
L’idioma d’acollida, 
pont entre nostàlgia 
i convivència
Entitats fan servir 
l’aprenentatge lingüístic per 
afavorir la participació dels 
immigrants als barris P2-3

Art, 
esprai

i educació
El grup d’artistes urbans Krear-T treballa 

amb joves i entitats socials de tots els barris 
per transmetre valors a través del graffi  ti P 6

Taller de graffi  ti de Krear-T a Llefi à Foto: Marc Rectoret

El ple del 
canvi de 
govern, el 
20 de juny

El PSC registra la moció amb 
14 vots, però afronta l’opció de 
governar amb tres regidors P4
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A més, la fundació se sosté amb 
un pressupost total de 674.997 eu-
ros, dels quals només un 16% (a 
prop dels 107.000 euros) es desti-
nen al projecte de formació de do-
nes. La demanda que rep l’Ateneu 
és tan gran que moltes vegades 
han de derivar les persones inte-
ressades a altres projectes sem-
blants, com l’associació Ponts per 
la Pau, que porta diverses iniciati-
ves de formació i atenció de per-
sones nouvingudes.

Ensenyar la llengua i obrir 
les portes dels barris
Nadia Ghulam va néixer a l’Afga-
nistan i des de fa 12 anys que viu a 
Catalunya. Va arribar-hi gràcies a 
un programa d’assistència inter-
nacional, per tractar-se les ferides 
que li va deixar una bomba que va 
caure a casa seva quan només te-
nia sis anys. Ara, però, és la funda-
dora i presidenta de Ponts per la 
Pau, una ONG des d’on impartei-
xen classes de castellà i realitzen 
activitats per fer que els nouvin-
guts participin en la ciutat i cone-
guin els seus serveis.

Només el 2017 van atendre 
prop de 270 persones als seus 
diversos projectes i activitats. 
Ghulam explica que va fundar 
l’associació per donar entitat al 
grup de professores voluntàries 
que li van ensenyar a ella a parlar 

i tot està pensant fer un curs d’in-
serció laboral.

“Els objectius principals de 
‘Laila’, a banda d’ensenyar la llen-
gua, perquè no som una escola 
d’adults, sinó una fundació, l’ob-
jectiu és d’acollida, que vinguin, 
que se sentin a gust i que puguin 
relacionar-se amb la gent”, expli-
ca la coordinadora del projecte, 
Neus Gutiérrez. A les classes inten-
ten treballar a partir dels “centres 
d’interès” de les alumnes, sobre-
tot amb temes relacionats amb la 
vida diària, com l’habitatge, la sa-
lut, l’educació dels fi lls, etc. A més, 
també realitzen tallers, xerrades i 
activitats al carrer per afavorir que 
es relacionin amb el barri.

Només el 2017 van passar 138 
dones, d’entre 16 i 55 anys, per les 
aules del projecte ‘Laila’. Ara ma-
teix tenen dos grups de classes de 
català, sis de castellà i una llarga 
llista d’espera de dones del barri 
que volen aprendre les llengües lo-
cals. “És un degoteig continu, pràc-
ticament cada dia hi ha gent que 
ve”, ressalta la coordinadora de la 
fundació, Pilar López Díaz. Però 
l’Ateneu Sant Roc no té els recur-
sos humans ni econòmics per fer 
front a la demanda.

Amb només quatre educadores 
contractades, el projecte no po-
dria tirar endavant si no fos pel 
suport de prop de 14 voluntàries. 

Augusto Magaña

L a Saadia fa només un any 
i mig que és a Catalunya, 
però, si li preguntes, ja et 
pot explicar en català la in-
formació bàsica sobre la 

seva persona: 39 anys i nascuda 
al Pakistan. Des de fa uns quants 
mesos és alumna del projecte de 
Formació de Dones ‘Laila’, que or-
ganitza la Fundació Ateneu Sant 
Roc. Està aprenent català i caste-
llà al mateix temps i, tot i que fa 
poc temps que viu a Badalona, no 
es talla a l’hora de comunicar-se. 
“Estic aprenent català pels meus 
fi lls, que estudien a l’escola, i per 
comunicar-me millor amb les per-
sones del meu voltant”, assenyala 
la Saadia. Quan parla en català se 
li nota que encara li costa, però a 
l’Ateneu li han ensenyat que no ha 
de tenir por d’equivocar-se. Deixa 
caure les paraules i es menja al-
guns pronoms i preposicions, però 
se li veu orgullosa i feliç de poder-
se fer entendre. “Ara jo entenc mi-
llor el meu voltant perquè jo sé 
que en anglès és ‘exit’ però aquí al 
metro posa ‘sortida’ i aquesta era 
una nova paraula per mi. Són co-
ses simples, petites, però que im-
porten”, ressalta.

Només a Badalona hi ha al vol-
tant de 33.400 persones nascudes 
fora d’Espanya, segons les dades 
de l’Idescat. Per molts d’aquests 
immigrants, la llengua és una bar-
rera a l’hora de relacionar-se amb 
els veïns i conviure al barri. És per 
aquest motiu que a Badalona han 
sorgit al llarg dels anys diverses 
iniciatives, com el projecte ‘Laila’, 
que es converteixen en llocs d’aco-
llida pels estrangers. Projectes 
que, amb l’excusa d’aprendre un 

Un dels grups que estudien català a la Fundació Ateneu Sant Roc Foto: Augusto Magaña

nou idioma, fan que aquests im-
migrants participin de la vida del 
seu barri.

A més, per a la gent nouvingu-
da l’aprenentatge dels idiomes lo-
cals s’ha convertit també en una 
eina per millorar la seva qualitat 
de vida. La Saadia, per exemple, 
gràcies al suport de les seves edu-
cadores ha pogut trobar activitats 
esportives pels seus fi lls i ara fi ns 

L’idioma d’acollida, pont entre 
la nostàlgia i la convivència 
Diverses iniciatives volen promoure la participació de les persones 
immigrants als barris de Badalona mitjançant l’aprenentatge lingüístic

Els participants de l’associació Ponts per la Pau a una de les seves activitats Foto: Ponts per la Pau

Per molts 
immigrants, la 
llengua és una 
barrera a l’hora 
de relacionar-se 
amb els veïns i 
conviure al barri
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castellà i català. “Em van obrir les 
portes per conèixer la ciutat que 
em va acollir. És com si m’hagu-
és integrat gràcies a la llengua i a 
l’acompanyament d’aquestes do-
nes voluntàries”, assenyala. 

A l’ONG realitzen les seves 
classes de castellà per nouvin-
guts a Can Cabanyes i al col·legi 
Santíssima Trinitat, a Artigues. 
Per les classes de català, en canvi, 
tenen un conveni amb el Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
(CNL), a on hi dirigeixen les per-
sones interessades en aprendre 
català. També organitzen activi-
tats culturals i de lleure amb per-
sones nouvingudes. L’objectiu de 
Ponts per la Pau, segons la seva 
presidenta, és que els immigrants 
entenguin que si s’impliquen i 
s’ajunten amb altres persones 
poden sentir-se acollits i conver-
tir Badalona en casa seva.

Hi ha persones que viuen a 
Badalona des de fa molts anys 
i pràcticament no coneixen la 
ciutat, perquè “només la veuen 
com un lloc per dormir”, segons 
Ghulam. La presidenta de Ponts 
per la Pau explica que això passa 
perquè quan un immigrant deixa 
el seu país moltes vegades ho fa 
“amb un dol”, perquè en realitat 
no vol deixar la seva terra. “Quan 
vaig arribar aquí, jo volia estar a 
casa meva i no sortir, no volia ni 
veure el sol. Ara penso: que bé que 
em van fer sortir de casa!”, recor-
da. Precisament, segons Ghulam, 
aquest “tancament” és el que fa 
que molts immigrants passin 
molt de temps sense aprendre ni 
el castellà ni el català.

Ghulam assenyala que ella va 
aprendre el català perquè les se-
ves professores voluntàries van 
ser molt perseverants a l’hora de 
fer-la participar de les activitats 

del seu barri i de la ciutat. Per això, 
ara ella vol fer el mateix però amb 
altres immigrants. “Moltes vega-
des la gent diu ‘aquests no s’inte-
gren’, però quantes vegades ens 
molestem en anar a Llefi à i a Sant 
Roc per parlar amb les dones d’allà 
i convidar-les a venir al centre? Per 
ajuntar aquests barris es necessi-
ta gent amb molta perseverança”, 
manifesta.

Tot i que no hi ha xifres exactes 
sobre el coneixement del castellà 
a Badalona —les més concretes 
són les de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, que extrapolades a la 
ciutat signifi carien que prop d’un 
3,2% de la població no té cap co-
neixement de castellà—, les da-
des sobre coneixement del català 
són molt il·lustratives: a la ciutat 
hi ha 19.510 persones que no sa-
ben parlar, llegir ni entendre el 
català.

Conèixer la distribució per bar-
ris d’aquesta problemàtica és en-
cara més difícil. Segons López 
Díaz, tot i que la població immi-
grant està molt distribuïda a la 
ciutat, “si estàs al barri amb una 
majoria de gent del teu país, l’es-
forç per aprendre l’idioma de l’al-
tre és més petit”. A Sant Roc, per 
exemple, l’Ateneu ha detectat que 
aquest fenomen es dóna especi-
alment amb els immigrants del 
Pakistan, que, a causa de l’alta 
densitat de població pakistanesa 
al barri, no tenen gairebé la ne-
cessitat de parlar ni el castellà ni 
el català. 

La situació és encara més greu 
en el cas de les dones, ja que mol-
tes vegades són només els marits 
els que treballen, mentre que les 
dones es dediquen a fer les feines 
de la llar. Això fa que interactuïn 
menys amb la gent local al carrer, 
dificultant l’aprenentatge de la 
llengua.•

El tema

La Rachida, la Shamin i la Neus durant una classe d’alfabetització Foto: A.M.

“És un degoteig 
continu, 
pràcticament 
cada dia hi ha gent 
que ve”, explica 
la coordinadora 
de l’Ateneu

Alfabetitzar-se en un 
idioma estranger, una 
situació complicada
L’Ateneu Sant Roc rep una àmplia 
demanda de dones que volen 
aprendre a escriure i llegir

A. M.

La Rachida des de fa uns me-
sos és àvia, però malgrat la 
seva edat fi ns fa sis anys mai 

havia pogut estudiar res. “Mai, 
ni al Marroc ni enlloc”, emfatit-
za. Quan es va apuntar al projec-
te ‘Laila’ de l’Ateneu Sant Roc no 
ho va fer només per aprendre el 
castellà, sinó també per aprendre 
a llegir i escriure per primera ve-
gada a la seva vida. 

“Abans, jo no sabia arribar a 
casa, no sabia escriure el meu 
nom ni res i ara sí”, destaca, or-
gullosa, mentre ensenya el qua-
dern on ha escrit el seu nom i les 
seves dades.

A l’Ateneu Sant Roc ara mateix 
tenen dos grups dedicats a les do-
nes que no saben escriure ni lle-
gir, un de nivell inicial, el d’alfabe-
tització, i un altre per les alumnes 
més avançades, el de ‘neolecto-
res’. Les van haver de separar per-
què tenien fi ns a dotze persones 

i l’alfabetització s’ha de treballar 
en grups més reduïts per facilitar 
l’aprenentatge. “Estàs parlant d’al-
fabetitzar una persona en un idi-
oma que no és el seu i llavors és 

complicat”, destaca López Díaz. 
Segons l’Idescat, a Badalona hi ha 
24.576 persones que no tenen cap 
nivell d’instrucció i, per tant, és 
molt probable que siguin analfa-

betes. Tot i que el grup de dones 
que s’alfabetitza a l’Ateneu Sant 
Roc és relativament petit, López 
Díaz assenyala que a la fundació 
arriben moltes dones demanant 
aprendre a llegir i escriure. 

“El que passa és que nosaltres 
no les podem atendre a totes, per-
què valorem que aquest procés és 
el més lent i el més difícil”, asse-
gura la coordinadora de la funda-
ció, que afegeix que aquest tipus 
de formació s’hauria de fer mit-
jançant altres organismes capa-
citats per la feina.

Des de l’Ateneu Sant Roc ex-
pliquen que les persones que es 
troben en aquesta situació són, 
sobretot, dones grans que pro-
venen de zones rurals, com és el 
cas de la Rachida. Tot i que por-
ta ja molts anys aprenent i que el 
procés ha sigut lent, la Rachida 
assegura que està molt contenta 
d’haver après per fi  a llegir. Quan 
li pregunten si ara se sent més 
lliure, no deixa d’assentir amb el 
cap. “Ara sí, ara sí”, repeteix una 
vegada darrere l’altra.•

L’aprenentatge 
lingüístic afavoreix 
l’autonomia de 
les dones
A més d’ensenyar la llengua, les entitats intenten donar 
eines pel desenvolupament de la població femenina

H i ha una cosa que tenen en 
comú tots els projectes de 
formació d’immigrants i és 

que la principal demanda ve de 
la població femenina. Ghulam 
destaca que a Ponts per la Pau 
la gran majoria de les alumnes 
són dones i que els homes que 
han tingut a les seves aules nor-
malment deixen les classes des-
prés de tres mesos, quan ja han 
aconseguit una feina. Al projec-
te ‘Laila’, en canvi, des del pri-
mer moment van tenir clar que 
havia de ser una iniciativa diri-
gida específi cament a la pobla-
ció femenina. “Alguna vegada 
ens hem plantejat l’opció de fer 
grups mixtos aquí, però ho hem 
valorat i et fa perdre altres coses 
que pots treballar a un grup no-
més de dones”, assegura la coor-
dinadora de l’Ateneu.

López Díaz subratlla que les 
dones “tenen menys possibili-
tats de fer una formació regla-
da” i per això el que volen és que 
elles aconsegueixin més autono-
mia, donant-les eines perquè pu-
guin promocionar-se acadèmi-
cament i personalment. “Aquí a 
aquest barri les famílies conti-
nuen sent molt nombroses i les 
dones tenen moltes càrregues 
familiars”, emfatitza. El pro-
jecte ‘Laila’, que compta tam-
bé amb un servei d’educació in-
fantil que es fa càrrec dels nens Les alumnes de Ponts per la Pau a una activitat Foto: Ponts per la Pau

d’entre zero i dos anys, permet 
a aquestes dones tenir un espai 
només pel seu desenvolupament 
personal.

La Rachida, per exemple, ex-
plica que va arribar a Badalona fa 
dotze anys des del Marroc; però no 
va ser fi ns fa sis anys que va co-
mençar a aprendre castellà a l’Ate-
neu Sant Roc. Quan li pregunten 
per què no ho va fer abans, expli-
ca que no podia perquè el seu ma-
rit treballava i la seva fi lla encara 
era molt petita com per deixar-
la sola. La Rachida assenyala que 
abans quan anava al metge o havia 
d’agafar el bus o el metro ho feia 
sempre acompanyada del seu ma-
rit o del seu fi ll de 14 anys. “Abans, 

quan no sabia una direcció no 
podia ni tan sols preguntar. Ara, 
en canvi, ho sé tot i el que no ho 
sé ho pregunto”, destaca amb un 
somriure ample.

L’encarregada del projec-
te ‘Laila’ emfatitza que la inici-
ativa ha de ser “com un centre 
d’acollida” per aquestes dones, 
ja que no només importa la llen-
gua, sinó sobretot el desenvolu-
pament d’aquestes dones al seu 
entorn. “Ara són autònomes, 
quan abans sempre necessita-
ven l’ajuda d’una altra persona. 
No cal que parlin perfectament 
l’idioma, sinó que sàpiguen co-
municar-se i que se sentin segu-
res”, manifesta Gutiérrez.•

“Quan vaig arribar 
aquí, jo volia estar 
a casa meva i no 
volia ni veure el 
sol”, recorda 
Nadia Ghulam
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El govern vol fer un 
traspàs “responsable”

Aquest dijous al matí, el govern en bloc, amb l’al-
caldessa Dolors Sabater al capdavant, ha sortit 
en roda de premsa per acceptar la situació i pre-

parar-se per a la molt probable moció de censura del 
proper 20 de juny. En aquest sentit, Sabater ha avançat 
que ja ha donat ordres per anar tancant temes i dei-
xant encarrilats d’altres: “He donat ordres perquè co-
menci un traspàs responsable perquè ens interessa la 
ciutadania i no farem el que va fer el PP de deixar els 
calaixos buits”, ha etzibat.

Això sí, ha plantejat una sèrie de dubtes, que, diu, cal-
dria tenir clars per poder fer aquesta successió sense 
problemes. D’una banda, saber qui formarà el govern en 
qüestió, quin programa executaran i si tindran els su-
ports necessaris; així com afrontar diferents compromi-
sos sense l’augment al calaix que suposava l’aprovació 
del pressupost de 2018. També ha criticat Albiol “d’irres-
ponsable” per donar els seus vots i dir, “rient, que és im-
possible fer un bon govern amb tres regidors. “Aboquen 
la ciutat a un bloqueig per interès electoralista”. “Farem 
una oposició dura”, ha sentenciat.

Moció registrada: el ple del 
canvi de govern, el 20 de juny 
El PSC va registrar dimecres la proposta de moció amb les 14 signatures 
necessàries, contra l’alcaldessa i amb Álex Pastor com a candidat substitut

A. Magaña | J. Torres

H ores mogudes i de cons-
tants novetats en la po-
lítica badalonina, on 
les declaracions ballen 
i desperten incerteses 

que es van esvaint o perpetuant 
minut a minut. Un pas més en la 
sèrie municipal de la moció de cen-
sura, dimecres al matí, quan el PSC 
va registrar la moció de censura a 
l’Ajuntament, després de reunir les 
14 signatures certifi cades dels re-
gidors del PP (10), Ciutadans (1) i 
les tres seves.

Amb els 14 vots garantits, el que 
no és segur és quina forma pren-
drà el govern que entri enlloc de 
Guanyem, ERC i ICV-EUiA. O com a 
mínim no ho era. Ja que, els darrers 
dies, Ciutadans ja ha confi rmat que 
no entrarà a l’equip, tot i que li serà 
“lleial” des de fora, i Xavier Garcia 
Albiol ha assegurat que ningú del 
seu grup formarà part d’un execu-
tiu si el PSC no el vol a ell.

El PP va avisar dimecres que si 
els socialistes es plantegen unir 
forces amb ERC i ICV-EUiA, es 
qüestionin si presentar o no la mo-
ció, perquè faran el “ridícul”, consi-
dera Albiol, qui posava en dube els 
seus vots afi rmatius al Ple del dia 
20. També ha constatat que farà 
d’oposició frontal els propers me-

sos, després de desterrar Sabater, 
segons sembla.

“Ens agradaria un govern amb 
el màxim consens possible”, deia 
aquest dimecres el regidor Rubén 
Guijarro, secretari d’Organitza-
ció municipal, qui insisteix en la 
dimissió de Dolors Sabater com 
l’única fórmula per aturar la moció. 
Quelcom que no s’ha plantejat des 
del tripartit de govern ni Guanyem. 

ERC i ICV-EUiA ja han reiterat 
durant els darrers dies que seran 
lleials al pacte de govern, i fan cas 
omís a l’oferta informal que, as-
seguren, el PSC ha posat sobre la 
seva taula: formar part de l’execu-
tiu alternatiu, en una sort de tri-
partit clàssic. Quelcom que el PSC 
desmenteix, no obstant. Totes 

dues formacions, republicans i 
ecosocialistes, han estat crítics 
amb la decisió socialista, i avisen 
que això complicarà els ponts de 
diàleg entre les esquerres el pro-
per 2019. Opció descartada, en 
qualsevol cas. 

El PDeCAT demana la dimissió de 
Sabater
El Partit Demòcrata, en una línia 
diferent, ha demanat a l’alcaldes-
sa aquest dijous que faci un pas al 
costat per evitar la moció de cen-
sura. El grup municipal creu que 
Sabater hauria de ser “generosa” 
i, recuperant l’esperit de la inves-
tidura de 2015, evitar així que el 
PP torni a govern. Consideren 
que, després de la moció, qualse-

El nou conseller d’Ensenyament promet 
solució a les famílies sense places de P3
Bargalló va visitar Badalona en el seu primer acte institucional com a responsable del Departament

Augusto Magaña

E l nou conseller d’Ense-
nyament, Josep Bargalló, 
s’ha compromès aquesta 
setmana a trobar una so-
lució per a les 18 famílies 

de Badalona que encara no tenen 
una plaça de primària en un cen-
tre públic de la ciutat abans del 12 
de juny, dia en què es publiquen les 
inscripcions defi nitives dels cen-
tres públics. “Serveis Territorials 
està treballant diferents opcions i 
la voluntat és que abans del 12 de 
juny el departament aporti una so-
lució”, ha assenyalat el conseller 
d’Ensenyament.

Bargalló ha explicat que 
d’aquestes 18 famílies hi ha 12 
que degut a un problema adminis-
tratiu no estan empadronades al 

barri on sol·liciten la plaça públi-
ca, per la qual cosa Ensenyament 
s’està plantejant ‘entendre com si 
estiguessin empadronades’ a la 
zona on sol·liciten la plaça i així 
facilitar el procés.

Sabater, per la seva banda, ha 
ressaltat que “la solució més co-
herent seria que s’obrís una nova 
línia de primària” a la zona afec-
tada. Entre la resta de deman-
des de FAMPAS es trobava tam-
bé l’acceleració de la construcció 
de tres escoles i dos instituts que 
estan pendents des de fa temps a 
la ciutat. Bargalló s’ha compro-
mès a què aquelles noves edifi-
cacions que ja estan licitades co-
mencin dins el termini establert 
i a incloure en els pressupostos 
autonòmics de l’any que ve aque-
lles obres que estan pendents de 
tràmits administratius i jurídics, 

però que l’Ajuntament preveu te-
nir a punt abans de l’estiu.

Sabater ha assegurat que a 
l’Institut Ventura Gassol ja s’han 
licitat les obres, amb l’objectiu 
que estigui llest a fi nals de 2018 
o principis de 2019, i que estan ‘a 
punt d’inscriure els terrenys on es 
construirà la nova escola Ventós 
Mir i els solars de l’antiga Lola 
Anglada, on s’haurà de construir 
el nou institut”.

Els casos més problemàtics 
són les obres de la nova esco-
la Badalona Port, que haurà de 
construir-se en uns terrenys que 
encara estan pendents d’una des-
contaminació, i la nova escola 
Montigalà, ja que el solar on s’hi 
hauria de construir ara està ocu-
pat per un aparcament, “a causa 
de la mala planifi cació municipal 
anterior”, segons Sabater.•Bargalló amb Sabater i Lladó, dilluns Foto: Ensenyament

Roda de premsa del govern Foto: A. M.

vol dels dos escenaris, un execu-
tiu del PSC en solitari o del PSC 
amb PP i Ciutadans, són dolents 
per a Badalona. Tot apunta a que, 
si el canvi de poders es cristal-

litza, en dues setmanes, els soci-
alistes hauran de tirar endavant 
sols. “No és el que més ens agrada, 
però governar en solitari no ens fa 
gens de por.•

L’apunt
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dos cops a l’any, després d’estiu i 
durant la Setmana Santa, aproxi-
madament. 

Altre mig milió en la 
neteja d’equipaments
També destaca la millora del ser-
vei de neteja d’equipaments espor-
tius, que s’ha reforçat amb més 
pressupost per poder comptar 
amb més personal i recursos ma-
terials. El contracte està plantejat 
per a un període de dos anys, amb 
opció de prorrogar-ne dos més, i 
al voltant de mig milió d’euros, 
250.000 euros anuals.

Inclou les instal·lacions, les se-
ves àrees d’infl uència i els espais 
propis de la piscina del Centre 
Mireia Belmonte; les pistes d’at-
letisme “Paco Aguila”; el polies-
portiu de Bufalà; la zona esporti-
va de Can Cabanyes/Sistrells; el 
camp municipal de Badalona; el 
pavelló de la Plana; el pavelló de 
Montigalà; el pavelló de Llefi à; el 
poliesportiu Casagemas i el pave-
lló dels Països Catalans.•

Inici dels treballs Foto: Ajuntament

El Torrent de la Font tindrà un 
mirador i una àrea d’estada noves 
L’actuació també servirà per dignifi car l’accés a l’escola Bufalà

Redacció

La setmana passada van co-
mençar les actuacions al parc 
del Torrent de la Font per 

condicionar una àrea d’estada i 
un mirador en direcció al torrent 
que alhora servirà per acollir les 
entrades i sortides de l’alumnat 
d’infantil de l’escola Bufalà. La in-
tervenció s’està efectuant en l’en-
trada del parc, fet que ha signifi -

cat l’eliminació d’algunes zones 
no senyalitzades que eren utilit-
zades per aparcar automòbils. 
L’adequació és una actuació con-
junta entre l’Ajuntament i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

L’actuació en el parc es farà en 
tres fases. La primera, que s’es-
tendrà previsiblement fi ns al dia 
15 de juny, consisteix en la protec-
ció de la zona amb unes dunes su-
aus formades per terra compacta-
da que permetrà generar un espai 

tranquil i recollit on s’instal·-
laran bancs perquè les persones 
puguin descansar i passar el seu 
temps d’oci. Aquestes dunes ser-
viran alhora per delimitar l’accés 
a l’escola i restringiran la circu-
lació incontrolada de vehicles al 
vial pavimentat que serveix per 
accedir al pati infantil. En aques-
ta primera fase també es procedi-
rà a fer més regular la plataforma 
d’accés al parc i s’instal·larà una 
barana d’estaques amb corda en 

Mig milió d’euros en un pla per prevenir 
la legionel·la als equipaments esportius
L’Ajuntament posarà en marxa un programa plurianual per evitar més 
casos com els que van causar el tancament de les dutxes de Bufalà

J.T.J.

L a legionel·la ha estat un 
dels maldecaps de les 
instal·lacions esportives 
mu nicipals els darrers 
anys a Badalona. Diferents 

equipaments l’han patit i han ha-
gut de passar molt de temps sen-
se aigua a les dutxes per evitar 
mals majors. Bufalà, que va es-
tar més d’un any sense aigua i 
va suposar sancions econòmi-
ques per part de la Generalitat, i 
Casagemes i Badalona Sud, més 
recentment, s’han vist directa-
ment afectades.

Per evitar que problemes com 
aquest es reprodueixen en altres 
equipaments que necessiten un 
manteniment molt acurat atès 
l’envelliment de les seves instal-
lacions, l’Ajuntament ha impul-
sat la contractació d’un pla per 
prevenir la legionel·la i ajustar-se 
estrictament a la normativa que 
marca Salut.

Es tracta d’un pla plurianual, 
incialment contractat per a dos 
anys, però amb opció de pror-
rogar-lo dos més, que ascendi-
rà a quasi mig milió d’euros, uns 
200.000 euros anuals. La contra-
ctació incourà el seguiment acurat 
dels 33 centres esportius públics 

Activitat esportiva al poliesportiu de Bufalà Foto: ABB

que Badalona té repartits per tots 
els districtes.

El programa diferenciarà en-
tre aquells que són d’alt risc, pel 
seu tipus d’instal·lació d’aigües, i 
els que són de baix risc. La mei-
tat més o menys, seria la tipologia 
més afectada. L’empresa contrac-

tada s’encarregarà de realitzar re-
visión periòdiques setmanals, 
mensuals i trimestrals, depenent 
dels casos, a més d’un control diari 
de les temperatures dels termoa-
cumuladors en els circuits d’aigua 
calenta. També suposarà la neteja 
i desinfecció de les instal·lacions 

la mateixa per dotar-la de major 
seguretat. 

Les dues fases restant, per re-

forçar la densitat i qualitat del 
prat i per plantar arbres, s’execu-
taran després d’estiu.•
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El Viver, sorprès per l’augment de 
la bici entre els treballadors
El principal edifi ci de l’ajuntament no té regulació sobre 
l’ús de la bici ni espais d’aparcament interior sufi cients

J. T. J.

L ’augment progressiu de l’ús 
de la bicicleta entre la soci-
etat s’ha vist també reflec-

tit entre la plantilla municipal, 
part de la qual fa servir aquest 
mitjà per acudir al Viver. Fa unes 
setmanes, de fet, Manteniment 
d’Edifi cis va avisar a través de 
l’intranet dels treballadors de di-
ferents mesures a tenir en comp-
te “donada la proliferació de per-
sonal municipal que acudeix al 
seu lloc de treball en bicicleta” 

i ja que no hi ha cap “regulació” ni 
“espais d’aparcament en el interior 
dels edifi cis”. Alguns d’aquests avi-
sos eren, entre d’altres, “no ocupar 
passadissos ni espais d’evacuació”, 
“no bloquejar portes” o “limitar 
l’accés a elements de seguretat”, 
així com “posar especial atenció en 
la utilització dels ascensors”.

Des de Mobilitat subratllen que 
“en cap cas” es tracta de desincen-
tivar l’ús de la bici, i, tot i que no hi 
ha dades, afi rmen que l’augment de 
la bicicleta entre la plantilla “és una 
constatació visual”. “Sí que és cert”, 
apunten, que “cada cop més per-

sonal utilitza” les bicicletes elèctri-
ques del parc mòbil en els seus des-
plaçaments. Una quinzena d’unitats 
que es van incorporar gràcies a un 
acord amb l’AMB. El principal pro-
blema de l’edifi ci municipal és que 
no hi ha més que un aparcabicis 
exterior, i un altre d’interior al pàr-
quing del Viver, de pagament, ges-
tionat per Engestur i ple d’abonats, 
segons l’empresa municipal, pel 
que esdevenen places “del tot insu-
fi cients”. De moment, afegeixen, “no 
hi ha cap partida habilitada” per in-
crementar les places d’aparcament 
de bici a les instal·lacions.• Aparcabicis a les portes del Viver Foto: J.T.

Carril bici al passeig Marítim Foto: J.T.

A Badalona li costa pedalejar 
sobre la bicicleta
Tot i els ambiciosos projectes de mandat pel que fa a la bicicleta, 
el primer nou carril-bici no arribarà (si ho fa) fi ns a aquest mes de 
juny; el Bicivia entre Montgat i el Centre, “en fase d’aprovació”

Javier Torres Jiménez

L a mobilitat sostenible, la pa-
cifi cació i el retorn de l’es-
pai públic als vianants ha 
estat una de les prioritats 
d’aquest mandat des de 

bon principi. Una d’aquestes as-
signatures pendents que s’ento-
mava era la de facilitar l’ús de la 
bicicleta a la ciutat, un àmbit en 
el que el municipi tenia molt per 
fer fi ns a complir els objectius del 
Pla de Mobilitat Urbana aprovat al 
Ple, que preveu més de 27 quilòme-
tres de carril-bici a Badalona. Tres 
anys després, no obstant, la locali-
tat continua disposant dels matei-
xos 7,5 km repartits en els matei-
xos cinc eixos de carril-bici.

Només un 2,6% de la xarxa de 
carrers de Badalona disposa de 
carril-bici, d’un total de 268. A 
banda dels carrils, l’altre tipus de 
modalitat que permet la circulació 
de bicis sense perill és la zona 30, 
on la velocitat dels vehicles està 
restringida i deixa conviure totes 
dues mobilitats. La ciutat en té 22 
quilòmetres, un 8,2%. 

L’actual xarxa de carrils es pot 
repartir entre dos eixos verticals 
i tres horitzontals, més o menys. 
Els de direcció mar-muntanya són, 
d’una banda, el que comença a la 
rotonda de la benzinera que que-
da sobre el Màgic Badalona i bai-
xa fi ns a Marqués de Montroig i, 
de l’altra, el que comprèn entre 
el passeig Marítim, a peu de plat-
ja, fi ns a la Riera de Canyet i pas-

sa per President Companys, Sant 
Vicenç, Torrent de la Font, Molí 
de la Torre, Confl ent i Martí Pujol 
i al seu darrer tram connecta amb 
el camí del Monestir que puja a 
Sant Jeroni. En l’eix horitzontal 
existeixen carrils al llarg del pas-
seig Marítim, al carrer Salvador 
Espriu, entre rambla Sant Joan i 
avinguda Caritg, i a Marqués de 
Montroig, entre Antoni Bori i Sant 
Adrià. El darrer tram construït va 
ser a la riera de Canyadó. 

Un dels grans anuncis d’aquests 
darrers dos anys ha estat el Bicivia 
entre Montgat i Sant Adrià de 
Besòs, un carril projectat de la mà 
de l’Àrea Metropolitana que ha de 
travessar tota la ciutat, i la prime-
ra part del qual havia d’arribar al 
centre de Badalona més aviat que 
tard. Des de la regidoria d’Espai 
Públic i Mobilitat expliquen que 
“el projecte ja està redactat i es 
troba en fase d’aprovació”. Un cop 
aprovat, apunten, s’iniciarà la lici-

tació, i, posteriorment, la implan-
tació. El cost serà de prop de mig 
milió d’euros.

Tot i ser el més important, el 
primer nou carril que es pinta-
rà les properes setmanes serà la 
perllongació del que ara acaba 
al passeig Marítim a l’alçada de 
la Donzella. Serà amb motiu de 
la pacifi cació del passeig entre la 
Donzella i el Torrent de Vallmajor. 
Si és que un hipotètic canvi de go-
vern no frena aquesta mesura, és 

Si la pacifi cació del 
passeig Marítim 
es materialitza, 
inclourà la 
perllongació del 
carril que acaba 
a la Donzella 

clar. Si no fos així, estaria enlles-
tit abans del 17 de juny, i ocuparia 
el carril que ara els cotxes circu-
len en sentit Barcelona, és a dir, 
el més proper a les vies. Igual que 
la modifi cació del carril marítim 
entre carrer del Mar i l’estació de 
Renfe, al cantó de mar de les vies 
del tren, que s’enganxarà a la zona 
de vies per evitar incidents amb els 
vianants, diuen des de la regidoria, 
ja que actualment discorre pel bell 
mig del carrer.

A banda d’aquestes accions im-
mediates, està “en fase de con-
tractació el repintat de la senya-
lització a carrer dels Apenins”, 
que també inclourà un carril-
bici, avancen des de Mobilitat. 
D’altra banda, els carrils aprovats 
al Consell de la Mobilitat, assegu-
ren, es troben en fase de “redac-
ció de projecte”. Més enllà dels 
carrils, l’Ajuntament “està trami-
tant la compra de nous aparcabi-
cis”, que s’ha vist endarrerida, in-
diquen, “per la entrada en vigor de 
la nova llei de contractes”.•



L’Independent de Badalona
8 de juny de 2018

7

explica Sara Ortiz, sociòloga del 
Col·lectiu Punt 6. Elles han cana-
litzat totes les peticions i propos-
tes de les classes i ho han trans-
format en criteris, també tècnics, 
perquè pugui ser viable quan arri-
bi als despatxos. “Demanen espais 
amb interacció amb la natura, ac-
tivitas i elements aptes per edats 
diferents, bancs, fonts, que tot es-
tigui net i no trencat, que siguin 
zones accessibles”.

Un punt en el que han hagut 
d’incidir és en el de la importàn-
cia de fer “xarxa entre diferents 
espais, però no replicar perquè 
no tot sigui el mateix”. És el cas de 
les pistes de futbol o bàsquet, diu 
Sara Ortiz, que de vegades mono-
politzen les peticions. “Pot ser hi 
ha una a prop i el que s’ha de fet és 
instal·lar una altra cosa, però en-
fortir la xarxa i connexió entre les 
zones de joc”.

El pressupost per invertir en re-
forma i remodelació de parcs in-
fantils aquest 2018 ascendeix a uns 
600.000 euros, que es repartirà en-
tre les sis zones proposades.•

Conviure

El pressupost per 
invertir en parcs 
infantils aquest 
2018 ascendeix a 
uns 600.000 euros

Els nens i nenes decideixen com 
reformar els parcs de la ciutat
El Col·lectiu Punt 6 ha coordinat amb diferents centres el disseny de propostes perquè 
l’Ajuntament tingui en compte la visió dels més petits i usuaris de les zones de joc

J. T. J.

Tirolines, rocòdroms, més 
zones amb vegetació, pis-
tes esportives, taules de 
ping-pong. Són alguns dels 
elements que als nens i ne-

nes de Badalona els hi agradaria 
trobar als parcs de prop de casa 
seva o de la seva escola. Una mira-
da que un procés de participació 
ha volgut recollir durant els dar-
rers mesos, i que el Consell dels 
Infants ha canalitzat per fer ar-
ribar a l’Ajuntament amb l’objec-
tiu que el Departament d’Espais 
Públics ho tingui en compte a l’ho-
ra de reformar zones de joc o fer-
ne de noves.

La dinamització del procés ha 
estat en mans del Col·lectiu Punt 6, 
un grup d’arquitectes, sociòlogues 
i urbanistes especialitzades en do-
nar una mirada de gènere, plural i 
de cooperació al disseny de les ciu-
tats. Elles han estat les encarrega-
des de guiar al Consell i, sobretot, 
a les sis escoles que han participat 

més directament en els tallers, una 
per a cada zona de joc que es podrà 
arreglar, en principi, aquest 2018.

Els alumnes de 5è de Primària 
de les escoles Mercè Rodoreda 

(parc del c. Escultor Clarà amb Pau 
Picasso), Assumpció (parc c. Sant 
Joan Evangelista), Les Ciències 
(parc plaça Can Segarra), Rafael 
Alberti (c. Guasch), Jungfrau (pl. 

Oriol Martorell i Pere de Tere 
(c. Lope de Vega amb Vidal i 
Barraquer) han estat les escollides 
per redefi nir els parcs que tenen 
a prop als seus respectius barris. 
Els diferents grups, prop de 300 in-
fants, van participar en observa-
ció i jocs de rol, on els nens i nens 
assumien el paper de persones 
d’edats i sexes diferents, per po-
der aportar mirades diferents de 
l’espai en qüestió.

“Quan els hi preguntes i veuen 
que et prens seriosament el que 
diuen, els infants es bolquen mol-
tíssim. Que vegin que poden apor-
tar i opinar des de tant petits és un 
empoderament molt important”, 

Consell dels Infants, fa uns dies Foto: J.T.
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de Badalona

David Guerrero, president
de FAMPAS Badalona

R ecordo la primera vegada que FAMPAS 
Badalona vam anar al Departament d’Ense-
nyament. Portàvem números treballats que ja 
preveien greus problemes per encabir l’alum-
nat en un futur. I recordo com ens vam etzi-

bar: Les AMPA el que heu de fer és organitzar festes i 
extraescolars, que de la planifi cació ja ens ocupem no-
saltres. No patiu. Ho tenim tot previst (sic). Em vaig 
quedar quasi tan groc com la samarreta que portava!

Ho tenien tot previst? Amb quins criteris? 
La Generalitat ha de garantir el dret a l’educació 

en les millors condicions, però una desídia crònica ha 
fet de Badalona un catàleg del ventall d’afectacions 
que l’Educació Pública pateix. I el dèfi cit estructural 
de l’oferta de places públiques ja ha fet col·lapsar la 
capacitat per improvisar solucions. 

Avui, gràcies a la gran feina dels professionals dels 
nostres centres, i al recolzament constant de les famí-
lies, l’educació pública és l’opció més triada a l’hora 
de fer la preinscripció escolar. I aquest percentatge 
porta anys augmentat de manera sostinguda.

Fa temps que Badalona es mou i treballa conjun-
tament, amb el necessari recolzament i lideratge de 
l’Administració local.  Els últims tres anys, l’aposta 
de l’equip de govern ha estat clara i decidida, i hem 
aconseguit blindar i incrementar l’oferta de places 
públiques. Però hem avançat poc en matèria de cons-
trucció de centres. 

Ha estat necessari un canvi de color al Departament 
d’Ensenyament, i la trista constatació de la gran mag-
nitud d’aquest col·lapse, el que ha fet que, fi nalment, 
s’aconsegueixi un compromís clar per part del nou 
Conseller, que va inaugurar la seva agenda ofi cial vi-
sitant la nostra ciutat el passat dilluns.

No ha estat fàcil, però hem aconseguit compro-
misos:
• Les escoles Jungfrau i Progrés hauran d’assumir 

un grup addicional el proper curs. El Departament 
escoltarà la comunitat educativa per valorar les ne-
cessitats que generin l’arribada d’aquests grups. 

• La ubicació provisional de l’Institut Ca l’Arnús esta-
rà llesta al setembre.

• Les obres de l’Institut Ventura Gassol s’iniciaran a 
fi nals d’aquest ny.

• S’inclouran, al pressupost 2019, les partides neces-
sàries per la construcció de les escoles Ventós Mir i 
Badalona Port, sense dilatar els terminis.

• L’Escola Montigalà torna a estar en la llista de prio-
ritats.

I, el principal, al meu parer: Obrir un espai de tre-
ball conjunt (administracions i agents de la comuni-
tat educativa) que ens permeti aixecar els pilars fo-
namentals per realitzar una veritable transformació 
cap a una ciutat educadora. 

Tenim ara un repte majúscul. Caldrà canalitzar 
tota la nostra força, ser-hi  totes les veus i crear, pel 
proper curs, aquesta agenda de treball conjunt per 
construir la Badalona Educadora.

O sigui, que ens toca seguir suant la samarreta! 

Però, la cantera puja amb força!  Vull agrair la 
gran feina i l’esforç compartit de tanta i tanta gent. 
I de les #FamíliesSensePlaces, sens dubte, un capital 
humà molt valuós per les AFA que les acollin el pro-
per curs.•

Opinió convidada

Suar la samarreta

Infant amb la samarreta SOS Ensenyament, fa uns dies Foto: Silvia Rodríguez Gómez

“El principal compromís 
és obrir un espai de treball 
conjunt entre administracions 
i comunitat educativa per 
aixecar els pilars fonamentals 
per a una transformació”

Opinió convidada

“Durant aquest 
mandat s’ha 
avançat en la 
redacció de 
projectes i 
memòries; un 
primer tram 
de Bicivia té 
pressupost”

Bicicleta. OK, 0km?

Roger Melcior, 
Portaveu de la Plataforma de Promoció 
del Transport Públic

E l tercer any de mandat, és un bon moment per 
fer balanç del desenvolupament de les polí-
tiques públiques, també de Mobilitat i d’im-
puls ala bicicleta. El Pla de Mobilitat que es 
va començar a redactar al 2009 recollia que 

Badalona tenia 12.182 metres de carrils bicis bidirec-
cionals, fet que signifi cat que la xarxa de carrils bici 
estava estesa només a 6km d’una xarxa de carrers de 
més de 300. A hores d’ara podem afi rma que Badalona 
té 727 metres menys, el carril anul·lat a l’avinguda 
Marquès de Mont-roig des de les obres del Metro.

És cert, que durant aquest mandat s’ha avançat 
en la redacció de projec-
tes i memòries valorades. 
Especialment en destaca el 
Bicivia impulsat per l’Àrea 
Metropolitana. De fet un 
primer tram, el de Sant 
Bru i Carretera de Mataró 
té una consignació pressu-
postària de 450.000 i espe-
rem que les obres puguin 
començar “aviat”.

El que Badalona necessi-
ta prioritàriament és com-
plementar la xarxa bàsica 
que comprèn l’eix litoral 
(Pg Marítim) i l’eix central 
(NII) contemplats a Bicivia. 
I fer-ho amb infraestruc-
tura segregada, en calça-
da i pensant amb les connexions intermuncipals que 
en poden disparar l’ús. Els dos eixos tenen un cost no 
superior a la reurbanització d’un parell de carrers te-
nint en compte que poden comptar amb fi nançament 
supramunicipal de fi ns el 50%. Per tant és raonable en-
cabir-los en un pressupost d’inversions de 40M€ d’un 
mandat, tenint en compte que són actuacions que in-
completes no generen l’efecte multiplicador de deman-
da que busquen.

Barcelona aquest mandat ja ha executat i estre-
nat més de 40 quilòmetres de carrils bici i al fi nalit-
zar-lo espera haver-ne fet més de 60 quilòmetres. A 
Badalona de mentre podem dir que encara no hem 
estrenat cap quilòmetre. Sens  dubte, la bicicleta con-
tinuarà sent l’assignatura pendent tot i que, aparent-
ment, és una prioritat política per l’Ajuntament i les 
entitats suparlocals. Potser es que fa por plantejar-
se quin és el model de mobilitat i de la distribució de 
l’espai públic a la ciutat?•
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Activitats
Divendres 8 de juny 
Projecció de cinema, cicle de cinema 
sobre la Gran Guerra amb “La Grande 
Guerra” de Mario Monicelli. A càrrec 
de Badalona FEM Cultura A pl. Font i 
Escolà, 6-8, 19h

Festes de Canyadó:
· Dinar de gent gran del barri, al casal, 
14h 
· Festival de gent gran al Celler de la 
Masia, al casal, 17.30h
· Sopar homenatge a la gent gran, al ca-
sal, 21h
· IV Cursa Pirata Nocturna. Sortida Riera 
Canyadó amb Pomar Baix, 19.30h
· Cantada d’havaneres a la plaça del Drac, 
amb Havaneres Mar i Vent i Mariatxis 
Andelé, 22.30h

Festes de Ronda Sant Antoni de Llefi à:
· Tallers de manualitats, 17-19h 
· Xocolatada popular, 18.30h
· Grup d’animació El Flabiol, 19h
· Missa Rociera, a Sant Antoni de Pàdua, 
20.30h
· Disco mòbil amb Festival Sound 
Medium, 23h

‘La composició com a religió?’, activitat 
de la Penya Fotogràfi ca de Badalona, amb 
Martín Gallego, al Centre Cívic de Can 
Cabanayes, de 19 a 21h

Telefèric Festival. Sidonie en concert a 
la Sala Sarau 08911 (c. Ramon Martí i 
Alsina), a les 22.30h

Festes de la Morera:
· Concert de rap amb joves del districte, 
al parc de la Bòbila, 18h 

Dissabte 9 de juny
Festes de Sant Antoni de Llefi à:
· XX Mostra d’entitats, a la pl Trafalgar 
11h 
· 53è concurs de dibuixos infantils, 11.30h
· Ballada de sardanes amb la cobla Baix 
Llobregat, a la pl. Trafalgar 19h
· X Tabalada amb els grups de percussió 

Si 
voleu publi-

car els vostres actes 
en aquesta agenda, en-

vieu un correu electrònic 
a redaccio

@independentbdn.cat

Recomanem

Correfoc de les Festes de Llefi à
XXXIII Correfoc de Llefi à. Un dels punts forts de les festes de 
Sant Antoni de Llefi à. Activitat a càrrec dels Diables Kapaoltis 
Bèsties de Foc, Bèsties i Diables de La Salut, Bufons del Foc, 
Diables Badalona, Tronada de Sant Adrià i la colla convidada 
Diables Sant Cugat. El tret de sortida serà per primer cop a la 
plaça de la Dona, com a novetat del Correfoc. Recorregut: pl. de 
la Dona, c. Provença, av. Marquès de Sant Mori, c. Pérez Galdós, 
rda. Sant Antoni, c. Ramiro de Maeztu i pl. Trafalgar .
Dissabte, 9 de juny, a partir de les 22.15h.

Kapaoltis, Tronada i colla convidada, a la 
pl Trafalgar 19.30h
· XIII Correfoc infantil, a càrrec de la co-
lla infantil de Diables Kapaoltis, Tronada 
de Sant Adrià, Bèsties de Foc, Diables de 
Badalona i la colla convidada, Grup de 
Diables Sant Cugat. Recorregut: pl. de la 
Dona, c. Provença, av. Marquès de Sant 
Mori i pl. Trafalgar, 20.15h 
· XXXIII Correfoc de Llefi à, a càrrec de 
Diables Kapaoltis, Bèsties de Foc, Bèsties 
i Diables de La Salut, Bufons del Foc, 
Diables Badalona, Tronada de Sant Adrià i 
la colla convidada Diables Sant Cugat, inici 
a la pl de la Dona 22.15h
· Festa de l’aigua i de l’escuma i música, pl 
de la Dona, 00.30h

Festes de Canyadó:
· Festa del Lola, a l’escola Lola Anglada, du-
rant tot el dia
· Visita guiada a la Masia de Canyadó, 10h
· Pregó de festes, a càrrec de Carles 
Tornero, amb concurs de truites posteri-
or, 12.30h
· Cercavila i ballada amb entitats de cul-
tura popular, amb inici a la plaça Lola 
Anglada, 18.30h
· Actuació de Latin Zumba Canyadó, 19.30h
· Actuació de la vocalia de la dona, 20h
· Actuació Cant Coral de Canyadó, 20.30h
· Actuació de Latin Zumba Canyadó, 19.30h
· Sopar de germanor a la Baixadeta, 21h
· Gala especial del 50è aniversari del bar-
ri, presentada per Montse Cucarella. AMb 
Germans Garcia i Ballet Silvia Pallisera, 
22h
· Ball dels aniversaris amb l’orquesta 
Glace, 23h

Festes de Ronda Sant Antoni de Llefi à:
· Trobada de puntaires, 10.30h 
· Festa infantil, 11h
· Gran festival de l’escuma, 13h
· Sardinada, 18h
· Cantada d’havaneres, 20h
· Gran cremat, 21h
· Gran vetllada de ball, 23h

Festes de la Morera:
· ‘Banyetada dolça’, recorregut pel bar-
ri demanant dolços, amb inici al carrer 
Pirineus, 10.30h 
· Actuacions de ball d’entitats i escoles del 
barri, a carrer Pirineus, de 16.30 a 18.10h
· Berenar infantil amb l’AMPA Salvador 
Espriu, carrer Pirineus, 18.30h
· Cercavila amb el Bufons del Toc, Bufons 
del Foc, Colla Pugui-Pugui i Dragoneta 
Espurna, AMPA Salvador Espriu. Sortida 
des de la pl. Bac de Roda, 19.30h
· Sopar popular d’homenatge als avis i àvi-
es. Carrer Pirineus, 21h
· Sorteig a càrrec de l’AV de Morera, 22h
· Ball popular amb l’Orquesta Quetal i rom 
cremat, 22.30h

Marina Day al port de Badalona. 
Jornada de portes obertes amb activitats  
i esports nàutics al servei dels assistents, 
durant tot el dia. Port de Badalona.

14a edició de “La Llarga”, a càrrec C.N. 
Bétulo (del C.N. fi ns al Port de Badalona), 
a les 17h

Festes de Coll i Pujol:
· Festa infantil, amb taller de circ i in-
fl ables, música i animació amb el grup 
Encara Farem Salat i xocolatada, a partir 
de les 17h
· Sardinada i botifarrada popular, amb ball 
posterior, a la plaça Oriol Martorell, a par-
tir de les 20h 

Teatre, ‘Les mans d’Euridice’, a càrrec de 
La Badalonense (c. Sant Anastasi, 14), a les 
19h

Telefèric Festival. Mazoni en concert 
al Panoràmic (parc de les Bateries de 
Montgat), a les 19.30h

Concert amb Hotel Cochambre. Sala Sarau 
08911 (c. Ramon Martí i Alsina), a les 00h

Diumenge 10 de juny 
10è Open Club CTT Badalona. Ping-
pong per a tothom, obert a afi cionats. La 
Badalonense (c. Sant Anastasi, 14), a les 9h

Festes de Sant Antoni de Llefi à:
· IX Trobada de col·leccionistes de xapes de 
cava, a la pl Trafalgar, 10h 
· Esmorzar amb xistorra a preu popular, a 
la pl. Trafalgar 11h
· Actuacions de les entitats de Llefi à, pl 
Trafalgar 11h
· VI Concurs de Recollida de Carretilles del 
Correfoc de Llefi à, pl Trafalgar, 12h 
· Festa de l’escuma, pl. Trafalgar 13h
· I Festival de Cultura Urbana de Llefi à. 
Competició de break dance 2 vs 2, competi-
ció d’improvisació de rap i concert, Escola 
Rafael Casanova, 16.30h
· Havaneres a càrrec del grup Cabotatge i 
rom cremat, pl Trafalgar, 20h

Festes de Ronda Sant Antoni de Llefi à:
· Actuacions durant tot el dia de diferents 
entitats, escoles i cors fl amencs

Festes de Canyadó:
· Torneig interclub de petanca, 8h
· Visita guiada pel barri, 10h
· Animació infantil a la Baixadeta, 10h
· Sardanes a la Baixadeta, 11h
· Festa de l’escuma a la Baixadeta, 12.30h
· Exhibició de Zumba Kids i Zumba, 18.45h
· Animació infantil de l’aniversari, 19.30h
· Xocolatada popular per a la mainada, 20h
· Espectacle de foc, a càrrec de Bufons del 
Toc i Bufons del Foc, 21h

Festa del Mar, que començarà amb la 
participació d’institucions, entitats i 
associacions de Badalona relacionades 
amb el mar que organitzaran diverses 
activitats adreçades al públic familiar. 
Tallers i activitats per a tots els públics, 
esports marítims, biologia, jocs, art i in-
formació. Al passeig Marítim, alçada del 
Pont del Petroli, a partir de les 10h

Festes de la Morera:
· Activitats infantils amb animació i festa 
de l’escuma al carrer Pirineus, 10.30h 

Telefèric Festival. Pau Riba en concert a 
la Donzella (passeig Marítim s/n), a les 
20h

Festes d’Iris Sol-Casagemes. Botifarrada 
popular, havaneres i rom cremat (plaça 
del Sol), a les 20.30h

Dimarts 12 de juny 
Concert de fi nal de curs de l’Orfeó 
Badaloní. Concert de fi nal de curs de les 
corals infantils. A l’Espai Tolrà (c. Enric 
Borràs, 19), 19h

Manon Lescaut, Puccini. Audició co-
mentada de l’òpera, a càrrec de Ferran 
Compte. A l’espai Marina, 19.30h

Dimecres 13 de juny 
Festes de Sant Antoni de Llefi à:
· Lliurament de premis del 53è Concurs 
de Dibuixos Infantils, Torre Mena, 18.30h 
· Missa de sant Antoni i sopar de germa-
nor, a la Torre Mena, 19h
· Contes badalonins: Irisot el bruixot 
de la Iris. A càrrec de l’autora, Anna 
Domínguez, a la Biblioteca Xavier Soto 
de Llefi à, 18h

Dijous 14 de juny 
Inauguració d’un nou cicle de Nits d’Es-
tiu als Badius, a càrrec d’Òmnium. Al ba-
diu de l’Espai Tolrà (c. Enric Borràs, 19), 
21h

La Penya Fotogràfi ca 
de Badalona impulsa 
per primer cop un 
concurs sobre les Festes 
de Maig. De l’1 al 10 
de juny, l’entitat té les 
inscripcions obertes 
a aquest certamen. 
L’activitat premiarà 
les tres millors fotos 
amb 150, 100 i 50 euros, 
respectivament
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Javier Torres Jiménez

Superació”, “valor” o “visibi-
litat” són alguns dels con-
ceptes que es poden llegir 
a un dels murs de l’Aula de 
Suport Unitat d’Educació 

Compartida (ASUEC) de Llefi à, un 
centre on es formen joves amb cer-
tes difi cultats i problemes per im-
partir classes en una escola o ins-
titut convencionals. Lletres grans, 
de formes creatives i amb colors 
intensos pinten tota una paret que 
van cobrir amb esprai ells matei-
xos, i que amaga darrera dies i dies 
de disseny, preparació i treball 
amb l’ajuda dels nois de Krear-T, 
un grup de grafi ters de Badalona 
que utilitza l’art urbà per connec-
tar amb el carrer i el seu jovent.

En Pablo Álvarez i en Marc 
Rectoret són dos dels membres 
més actius d’aquest grup que té 
com a seu l’Associació de Veïns de 
Juan Valera, però que es mou per 
tota la ciutat deixant un rastre de 
color i olor a esprai. Només les 
darreres setmanes han estat de-
senvolupant projectes amb cen-
tres i entitats socioeducatives a 
Morera, Progrés, Llefi à o Lloreda. 
Tot i que la iniciativa té ja set anys 
i hi han passat més d’una vinte-
na d’artistes del grafi t, d’uns me-
sos ençà es troben en un moment 
d’expansió i demanda que els por-
ta d’un barri a un altre cada setma-
na. I això sense comptar les mo-
gudes en les quals participen fora 
de Badalona, a altres municipis 
de l’àrea metropolitana. I tot per 
amor a l’art, i a l’educació.

“Això els hi serveix per veure 
que poden aplicar el seu temps 
lliure en una cosa productiva”, 

indiquen els grafiters durant la 
jornada de pintura a l’ASUEC de 
Llefi à. “Té raó, si no hauria estat 
a casa veient Youtube o amb el 
mòbil”, bromeja un dels nanos. I 
és que el grafi t és només l’excusa 
per treballar qüestions més pro-
fundes, per intentar transmetre 
uns valors, explica el Pablo, i per 
fer partícips als nois i noies. Com 
en el cas del centre de Llefi à, on 
un dels joves va proposar la idea 
general del dibuix, a partir de la 
qual van treballar una pluja d’ide-
es amb coses positives i negatives 
que hi volien plasmar. “És un ull 
darrera d’un mur trencat perquè 
signifi ca el que hi ha darrera dels 
prejudicis de la societat. Nosaltres 
som nois i noies que convivim amb 
aquest estereotip de joves delin-
qüents sense futur, i aquest grafi ti 
vol plasmar que darrera del que la 
gent veu, som una altra cosa”, rela-
ta un dels joves de l’ASUEC.

El grafiti només es va poder 
pintar durant el matí i la pluja 
va acabar enterbolint una jorna-
da que es va haver de traslladar 
a l’interior de l’edifi ci, on els gra-
fi ters, les educadores i una quin-
zena de nois i noies van dinar ple-
gats. Un moment molt important 
de tot aquest taller en el qual tots 

debaten i posen idees sobre la tau-
la; i no només sobre el projecte en 
qüestió. El Pablo, amb estudis de 
psicologia i experimentat en mol-
tes experiències d’educació social 
com aquesta, explica al grup per 
què una persona més activa o amb 
més dèfi cit d’atenció ha d’invertir 
més temps en estudiar per apro-
var un examen, perquè un dels na-
nos diu patir aquesta situació so-
vint. I ho fa amb un got de plàstic 
i una Coca Cola. Ser companys de 
grafi t els ha col·locat a tots al ma-
teix nivell, han trenat un bon ni-
vell de confi ança i posen en comú 
experiències personals.

“Ha sortit tot molt fl uït tot i la 
pluja. El taller de grafi ti els crida-
va l’atenció i s’han anat animant 
aquestes darreres setmanes; uns 
han anat cridant a uns altres i 
han portat a amics de fora, i al fi -
nal hem fet un bon grup”, subratlla 
Krear-T. I els nois tenen clar que és 
una activitat atractiva i diferent, 
per això s’hi van sumar. “És una 
cosa diferent que no fem a casa o 
cada dia, mola”, diu un. “Un grafi -
ti mola perquè el veu tothom, està 
al carrer i quan el tornem a veure, 
sabrem que és una creació nostra”, 
enalteix un altre. Al fi nal, tots co-
incideixen en que els hi ha encan-

tat i tornarien a fer un altre taller 
i un altre grafi ti.

I aquest és l’èxit de Krear-T, més 
que no pas un mur ben pintat o 
un disseny original. Crear escola i 
afi ció. I és que una part dels inte-
grants que han passat per l’asso-
ciació són nois que van viure un 
d’aquests tallers, que es van engan-
xar i que fi nalment es van pujar al 
carro d’aquesta iniciativa, que té un 
accent totalment voluntari i social. 
Una sortida del dia a dia dels bar-
ris, que no sempre és senzill per a 
tothom, que també permet ajudar 
a altres que estan o han estat com 
tu, diuen els grafi ters.•

“Això serveix als 
nois per veure 
que poden aplicar 
el seu temps 
lliure en una cosa 
productiva”

Els nois de Krear-T amb els nanos de l’ASUEC de Llefi à Foto: Marc Rectoret

El grafi tti de l’esprai 
socioeducatiu 
El grup d’artistes urbans Krear-T treballa amb joves i entitats socials i 
educatives de tots els barris per transmetre valors a través del graffi  ti

Els nois de Krear-T amb els nanos de l’ASUEC de Llefi à Foto: Marc Rectoret
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Només nou bandes badalonines participen 
al XX Concurs de Música de Badalona
La nota positiva és que hi ha rècord de participació de 
grups d’altres localitats catalanes, en total 146

Silvia Rodríguez Gómez

Tot just ha fi nalitzat el ter-
mini d’inscripció per parti-
cipar en el XX Concurs de 

Música de Badalona, i són 146 
les propostes musicals que hi 
participaran enguany, una xi-
fra rècord, però que amaga una 
dada preocupant: només hi ha 
nou bandes de Badalona inscri-
tes. Marina D’Ecclesiis, coordi-
nadora del concurs organitzat 

per La Rotllana, creu que aques-
ta xifra tan baixa s’explica perquè 
molta gent de Badalona marxa a 
Barcelona a tocar i assajar, ja que 
a “Badalona no hi ha pràcticament 
on fer-ho, i acaben barrejant-se els 
músics. Ja no pots dir que ets una 
banda de Badalona”, apunta. 

Tot i això, els organitzadors 
estan molt engrescats en aques-
ta edició, que suma unes col-
laboracions molt importants: la 
del Festival Esperanzah –una cita 
que va reunir a unes 23.000 per-

sones al Prat de Llobregat l’any 
passat– i que premiarà a una de 
les bandes amb una actuació re-
munerada en la seva pròxima edi-
ció. D’altre banda, La Cúpula Music 
oferirà la distribució digital gra-
tuïta dels àlbums dels tres grups 
guanyadors del concurs i el 8% de 
descompte en la fabricació del seu 
primer àlbum. 

En total són sis premis als que 
es poden optar, quatre amb dota-
ció econòmica i distribució mu-
sical (millor banda; millor banda 

Silvia Rodríguez Gómez

Q
ue la carrera de les per-
sones que es volen dedi-
car a la música estaria 
plena de dificultats era 
una condició que moltes 
ja coneixien, però sovint 

la realitat és més dura del que es 
pensaven. A Badalona, els profes-
sionals de la música, músics però 
també promotors musicals o mà-
nagers, així com entitats que tre-
ballen amb la música com a eina 
d’integració social denuncien la 
falta d’oportunitats que la ciutat 
els hi ofereix perquè hi ha manca 
d’espais on tocar en petit format, i 
també de llocs on assajar. Una re-
alitat que, apunten moltes de les 
veus que han participat en aquest 
reportatge, es podria canviar amb 
petits gestos i amb més voluntat, 
sobretot per part de l’Administra-
ció municipal, però també d’em-
presaris de l’oci i la restauració. 

Roger Vidal és mànager i pro-
motor musical, i durant deu anys 
va organitzar a Badalona el festi-
val Musica’t, un cicle de música en 
català i en format acústic. Aquest 
any es va anunciar que era l’última 
edició del festival. “Un dels princi-
pals factors que ens trobem la ma-
joria de promotors que hem inten-
tat fer coses a Badalona és el poc 
circuit que hi ha, la manca d’espais, 
i una política cultural clara: el gran 
promotor de Badalona és l’Ajunta-
ment, però només per Festes de 
Maig, Festa Major d’Agost, i les fes-
tes de Llefi à. Tret d’aquí, a part del 
Blues i Ritmes, que és un festival 
de molta qualitat però amb un pú-
blic petit, no hi ha res més perquè 

La música emergent, en 
perill d’extinció a Badalona 
La manca d’espais per tocar en directe en petit format i de polítiques 
d’incentiu difi culten la supervivència de músics i bandes emergents 

Indestructible, durant la seva actuació a les Festes de Maig Foto: Indestructible

econòmica ha fet molt de mal per-
què molts músics emergents van 
deixar de pagar locals d’assajos, i 
fi ns i tot “van haver de vendre els 
instruments”, lamenta. “Ningú fa 
una aposta política clara en aquest 
sentit. Si algú potència un deter-
minat àmbit, canvia les coses, al-
tres ciutats ho estan fent, però a 
Badalona tot això s’està morint”, 
denuncia. 

“La música és un instrument 
de socialització molt potent, per-
què moltes vegades és una sortida 
per la joventut, quan no ha trobat 
opcions en el sistema acadèmic ni 
en el món laboral. Tot el que es ge-
nera al voltant d’un instrument, el 
temps que hi dediques i l’esforç, si 
després pots tocar a les festes del 
barri o a algun local es compensa, 
però és que tot això està mort. Són 
anys i anys d’absència de política 
de joventut, és una vergonya”, es 
lamenta. 

Guanyadors del concurs, 
però sense espais per tocar
Indestructible va ser escollit el mi-
llor grup de Badalona de la passada 
edició del concurs organitzat per 
La Rotllana. El premi va ser tocar 
durant les Festes de Maig, fent de 
teloners de Txarango i Tremenda 
Jauría. “Vam tocar davant 2.000 
persones, i això ens va suposar un 
gran repte i una satisfacció enor-
me, però no a nivell d’obrir-nos 
més portes, no estem tenint més 
oportunitats”, reconeixen els inte-
grants d’aquest grup de hard-rock 
que va néixer a Badalona al 2011. 
“Som una proposta sòlida, i a la 
gent li agrada el que fem, però si no 
ets una banda que arrossegui molt 
públic, les sales no et donen la  pos-
sibilitat. És un peix que es mossega 
la cua, si no tens públic no aposten 
per tu, però si no toques no tindràs 
públic”, observen. 

A Badalona també és una difi -
cultat trobar on assajar. Hi ha tres 
espais ubicats a diferents barris 
de la ciutat, un al centre, un a Sant 
Roc i un altre a Gorg, però alguns 
son petits, i tots son cars, entre 200 
i 350 euros al mes, mentre que a 
Barcelona i a d’altres ciutats les ad-
ministracions locals han construït 
bucs d’assaig en alguns centres cul-
turals, amb un cost molt reduït per 
als usuaris.•

 Els professionals 
demanen que 
els centres cívics 
tinguin una 
programació 
musical estable

tota la resta d’iniciatives es troben 
sense suport institucional”, opina, 
tot matisant que no es refereix a 
diners en efectiu, sinó “recursos 
en comunicació, en cessió d’espais 
com el Principal, el Zorrilla o els 
centres cívics”. 

En aquest sentit, el promotor 
musical apunta que durant l’últi-
ma trobada que es va fer a la Taula 
de Cultura de l’Ajuntament, fa pocs 
mesos, els professionals de la mú-
sica van demanar sobretot adap-
tar la xarxa de centres cívics per 
fer concerts, per tal de destinar 
un parell de centres per convertir-
los en petites sales de concerts per 
a grups emergents, on hi hagués 
una programació estable de músi-

ca, “tal com fan altres ciutats molt 
més petites que Badalona”, explica.

Una de les institucions amb 
més recorregut en aquest àmbit 
a Badalona és l’Escola de Música 
Moderna. El seu director, Ramón 
Montoliu, creu també que seria 
clau crear un circuit d’espais on 
els músics emergents poguessin 
fer-se un públic. “Quan més llocs, 
més senzill seria contractar músics 
per tocar en directe, encara que els 
llocs petits paguin poc, ja els hi ser-
viria als qui comencen”, opina.

Salvador Periago, represen-
tant de La Rotllana, també coneix 
i pateix les difi cultats que troben 
per promocionar la música, en el 
cas d’ells, des d’una vessant soci-

alitzadora. Aquesta entitat bada-
lonina que treballa per la igual-
tat d’oportunitats d’infants i joves 
amb risc d’exclusió social organit-
za cada any el Concurs de Música 
de Badalona, un projecte que en-
guany celebra la seva XX edició. 
Amb tants anys d’experiència or-
ganitzant aquest concurs, Periago 
destaca que la realitat de les ban-
des a Badalona ha canviat molt. 
“Abans sorgien les bandes als ins-
tituts, o als barris, i ara la gent és 
mou molt i busca altres espais i al-
tres persones. També s’ha perdut 
aquesta funció de socialitzar, i mol-
ta gent jove es fi ca a casa i amb un 
ordinador fa meravelles”, explica. 
Periago també apunta que la crisi 

en llengua catalana; millor ban-
da de Badalona per decisió del 
jurat; millor banda de Badalona 
per decisió popular) i dos premis 
d’actuacions remunerades, la de 
l’Esperanzah i la de la Festa de 
la Tamborinada, premiada per la 
Fundació La Roda.

A mitjans de juny es coneixe-
ran les 13 bandes escollides per 
jurat que participaran en dos 
concerts al Teatre Principal al 
novembre i on es decidiran les 
bandes guanyadores.
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Mig segle de xurros amb 
xocolata al passeig de La Salut
La Xurreria Rodríguez és un dels comerços que ha viscut 
alguns dels canvis més importants de Badalona i que 
ha sabut adaptar-se i evolucionar amb el temps

L’establiment, dècades enrere Foto: Família Rodríguez

Javier Torres Jiménez

A l passeig de La Salut s’hi 
pot anar a fer infinitat 
de coses, però una de les 
més recorrents durant 
dècades tot i el pas del 

temps, sobretot per als més lla-
miners, és anar a ‘la xurre’. A be-
renar o a esmorzar, tant se val. I 
és així des dels anys 70, quan els 
Rodríguez van obrir al cor del 
barri un negoci que ha evolucio-
nat amb el pas dels anys, que s’ha 
sabut adaptar als canvis de la so-
cietat i que, malgrat tot, continua 
servint quilos de xurros i xocola-
ta cada dia. 

La Xurreria Rodríguez és una 
de les protagonistes de l’exposició 
‘Botigues d’abans’, que el Museu 
de Badalona permet visitar des de 
fa setmanes, i que ret homenatge 
als comerços més antics de la ciu-
tat, a alguns de desapareguts i d’al-
tres que continuen resistint l’em-
penta del temps i els canvis de la 
societat, també a barris com La 
Salut. “Estem vivint ara la sego-
na generació de clients i pràctica-
ment la tercera”, reivindica la Loli 
Rodríguez, que juntament amb la 
seva germana Núria i el seu ma-
rit, al qual va conèixer a la mateixa 
xurreria dècades enrere, van here-
tar el negoci.

La Loli ens relata que el públic 
i el propi passeig i els seus comer-
ços han canviat molt tots aquests 
anys, però que el seu és un produc-
te molt específi c i que ara, a més, 
torna a estar “de moda” i està sor-
tint de l’estacionalitat de l’hivern. 
“Durant la setmana servim sobre-
tot a gent del barri, i els caps de 
setmana el client canvia: persones 
d’altres parts de Badalona i d’al-
tres ciutats que vénen al mercat, al 

seny del nom i el logo. “Cada 8 o 
10 anys hem anat fent una inver-
sió per estar en constant evolució. 
Intentant veure què ens falta, què 
falla, què prefereix la gent, que ho 
acostuma a rebre molt bé”. També 
explica que s’han adaptat a les no-
ves tecnologies i que estan ara a 
les xarxes socials, per exemple, per 
aconseguir la difusió entre la gent 
més jove.

Un altre dels factors clau, su-
bratlla la Loli, és que l’equip sem-
pre es manté sòlid i constant du-
rant molts anys. “Qui entra a 
treballar acostuma a quedar-se 
molts anys. Qui ve ho percep com 
un negoci molt familiar perquè 

sempre hi som els mateixos. Som 
un equip, vivim molt el negoci”. En 
defi nitiva, considera que la gent 
valora molt que et vagis renovant 
i que no et rendeixis ni deixis d’es-
tar atent al teu negoci al 100%.

Els esforços i els bons resultats, 
però, no volen dir que no s’hagi 
passat per moments dolents. La 
crisi va fer estralls en general, tam-
bé a casa dels Rodríguez, i els aug-
ments dels preus dels productes 
bàsics ha fet que hagin de treballar 
més intensament per poder sortir-
se’n sempre. També hi han hagut 
èpoques, diu la ‘xurrera’, en les que 
el producte no ha estat molt ben 
valorat. “Durant alguns anys, quan 
van entrar al mercat la pastisseria 
francesa i els dolços americans, 
vam perdre força. Ara s’ha tornat 
al producte més clàssic i el xurro 
és fi ns i tot molt atractiu per als tu-
ristes de fora”, explica, la Loli, qui 
també apunta a una bona accepta-
ció els darrers anys per part de les 
diverses cultures que han poblat 
barris com La Salut.

El relleu generacional, la gran in-
cògnita
Tot i el bon nivell de clientela i 
funcionament, la gran incògnita 
a dia d’avui és si, en les properes 
dècades, ‘la xurre’ tindrà continu-
ïtat. Quelcom que sembla compli-
cat, com a mínim a nivell de línia 
familiar successòria. “A priori els 
nostres fills no continuaran. És 
cert que intentem ensenyar la pro-
fessió a la gent que contractem”, 
apunta la Loli, qui explica que ex-
treballadors de l’establiment han 
acabat muntant les seves pròpies 
xurreries. “El xurro quedarà com 
una cosa molt artesana i poc este-
sa, em temo. No m’agradaria que 
tot això que hem construït es per-
dés, però no ho sé...”, lamenta.•

“Estem vivint 
ara la segona 
generació 
de clients i 
pràcticament 
la tercera”

passeig, al Màgic...”. Tot i que l’èpo-
ca més forta oscil·la entre octubre 
i maig, i més enllà de les vacances 
d’estiu, la xurreria també funciona 
molt bé la resta de l’any, assegura 
la germana gran.

Però no ha estat fàcil arribar 
fi ns a quasi el mig segle vius i amb 
aquesta fortalesa a nivell de barri 
i de ciutat, tot i el bon nom que els 
seus pares els hi van deixar, admet. 
No hi ha cap recepta màgica, però 
sí molts esforços que s’han anat 
sumant per consolidar la marca de 
‘la xurre’. “El producte es fa igual 
que al principi, la massa es fa a mà. 
La xocolata és la mateixa i també 
la farina. L’essència l’hem conser-
vat, tot i els canvis”.

I és que una de les coses que sí 
han anat actualizant, cada 10 anys, 
més o menys, és la fi sionomia del 
local: mobiliari, màquines, de-
coració, distribució de local, dis-

Estació de Servei Fitó Foto: Antoni Capella/Museu de Badalona. AI. Col.

‘Botigues d’abans’, 
també desaparegudes

J. T. J.

L’exposició ‘Botigues d’abans’ 
es podrà veure al Museu de 
Badalona fi ns a l’1 de juliol i 

recull imatges i objectes d’esta-
bliments de fi nals del segle XIX 
i bona part del segle XX dels 
diversos eixos comercials de 
Badalona, com els del Centre, el 
Progrés, Bufalà, la Salut, Llefi à 
o Canyet. Algunes botigues de 

la mostra continuen encara trac-
tant amb la clientela badalonina, 
però d’altres ja han desaparegut, 
com és el cas de la botiga de moda 
Rosita, també del passeig de La 
Salut, de Can Ventura, a carrer de 
Mar, o d’altres dels diferents eixos 
que surten refl ectits a l’exposició.

El fons amb el que el Museu s’ha 
fet per poder materialitzar aques-
ta mostra prové tant d’arxiu pro-
pi com de fotografi es de comerços 
encara oberts, botigues que ja van 

haver de tancar, de les mans dels 
mateixos propietaris o descens-
dents, però també d’extreballa-
dors i treballadores i persones 
del barri o de la ciutat. Des del 
Museu insisteixen molt en la im-
portància de donar documents 
històrics a la institució per tal 
que es conservin, en comptes de 
llançar-los o que es perdin al fons 
de l’armari.•

Mostra sobre 
establiments de 
tota la vida d’arreu 
de la ciutat

Inicis del negoci Foto: Família Rodríguez

La ‘xurre’, ara fa uns dies Foto: J.T. 
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El petit 
comerç 
millora 
lentament
Han notat una progressió 
el darrer any que no acaba 
de tornar a la normalitat

J. T. J.

D esprés d’uns anys molt 
dolents, diferents co-
merciants coincideixen 
en que hi ha un “canvi de 
tendència”, tot i que molt 

lent i progressiu. “Sembla que la 
gent torna a comprar a la botiga 
petita i el gran ‘boom’ dels centres 
comercials perd força. Es busca un 
tipus de producte més especialit-
zat, i la gent torna a passejar i a 

comprar per eixos a l’aire lliure. 
Als centres comercials, al capda-
vall, hi ha les mateixes marques i 
ofertes”, considera el president de 
la Federació de Comerciants de 
Badalona, Cinto Gubern, també 
propietari d’un dels negocis més 
antics del carrer del Mar, amb 
prop d’un segle.

Converses per buscar un operador 
que s’instal·li a l’antic Zara
Gubern subratlla que l’eix del 
Centre ha superat el seu pitjor mo-

ment, i que tot el carrer està molt 
ple, a excepció del local de l’antic 
Zara, el gran espai buit de la zona. 
“Els lloguers no han pujat tant fort 
com abans”, assegura. Admet que 
les grans marques, com era Zara, 
fan de motor de tot el carrer, i sem-
pre va bé tenir-ne dues o tres. Per 
això, apunta, s’està intentant tro-
bar, de la mà de l’Ajuntament, grans 
operadors i superfícies que hi pu-
gui haver a la ciutat perquè s’hi 
instal·lin. Una operació gens fàcil, 
ja que han d’estar disposats a fer 
una gran inversió, per poder treu-
re profi t de tot l’espai i complir les 
condicions d’Inditex, propietari.

La crisi es va endur negocis i 
comerços amb molts anys d’anti-
guitat, tot i que l’actualització de 
les rendes antigues també va tenir 
molt a veure, diu Gubern. Un obs-
tacle que molts llogaters han pa-
tit els darrers anys, tant al Centre 
com als barris, coincideix el por-
taveu comercial de Bufalà, Quim 
Nocete, qui també afegeix la man-
ca de relleu generacional com a 
causa de tancament de negocis de 
tota la vida.

Nocete creu que els darrers dos 
anys semblava haver-hi una lleu-
gera remuntada de l’economia 
que s’ha estancat, diu, i que no ha 
aconseguit que la recuperació que 
vivim hagi tornat el context del co-
merç a la normalitat prèvia a la 
crisi. “Els lloguers han pujat mo-
deradament, no com l’habitatge, i 
s’han anat obrint botigues i locals”. 
Senyala, això sí, les grans superífi -
ces com a culpables de bona part 
de les pèrdues del petit comerç. En 
aquest sentit, es mostra molt crític 
amb la gestió en aquest àmbit del 
govern del PP, el passat mandat.•

Busquen un operador que vulgui entrar a l’antic local de Zara Foto: J.T.

Passeig de La Salut Foto: J.T.
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BDN Lab, el “gimnàs” 
tecnològic de Badalona
El primer centre ‘maker’ de la ciutat pretén ser un espai 
d’aprenentatge i socialització de la tecnologia obert a tothom

Ara, des de mitjans de març 
aproximadament, el BDN Lab dis-
posa ja de dos espais de 300 metres 
quadrats cadascun en un antic ma-
gatzem industrial. En aquests es-
pais es desenvolupen les tres potes 
que sostenen la iniciativa: per una 
banda, el Fab Lab o laboratori de 
creació, on es troben totes les mà-
quines; el nou espai de coworking, 
que serveix com a ofi cina per als 
diversos professionals i col·lectius 
que tenen la seu a la segona plan-
ta del local; i, el més important, 

el vessant educatiu del projecte, 
l’Edu Lab.

A més de la formació dels seus 
socis i col·laboradors, el BDN Lab 
també manté una sèrie d’activitats 
formatives destinades sobretot a 
estudiants dels centres educatius 
de la ciutat. Aliaga assenyala que 
diversos instituts, escoles i asso-
ciacions de mares i pares d’alum-
nes ja s’han posat en contacte amb 
ells per fer tallers, cursos o píndo-
les informatives sobre temes que 
van des de la iniciació en la progra-

Una usuària del BDN Lab, treballant al centre  Foto: Augusto Magaña 

Augusto Magaña 

B
adalona disposa des del 
2016 d’un dels pocs labo-
ratoris tecnològics de fa-
bricació i creació que hi 
ha a Catalunya: el BDN 
Lab. Aquests espais, que 

es coneixen com a centres ‘maker’, 
posen a disposició dels seus usu-
aris una sèrie variada de disposi-
tius tecnològics, com impressores 
3D i fresadores. D’aquesta manera 
s’aconsegueix col·lectivitzar l’ac-
cés a la tecnologia i promocionar 
el treball col·laboratiu entre pro-
fessionals de diferents disciplines.

El director i fundador del BDN 
Lab, Alejandro Aliaga, explica que 
un centre ‘maker’ funciona com 
si fos un gimnàs tecnològic: “tu en 
un gimnàs pagues una quota men-
sual i fas servir les màquines, les 
instal·lacions i el professor. Aquí és 
el mateix, el que passa és que, a di-
ferència del gimnàs, el que t’ense-
nyem és com imprimir en 3D, com 
tallar vinil, com fer gravats en là-
ser i molt més”.

Al BDN Lab hi ha persones que 
desenvolupen tasques de tot ti-
pus: des del disseny, la programa-
ció, les arts plàstiques i molt més. 
Tots aquests professionals reben la 
capacitació per part dels adminis-
tradors del local per poder fer ser-
vir tots els dispositius del centre. 
“Després, el que vulguis fer tu amb 
aquesta tecnologia, això ja depèn 
de tu”, afi rma Aliaga. L’avantatge 
de tenir persones de diverses dis-
ciplines en un mateix lloc és que 
es pot fabricar pràcticament qual-
sevol objecte. Aliaga explica que 
“una de les essències del projecte 
és la col·laboració i es promou des 
del primer moment que creues la 
porta”.

mació fi ns a com construir la teva 
pròpia impressora 3D. El BDN Lab 
col·labora també amb alguns cen-
tres universitaris perquè els seus 
alumnes puguin fer les pràctiques 
al centre ‘maker’ badaloní.

Accés a la tecnologia a joves 
en risc d’exclusió social
Aliaga assegura que els centres 
‘maker’ poden tenir també un ves-
sant social, perquè “s’utilitzen per 
donar accés a la tecnologia a joves 
en risc d’exclusió social”. Al BDN 
Lab aquests joves poden adquirir 
coneixements de tecnologia que 
suposen “un salt qualitatiu brutal 
per a ells”, ja que es tracta “d’un 
coneixement que no té tothom, ni 
tan sols gent que està preparada 
acadèmicament”.

“Aquests centres el que fan és 
socialitzar aquesta tecnologia i 
donar accés a tothom, de mane-
ra que no necessitis necessàri-
ament una empresa que et faci 
el motlle o el teu prototip”, des-
taca Aliaga. El BDN Lab segueix 
una fi losofi a que en anglès es co-
neix com a ‘do it yourself ’, és a dir 
“fes-ho tot per tu mateix”. Darrere 
d’aquesta fi losofi a, com assegura 
Aliaga, hi ha la creença que quan 
es comprèn a fons una tecnologia 
es poden arribar a entendre mol-
tes més i d’aquesta manera no li-
mites la teva creativitat a la ne-
cessitat d’un tercer actor: només 
necessites el coneixement i la tec-

nologia adequada. De fet, Aliaga 
assenyala que de les tres impres-
sores 3D que tenen només una és 
comprada i les altres dues les han 
construïdes ells. “I ens en pene-
dim d’haver-la comprat”, ressal-
ta el director del BDN Lab, ja que 
consideren que quan constru-
eixes els teus propis dispositius 
“ets més capaç i no necessites un 
servei tècnic, i d’aquesta manera 

et desvies del model de l’obsoles-
cència programada”. Al BDN Lab, 
a més de les impressores 3D dis-
posen també de dues fresaddores, 
un plòter de tall de vinil, un escà-
ner 3D i dues màquines de tall i 
gravat làser. Els creadors del BDN 
Lab esperen que el centre es con-
verteixi en un imant per atraure 
fi ns a Badalona a gent jove inte-
ressada en la tecnologia. “El que 
fem moltes vegades en aquest ti-
pus de centres és despertar vo-
cacions, perquè pots fer moltes 
coses i aprendre moltes coses no-
ves”, assegura Aliaga.•Instal·lacions de BDN Lab Foto: A.M.

“Aquests centres 
el que fan és 
socialitzar la 
tecnologia i donar 
accés a tothom”
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tiva, els badalonins guanyarien la 
primera LNFA, el 1988.

Però després d’aquesta victò-
ria vindria una llarga època de se-
quera per als Dracs. Deu anys van 
haver d’esperar per tornar a gua-
nyar el títol de la primera divisió, 
la temporada de 1997-1998. El 1996 
hi va haver un canvi a la direcció de 
l’equip: José Luis Soler va ser no-
menat president i continua sent-ho. 
“Quan jo vaig agafar l’equip vam fer 
una aposta per la joventut”, explica 
‘el presi’, com li diuen els jugadors 
a Soler. Aquesta aposta donaria els 
seus fruits, ja que després del títol 
de 1998 vindria el ‘doblet’ de 1999, 
quan van guanyar la lliga i la copa 
d’Espanya.

Les coses han canviat molt des 
d’aquella primera lliga el 1988. Els 
Dracs ja no són només un equip, 
sinó tota una organització que aple-
ga més de quatre equips infantils 
de futbol americà sense contacte 
(conegut com a ‘football fl ag’), un 
equip de cadets i un de júnior mas-
culins, així com també un equip fe-
mení de primera categoria.

Un creixement limitat 
pel pressupost
L’equip de Badalona té avui en dia 
184 jugadors i jugadores federa-
des (de totes les categories) i 232 
socis. Per al president del club 
aquest creixement com organit-
zació s’explica, entre altres coses, 
per la participació dels Dracs a una 
de les principals competicions eu-
ropees d’aquesta disciplina, l’Eu-
ropean Football League (EFL).

Els Dracs són l’únic equip es-
panyol que juga a Europa. Han 
arribat dues vegades a la fi nal de 
la Copa d’Europa (2002 i 2014) i 
quatre vegades a les semifi nals de 
l’EFL (2003 i 2004). “Estem jugant 

Esports

La directiva 
vol més suport 
per competir 
en igualtat 
de concicions 
a Europa 

Celebració de la victòria dels Dracs, fa uns dies Foto: Jordi Creixell

Els Dracs, d’un bar de Badalona 
a campions d’Espanya 
L’equip badaloní ha revalidat el títol de campió de la Lliga Nacional de 
Futbol Americà i ha aconseguit el seu novè guardó, el tercer consecutiu

Augusto Magaña

A
l Camp Municipal de 
Montigalà hi ha un 
equip al qual no li ca-
ben els trofeus al des-
patx. No són jugadors 
de futbol. Tampoc de 

bàsquet. Els Badalona Dracs ju-
guen a futbol americà, un esport 
de contacte amb molta reper-
cussió als Estats Units i que s’ha 
obert pas a Europa els últims anys. 
I un dels culpables d’aquesta ex-
pansió han estat precisament els 
Dracs, que van ser el primer equip 
d’aquesta disciplina que es va fun-
dar a Espanya, el 1987. Des de lla-
vors, els de Badalona han gua-
nyat la Lliga Nacional de Futbol 
Americà (LNFA) en 9 ocasions. La 
més recent la van guanyar aquest 
passat 2 de juny, quan van vèncer 
als Murcia Cobras per 26 a 33 a la 
fi nal de la lliga, coneguda com a 
‘Spanish Bowl’. Un guardó que han 
revalidat les últimes tres tempora-
des de forma consecutiva. 

“Portem dos o tres anys sent 
favorits i continuem sent-ho”, as-
segura l’entrenador en cap del 
conjunt sènior masculí, Òscar 
Calatayud. Aquesta temporada ha 
seguit el mateix curs que les dues 
anteriors: els Dracs han acabat pri-
mers al seu grup, invictes després 
de sis partits de temporada regu-
lar i amb una diferència favorable 
de 243 punts. Però la història de 
l’equip no ha estat sempre un con-
te de fades.

Els Dracs van ser fundats a un 
bar de Badalona de la mà de tres 
afi cionats d’aquest esport: Ramón 
Ventura, Alfonso Genchi i Pere 
Moliner, que va ser el primer pre-
sident del club. Sota aquesta direc-

cada any competicions europees i 
això no ho pot dir cap altre equip 
de Badalona”, destaca Soler.

La competició no és gens fàcil 
per a l’equip badaloní: “Nosaltres 
juguem a Europa sabent que no 
guanyarem, perquè la diferència 
de nivell és abismal, però el ju-
gador que ve als Dracs vol com-
petir”, assegura Soler. Tot i això, 
aquesta temporada els badalo-
nins van aconseguir guanyar un 
partit a casa dels francesos Black 
Panthers, per 20 a 37, i es van que-

dar a un pas de la fi nal europea, 
que disputarà el conjunt italià 
Milano Seamen, contra els que 
van perdre per 10 a 23 a Badalona. 

La principal diferència respecte 
als altres equips europeus és eco-
nòmica, ja que mentre que hi ha 
equips alemanys amb pressupos-
tos milionaris, els Dracs han de 
fer malabars per arribar a fi nal de 
temporada amb només 60.000 eu-
ros. El president del club es queixa 
que no se’ls dóna el suport econò-
mic adequat per ser un equip pun-
ter, campió d’Espanya i de nivell 
europeu. “No sóc jo qui ha de dir 
si som el millor equip de Badalona. 
Ara, si jo tingués les ajudes que te-
nen els altres seria campió d’Eu-
ropa ara mateix”, assegura Soler.

El club, de moment, es fi nança 

a través de les aportacions dels so-
cis, de patrocinis petits i d’ajudes 
municipals, que encara que són 
petites ajuden a pagar les instal-
lacions municipals on entrenen 
i juguen els seus partits. En con-
cret, els Dracs van rebre l’any pas-
sat 25.000 euros d’ajudes muni-
cipals, l’aportació més alta dels 
últims nou anys.

Una de les principals queixes de 
Soler és que els altres equips de la 
ciutat reben tractes preferenci-
als en l’ús dels equipaments es-
portius. Al reglament d’ús de l’Es-
tadi Municipal de Badalona, per 
exemple, hi ha una clàusula que 
preveu l’ús preferent de les instal-
lacions per part del C.F. Badalona 
per un període de 25 anys. Encara 
que l’estadi és municipal, qualse-
vol altre equip ha de fer una peti-
ció ofi cial per poder fer-ho servir. 
Inclosos els Dracs, tot i que entre-
nen al camp que es troba al costat 
de l’estadi. Tots els equips del club 
han de jugar els seus partits de lli-

ga a l’estadi de Badalona Sud, que, 
segons el president, “té uns vestu-
aris en condicions molt dolentes i 
no té ni tan sols dutxes”.

Soler assenyala que també hi ha 
una diferència estructural respec-
te a la resta de clubs europeus. “Als 
altres països d’Europa tots els es-
ports estan reconeguts, són accep-
tats i recolzats per tothom”, asse-
gura Soler. A Espanya, en canvi, “hi 
ha esports que tenen preferència i 
contra això no pots fer res”. “L’any 
passat vam jugar a Alemanya i hi 
havia 8.000 persones. Aquí vam ju-
gar la fi nal de la lliga a Reus i eren 
1.200”, il·lustra Soler.

Però tot i que no es va complir el 
seu somni d’arribar a la fi nal, Soler 
creu que els Dracs ja s’han guanyat 
un lloc al capdamunt de l’esport 
d’equips de la ciutat, sobretot des-
prés d’haver guanyat la seva tercera 
lliga consecutiva. “Arribar a jugar a 
Europa amb els mitjans que tenim 
ja és història”, destaca, convençut, 
el president dels Badalona Dracs.•

Les dones també 
fan placatges

A l contrari del que es pensa, el futbol americà no és un esport 
al qual juguen únicament homes grans i musculosos. Les do-
nes també poden placar als seus rivals i per això els Dracs 

han apostat per promoure el futbol americà femení. “L’esport i 
el contacte físic és el mateix, tant per homes com per dones, és 
igual”, assenyala el president del club, José Luis Soler.

L’única cosa que distingeix a la categoria masculina de la feme-
nina són les dimensions del camp i el nombre de jugadores sobre 
ell, que per a les dones és de 9 contra 9, mentre que per als homes 
és d’11 contra 11. Però aquesta diferència no es deu al gènere, sinó 
a la difi cultat que tenen els equips per aconseguir el nombre sufi -
cient de jugadores. Una de les capitanes de l’equip femení, Linda 
Kellal, explica que encara es veuen perjudicades pels estigmes: 
“ens penalitza la imatge estereotipada de les jugadores de futbol 
americà, per ser un esport de contacte, i això fa que sigui difícil 
aconseguir noies per apuntar-se”.

Els Dracs tenen al seu equip un total de 18 noies, mentre que el 
masculí sènior posseeix 42 jugadors. El femení té el mínim neces-
sari per a participar en la lliga nacional, el que fa que normalment 
es quedin curtes. Però Kellal, que ja fa sis anys que és a l’equip, as-
segura que han tingut anys pitjors: “una temporada ens vam que-
dar sense jugadores, érem només dos”.

De fet, com explica ‘el presi’, l’equip femení ha hagut de passar 
per diverses reestructuracions després d’haver guanyat el títol de 
la lliga nacional dos anys consecutius, el 1998 i 1999. “Si ja pel mas-
culí sènior és complicat, pel femení encara més”, destaca Soler.

Però malgrat aquestes difi cultats, Kellal ressalta el compromís 
de les seves companyes, ja que “la majoria són mares, autònomes 
o treballadores” i tot i això entrenen tres cops per setmana. “Ara 
tenim casos de mares que entrenen amb l’equip femení mentre els 
seus fi lls entrenen, al mateix temps, amb els infants”, ha ressaltat 
el president Soler. D’aquesta manera, els Dracs no només aconse-
gueixen mantenir viu l’equip femení, sinó que també s’asseguren 
un relleu generacional per a totes les categories.•

L’apunt
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Nadia Ghulam 
(Afganistan, 1985) va 
venir a Badalona fa 12 
anys. Durant deu anys 
es va haver de fer passar 
pel seu difunt germà per 
evitar les restriccions 
del règim talibà contra 
les dones i així poder 
treballar per mantenir la 
seva família. Ara ajuda 
a immigrants com ella 
a integrar-se i sentir-se 
més còmodes en el seu 
país d’acollida, a través de 
l’ONG Ponts per la Pau. 

Augusto Magaña

Per què vas venir a viure a Catalunya el 
2006?
Vaig arribar a Catalunya per sotmetre’m a 
uns tractaments mèdics per tractar les feri-
des que em va deixar una bomba que va cau-
re a casa. Fins als setze anys vaig ser anal-
fabeta i no vaig tenir la possibilitat d’anar a 
l’escola per culpa de la guerra a l’Afganistan.

Vas venir també a estudiar, llavors?
Vaig estudiar un grau superior d’informàti-
ca, un altre grau superior d’integració soci-
al i després la carrera d’educació social. Ara 
estic fent un Màster de Desenvolupament 
Internacional a la Universitat de Barcelona. 
D’ençà que he arribat fi ns ara no he perdut 
ni un dia, perquè m’he sentit molt realitzada 
de poder estudiar.

Per què decideixes crear ‘Ponts per la 
pau’?
Va néixer de la idea que qualsevol perso-
na hauria de tenir l’oportunitat d’estudi-

“S’ha de donar eines als immigrants 
perquè puguin millorar els seus països”

Nadia Ghulam
Presidenta i fundadora de l’associació Ponts per la Pau 

Nadia Ghulam Foto: A.M.

ar. Jo vaig ser molt afortunada, perquè 
vaig tenir un grup de professores volun-
tàries que em van ensenyar el català i el 
castellà. Em van obrir les portes per co-
nèixer la ciutat on em van acollir i per 
això vaig crear l’ONG amb elles.

Va ser la feina d’aquestes professores la 
que va ajudar-te a sentir-te més acollida a 
la ciutat?
Venien a buscar-me a casa, però al principi 
jo no volia sortir. Quan surts del teu país 
vens amb un dol que no et ve de gust fer 
res, perquè tu no vols deixar la teva terra. 
Ara les hi agraeixo que em van fer sortir 
de casa i em van acompanyar en un mo-
ment molt difícil amb molta perseverança. 
Per això ara jo faig amb altres el mateix 
que elles van fer amb mi.

Quin és el principal objectiu de l’associa-
ció?
Hi ha gent que potser porten sis o set 
anys aquí i no dominen el castellà ni el 
català, ni tan sols coneixen la seva ciutat 

de forma que la puguin gaudir, només la 
veuen com un lloc per dormir. La nostra 
missió és que ells vegin que si t’impli-
ques i t’ajuntes amb altres pots convertir 
aquesta ciutat en la teva llar.

Creus que una bona integració depèn no-
més de cada persona o que hi ha raons es-
tructurals?
Moltes vegades molts veïns diuen “aquests 
no s’adapten”, però quantes vegades ens 
molestem en anar a Llefi à i a Sant Roc per 
parlar amb les dones d’allà i convidar-les 
a venir al centre de la ciutat? Per ajuntar 
aquests barris es necessita gent amb mol-
ta perseverança. Hem tingut alumnes que 
una vegada han acabat s’han fet voluntàri-
es i han ajudat la gent dels seus països que 
venen cap aquí. S’han convertit en agents 
per la pau.

Com ajuda als immigrants el fet d’apren-
dre la llengua i la cultura del seu nou país?
T’ajuda a construir la teva comunitat i 
a no sentir-te sola. Intentem transme-

tre que tots podem ser ponts per la pau, 
perquè persones com jo, que estàvem de-
sesperats i no teníem esperances de con-
tinuar, ara estem portant projectes per 
treballar per la pau. En lloc de pensar que 
els immigrants venen a treure els llocs 
de treball als locals s’ha de pensar quines 
eines es poden donar als immigrants per 
tal que ells puguin millorar el seu país i 
així tornar.

Feu alguna cosa per intentar ajudar als 
països d’origen?
Portem també un altre projecte amb 
nens i nenes de l’Afganistan. Crec en la 
dignitat i la independència de les per-
sones i per això, per trencar una mica 
amb aquesta idea de la caritat, a aquests 
nens els hi donem l’oportunitat de tre-
ballar. Cada mes els hi donem un llibre 
i una llibreta i ens han de fer un resum. 
D’aquesta manera fomentem la lectura 
i ells se senten dignes perquè estan tre-
ballant.

Vas molt sovint a l’Afganistan?
Un cop l’any només, però dos o tres dies a 
la setmana em connecto amb els nens a tra-
vés de Skype. A banda, tinc la meva família 
allà i com que soc la cap de la família he de 
mantenir als meus pares que estan malalts. 
Per això no puc deixar de treballar.

Fas també altres feines per ajudar a la 
teva família?
Faig diverses coses, com conferències i 
xerrades a les escoles, on parlo de la meva 
experiència personal. Després, també faig 
càtering de cuina afganesa a domicili i, si 
no hi arribo amb aquestes dues coses, vaig 
també a un bar a treballar unes hores per 
tenir uns cèntims més. Aquests diners que 
guanyo els envio a la meva família a l’Afga-
nistan.

Trobes a faltar el teu país?
Cada vegada que torno em sembla tot molt 
estrany. Aquí, en canvi, em sento com un de 
vosaltres. A l’Afganistan soc una estrangera, 
perquè aquí he après moltes coses que en 
un país en guerra han desaparegut.•

A peu
de carrer

de Badalona


