es manifestacions contra la cime-
ra de l’Organització Mundial del 
Comerç a Seattle, el 1999, quan el 
discurs ecologista i contra el con-
sum desorbitat va començar a gua-
nyar presència fi ns a sumar a mi-
lions de persones que saben del 
poder transformador d’un con-
sum més responsable, encara que 
també van sobrevolar durant el de-
bat les ingents quantitats d’esfor-
ços econòmics i materials que els 
lobbys de les grans multinacionals 
utilitzen per trencar aquests dis-
cursos alternatius i per aconseguir 
legislacions que els afavoreixen.

Anna Abellan, Rubèn Suriñach i Jose Manuel Alonso, durant la xerrada Foto: S. Rodríguez 

Javier Torres Jiménez 

Q
uè podem fer els consu-
midors per comprar sota 
criteris ètics i mediambi-
entals? El mercat social 
és prou gran per satisfer 

les necessitats de consum? Què 
determina que una organització 
formi part d’aquest mercat so-
cial? Aquestes i moltes més pre-
guntes van centrar part del debat 
‘Consum responsable i mercat 
social: un repte cooperatiu’, dar-
rera trobada del cicle ‘Qui Pensa 
Badalona’, i que es va celebrar el 
passat dijous 11 d’abril al Centre 
Cívic de Can Pepus.

El debat, coorganitzat aquest 
cop entre l’Ateneu Cooperatiu 
del Barcelonès Nord i l’Associ-
ació Cultural L’Independent de 
Badalona, impulsora de la resta 
del cicle, va reunir a tres activis-
tes del consum responsable i que 
treballen des de diferents àmbits 
perquè els consumidors puguin fer 
compres amb valors, allunyades 
del mercat capitalista que només 
busca benefi cis milionaris a cos-
ta de l’explotació laboral, de crear 
necessitats artifi cials sota agres-
sives campanyes de màrqueting o 
de destrossar el medi ambient del 
nostre planeta.

L’economista Rubèn Suriñach, 
membre de la comissió de Balanç 
Social de la Xarxa d’Economia 
Solidària (XES), va fer una radi-
ografi a detallada del sector gràci-
es a una eina que impulsa la seva 
plataforma, l’Informe del Mercat 
Social, un estudi que quantifi-
ca amb xifres les organitzacions 
que formen part del mercat soci-
al, quins requisits compleixen per 
formar part de l’economia social, 
i quin volum de negoci i treball ge-
neren, entre d’altres.

Per començar, Suriñach va in-
dicar que l’economia social i soli-
dària està formada per empreses 
i organitzacions “de rostre més 
humà” formada principalment 
per cooperatives i organitzacions 
sense ànim de lucre i autònoms 
que posen les persones al centre, 
vetllant per un impacte positiu en 
l’àmbit social i ambiental, i que fo-
menten la democràcia econòmi-
ca. Encara amb molt marge per 
créixer, avui dia, segons va apun-
tar Suriñach amb dades de l’in-
forme del Mercat Social 2018, les 
organitzacions sòcies de la XES 
(181) impliquen aproximadament 
a 194.000 persones, donen feina a 
6.100 i generen un volum d’ingres-
sos de 213 milions d’euros. També 
va posar en coneixement l’eina 
Pam a pam, un mapa virtual on es 
poden conèixer més de 700 inicia-
tives d’economia social i solidària 
en tot el territori català. En aques-
ta línia, Suriñach va apuntar com 
a indispensable i necessari establir 

socials, així com fomentar espais 
d’intercooperació entre totes les 
organitzacions que hi estan impli-
cades. Abellan, membre també de 
la Cooperativa La Sargantana, va 
opinar que com a societat i com a 
empreses, cal replantejar-se el mo-
del de creixement, ja que segons 
apunta, “créixer no vol dir generar 
cada cop benefi cis, sinó generar 
un model que permeti conciliar 
millor o establir millors relacions 
amb el territori”.

El públic va voler també dir la 
seva, i alguns van apuntar a la poca 
facilitat d’accés a segons quins mer-
cats socials, per desconeixement i 
falta d’informació, o també els 
preus elevats d’alguns productes. 
En aquest sentit, Anna Abellan va 
explicar que l’Ateneu Cooperatiu 
del Barcelonès Nord presentarà en 
pocs mesos una eina per conèixer 
detalladament totes les organitza-
cions que impulsen mercat social 
a Badalona, per facilitar la seva vi-
sibilitat i que els consumidors pu-
guin triar-les i potenciar l’economia 
social i solidària.•

L’economia social 
i solidària vetlla 
per un impacte 
positiu en l’àmbit 
social i ambiental 

Per altra banda, Anna Abe llan, 
coordinadora de l’Ateneu Coo-
peratiu del Barcelonès Nord, va 
apuntar a la necessitat de sumar 
eines per dinamitzar els mercats 

El consum 
responsable 
guanya adeptes, 
però ha d’arribar 
millor a les llars 
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Esports
Les restriccions de la 
Serralada de Marina 
impedeixen seguir 
celebrant l’Endimoniada
La protecció del parc endureix les condicions 
per celebrar activitats esportives com aquesta 
mítica cursa nocturna badalonina

enguany no hi haurà una nova 
edició de la ja mítica cursa, que es 
duia a terme a principis de juny a 
la Serralada de Marina. “La nor-
mativa del parc s’ha endurit du-
rant els darrers anys, i les últimes 
edicions ja ens havien deixat mar-
ge per passar algunes coses, per-
què sempre hem cuidat molt el 
parc. Però aquest 2019 les condi-
cions ja han estat inassumibles”, 
explica un dels membres de l’en-
titat, Albert Font.

Si l’Endimoniada tenia una cosa 
ben especial, més enllà de cele-
brar-se de nit amb les suaus tem-
peratures d’inicis d’estiu, era que 
començava i acabava a peu de plat-
ja, però transcorria per la munta-
nya de Badalona, entre corriols i 
camins envoltats de natura. Era 

això el que la feia tan especial i 
ha atret a la cita, any rere any, cen-
tenars de participants que sempre 
han omplert totes les places dispo-
nibles, que les darreres edicions ja 
estaven limitades a 500 persones.

“Aquest any ampliaven la res-
tricció a 300 participants, i amb 
aquest nivell de participació ja 
no arribàvem a cobrir les despe-
ses fixes, hauríem hagut d’apu-
jar molt el preu”, lamenta l’Albert. 
Gestionada per la Diputació de 
Barcelona, la serralada està molt 
protegida, i no acostuma a ator-
gar permisos per organitzar es-
deveniments  tan  multitudina-
ris com aquest, que suposen una 
pressió extra per al medi ambient. 
Els darrers anys, tot i disposar dels 
permisos, muntar el recorregut no 

Una de les darreres edicions Foto: IsofocosJavier Torres Jiménez 

Durant la darrera dècada, 
s’havia convertit en tot un 
clàssic dins el món ‘run-
ner’, a Badalona però tam-
bé fora dels límits muni-

cipals. Parlem de l’Endimoniada, 
una de les curses que, des de feia 
set anys, estava marcada amb co-
lor vermell al calendari esportiu de 
la localitat, per diferents motius. I 
diem “estava” perquè els amants de 
l’Endimoniada hauran de comen-
çar aquest estiu de 2019 sense gau-
dir de la seva cursa favorita, que, de 
moment, no es tornarà a celebrar.

L’organització de la cursa, el 
Centre Excursionista de Badalona, 
va anunciar fa unes setmanes que 

era gens fàcil. “Ens havien modi-
ficat el recorregut en diferents 
ocasions. És un parc molt petit i 
castigat per estar tan a prop de la 
ciutat”. Les causes acostumaven a 
ser evitar que el recorregut passi 
per una zona concreta perquè des 
del parc saben que allà hi viu una 
au, o que hi ha una planta prote-
gida, i no poden pertorbar el seu 
hàbitat. Enguany, apunta Font, hi 
havia prohibició expressa de pas 
per molts corriols mítics de la cita 
esportiva, i s’hauria “desvirtuat 
l’essència de la cursa”. “Quasi tot 
el recorregut hauria estat pels ca-
mins principals”.

Arribats a aquest punt, el Cen-

tre Excursionista ha acceptat 
que, de moment, la història s’ha 
acabat, després de set edicions 
molt exitoses. “No volem ser crí-
tics perquè hem de ser solidaris. 
També volem protegir la munta-
nya. És una llàstima, però ha aca-
bat bé”, conclou el representant de 
l’entitat. “Molta gent ha reaccionat 
amb llàstima i ens ha felicitat per 
la feina feta aquests anys”, apunta.

L’Albert no descarta futures 
aventures de mans del Centre 
Excursionista. De moment, se 
centraran en altres activitats mí-
tiques, com la Caminada de la 
Regularitat, que també organit-
zen des de fa 60 anys..•
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