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L’amenaça de la contaminació
» Badalona supera el límit recomanat per l’OMS en diversos dels agents contaminants de l’aire

» La qualitat de l’aire de l’àrea de Barcelona, on s’hi inclou la ciutat, és la pitjor de tot el país

Les imatges de Paris sota una im-
mensa cortina grisa dels últims
dies han estat motiu de preocu-
pació per als habitants de la capital
francesa. La contaminació at-
mosfèrica en les àrees metropo-
litanes és cada cop més freqüent
i més alertant. Els ecologistes ja fa
temps que alerten que aquest és
un dels problemes més greus que
hi ha al món, però també a casa
nostra, on l’aire que respirem dia
a dia dista molt del que seria re-
comanable i saludable.

Un informe de l’organització
Ecologistes en Acció sobre la qua-
litat de l’aire el 2012, revela que a
tot Catalunya es van superar els
valors anuals i diaris recomanats

per l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) de diverses partícu-
les contaminants, i en algunes es-
tacions de mesura també els límits
legals. Les pitjors dades, a més, es
van recollir a l’àrea de Barcelona,

on s’hi inclou també la ciutat de
Badalona.

La Comissió Europea ha ela-
borat una legislació que regula i
estableix límits legals en els valors
de concentració de diòxid de car-
boni, diòxid de nitrogen (NO2),

partícules fines en suspensió a l’ai-
re (PM10 i PM2,5), ozó troposfè-
ric (O3) i diòxid de sofre (SO2), les
substàncies contaminants més
presents a Catalunya. A banda de
la regulació legal, l’OMS també
marca uns límits, més exigents,
sobre els nivells de contaminació
de l’aire. Les partícules i agents
contaminants són substàncies
molt nocives, ja que s’inhalen
amb la respiració i poden provo-
car problemes respiratoris. Segons
diversos estudis europeus, a l’Es-
tat hi ha unes 20.000 morts pre-
matures per la contaminació de
l’aire. Per això l’OMS cataloga la
pol·lució com un agent canceri-
gen, sobretot de pulmó.

DADES NEGATIVES
A Badalona hi ha diverses esta-
cions que mesuren els agents
contaminants de l’aire. Cada any

l’Ajuntament el·labora un infor-
me on es recullen aquestes dades.
El darrer disponible, del 2012, re-
vela que, tot i que no se superen
els límits legals, sí que se sobre-
passen els valors recomanables,

tant per a salut com per a la pro-
tecció dels ecosistemes.

És el cas de l’NO2, que tot i
que s’ha reduït en els últims anys,
i el 2011 i 2012 ja es troba per sota
del valor recomanat per a la salut
humana, de 40µg NO2/m3, la

mitjana de 37 µg NO2/m3 enca-
ra és molt superior als valors re-
comanats per a la protecció dels
ecosistemes (20µg NO2/m3).
Aquestes dades demostren que hi
ha un estancament i que l’evolu-
ció de la reducció de la contami-
nació no és la desitjada.

Tampoc evoluciona correcta-
ment la disminució de concen-
tració de PM10, ja que en les di-
verses estacions on es mesura
aquesta partícula, es va superar la
mitjana anual recomanada per
l’OMS. També va superar els lí-
mits saludables per aquesta or-
ganització la concentració d’O3.

Aquestes dades, sumades a les
encara més negatives que es re-
gistren a municipis propers com
Sant Adrià i Santa Coloma, col·lo-
quen Badalona dins el grup de
ciutats amb una pitjor i més alar-
mant qualitat de l’aire del país. 

Joaquim Gómez Ribas
BADALONA

La concentració de cotxes i l’activitat industrial són les principals causes de contaminació atmosfèrica. Foto: Arxiu

Badalona està dins
el grup de ciutats
amb una pitjor

qualitat de l’aire

L’OMS considera la
contaminació de
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Tornarà a ser el candidat del
PSC a l’alcaldia de Badalo-
na el 2015. Està satisfet?

Estic satisfet, en primer lloc i so-
bretot, per com ha anat el procés
de primàries. Recollir avals t’o-
bliga a parlar amb la gent i a
aconseguir compromisos. No
ho havíem fet mai d’aquesta
manera i considero que ha anat
molt bé. Ha estat un procés molt
democràtic, participatiu i com-
promès amb la gent. I, evident-
ment, també estic satisfet perquè
tornaré a ser el candidat del
PSC a l’alcaldia de la ciutat.

Ho tornarà a ser sense que s’ha-
gin de celebrar eleccions primà-
ries, perquè ha estat l’únic pre-
candidat que ha aconseguit els
avals vàlids necessaris...
Les primàries s’han celebrat. Hi
ha hagut un procés democràtic
i participatiu en el qual s’hi han
involucrat prop de 800 persones.
És molt més democràtic el que
hem fet que no pas optar perquè

una sola assemblea elegeixi el
candidat, com fan altres partits
a la ciutat i arreu.

El cas d’Albert Tomàs ha generat
força polèmica perquè s’ha que-
dat a pocs avals vàlids de ser pro-
clamat candidat...
Jo crec que les polèmiques no
ajuden el partit, tot el contrari.
Però no vull crear tensions ni

conflictes en el si de la meva for-
mació. El reglament és el que és
i les coses estaven clares.

Tomàs diu que hi ha hagut falta
de transparència...
Jo crec que no és cert i que cri-
ticar una suposada manca de
transparència és un error. Ha es-
tat un procés transparent, honest
i molt positiu per al partit.

Josep Duran va demanar una re-
baixa dels avals necessaris. Creu
que el llindar era massa elevat?
Personalment no ho crec, perquè
és el mateix llindar que el que
han tingut els 82 processos de
primàries socialistes que hi ha
hagut a tot Catalunya fins ara. De
fet, en alguns casos fins i tot ha
estat més alt. En un procés de
primàries hi ha d’haver uns mí-
nims, si no seria inviable. A més,
aquest llindar tothom el va apro-
var al Consell Nacional del par-
tit, també els que ara es queixen.

En tot cas, què creu que hauria
passat si s’haguessin celebrat
unes eleccions primàries?
Els resultats haurien estat molt
similars, tenint en compte els
avals de cadascú i les anulacions
i els motius d’aquestes. Sincera-
ment, crec que al final hauríem
arribat al mateix lloc.

Sigui com sigui, ara només falta
que una Assemblea Extraordi-
nària de militants el ratifiqui com
a candidat. Quan serà aquesta as-
semblea?
Encara no s’ha decidit, però serà
entre la setmana que ve i l’altra.

Falta buscar el local perquè es
pugui celebrar i decidir la data,
però serà imminent.

A falta d’aquest tràmit, vostè tor-
narà a competir amb Xavier Gar-
cia Albiol per l’alcaldia. Se sent
amb força?
I tant! És clar que em sento amb
força! No vull que Badalona con-
tinuï sent la capital del PP a Ca-
talunya i tinc moltes ganes de tre-
ballar per canviar-ho. Jo i molta
altra gent.

Quines seran les principals línies
de treball de la seva candidatura?
Encara falten molts mesos i te-
nim temps per fer feina, fer opo-
sició i deixar clar que a Badalo-
na hi ha una alternativa al des-
gavell del govern del PP. No pot
ser que a fora tothom identifiqui
la ciutat amb les polítiques d’Al-
biol. Molta gent no hi està d’acord

i hem d’aconseguir mobilitzar to-
tes aquestes persones per forçar
un canvi a la ciutat.

A hores d’ara, contempla la pos-
sibilitat de pactar amb altres par-
tits que actualment estan a l’o-
posició?
Sempre hem estat partidaris de
governs progressistes amplis.
Aquesta és la millor garantia per-
què Badalona tingui un bon go-
vern que no es basi en la mentida
i la manipulació. Ara bé, no crec en
pactes de tots contra el PP. Con-
templo acords perquè són positius
per a la ciutat. Sóc un exalcalde
que he treballat per la meva ciu-
tat, no per servir-me d’ella.

Amb tot, Badalona tornarà a te-
nir un govern socialista?
N’estic segur, i amb més partits.
Badalona tornarà a tenir un go-
vern plural i progressista.

“Badalona tornarà
a tenir un govern

plural i progressista”

Arnau Nadeu
BADALONA

“Les primàries han
estat transparents,

honestes i molt 
positives per al PSC”

Jordi Serra serà el candidat del PSC a l’alcaldia el 2015

Les primàries socialistes a la ciutat han acabat abans del que s’esperava, 
però Jordi Serra, l’únic candidat que ha passat la barrera dels avals, es mostra

satisfet per com ha anat el procés. S’erigeix com el principal rival d’Albiol, 
però té clar que sense pactes i complicitats serà molt difícil un canvi a l’alcaldia.

Polèmica | La barrera dels avals
Finalment no hi haurà eleccions primàries al PSC. Jordi Serra ha estat l’únic que ha aconseguit els

avals vàlids necessaris per ser proclamat candidat (396). Albert Tomàs (190) i Josep Duran (105) 
s’han quedat per sota de la barrera del 20% de suports de la militància, en el primer cas per un 
estret marge d’avals que no s’han validat. Una situació que han criticat tant Tomàs com Duran.
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@jaipcat: Dia de la "dona treballadora"?
Menys "dies" i més polítiques actives per
garantir igualtat real entre homes i dones,
aquí i arreu del món!

@JaumeBarbera: S’ha parlat de pobresa.
Alguns vam proposar, fa dos anys, que es
fes pagar als bancs un 10% sobre beneficis
durant un segle per danys.

@perearagones: Sembla que Margallo
aquest cap de setmana ha vist Star Trek.
Preparem-nos per la metàfora quan vegi
Juego de Tronos.

Josep Pla va escriure una sèrie de
4 llibres titulats Homenots des-
crivint 60 personatges masculins
d’una certa rellevància en el món
de les lletres, l’arquitectura, pin-
tors, polítics i algun metge. Definí
homenot així: “Per mi, homenot
és un tipus singular, insòlit, una
persona que s’ha significat, en
qualsevol activitat, d’una manera
remarcable”. Fent servir la ter-
minologia pladiana sembla que
Donasses també es pot aplicar
per posar en relleu els fets, vida i
miracles de dones que han ac-
tuat, treballat i servit per fer el
nostre país més bonic, just, igua-
litari i culte. 

És relativament fàcil trobar
dones en el món de les arts o de
l’escriptura amb un alt reconei-
xement social. El que ja és més di-
fícil és trobar- les en el món de les
ciències, de la política o dels ne-
gocis. No diguem en el món ca-
solà en què han quedat en el més
absolut anonimat per ser parido-
res i criadores de fills, per ser cui-
dadores i administradores de la
casa conjuminat, en l’actualitat,
amb la feina fora de casa. 

Qui en parla d’aquestes do-
nes? Donasses, sense més distin-
ció que han fet totes elles, en la
dedicació sense límits a una es-
pecialitat, tant si és professional
com familiar. Marta Pessarro-
dona ha escrit Donasses, en prin-
cipi 22 donasses, amb voluntat
de fer més entregues. Per ara, po-
ques són científiques, empresà-
ries o polítiques, la majoria són
gent “de lletres”. Esperem que la
Marta ho tingui en compte i afe-
geixi donasses amb altres espe-
cialitats, com les casolanes. Se-
gur que ho farà.

4Donasses
per Jordi Lleal

I no ha calgut ni arribar al par-
tit del Bernabéu, tan sols en
una tarda fatídica al camp d’un
equip que lluitarà per mante-
nir-se, ja n’hi ha hagut prou. Es
veia venir que el Barça derivava
cap a un estat similar al de l’any
passat a aquestes alçades, quan
vam perdre Champions i Copa
i si no arriba a ser per l’enorme
renda que teníem, també hau-
ríem perdut la Lliga. 

Els jugadors saben el que va
succeir i haurien de saber què
fer per no repetir-ho, però sem-
bla que l’aburgesament que pa-
teixen des de fa temps pesa
més que cap altra cosa. La nar-
ració del partit  contra els cas-
tellans parla d’un conjunt
desganat, sense rumb, que es
consumeix en la seva pròpia in-
operància. Els adjectius que de-
finirien l’actuació a l’estadi del
Valladolid són tots de caràcter
pejoratiu. Els locals, que s'hi ju-
gaven la vida, van demostrar
tot allò que els blaugranes no
van ni intentar: solidaritat, en-
trega, intensitat, confiança. 

Els que parlaven fa temps
de fi de cicle, tenen a partir d’a-
quest moment tot el terreny
adobat. I el tenen gràcies, o per
culpa, d’uns jugadors que van
perpetrar un suïcidi col·lectiu.
Un suïcidi que ja s’intuïa feia
dies. En aquests moments, el
Barcelona és un equip sense
idees, sense entrenador, sense
líder (amb Messi i Neymar ab-
sents), i futbolísticament molt
fràgil. No vull ni imaginar-me,
tal com ja apuntava la setmana
passada, l’hora dels partits
‘top’. Una hora que, de fet, és
ben a prop. 

És inadmissible que, preci-
sament ara, aquests futbolistes
decideixin deixar-se anar. Sóc
conscient que en el futbol tots
els cicles s’acaben, i normal-
ment de mala manera, però
aquest fa la impressió que pot
acabar d’un mode vergonyant.
Perquè això és el que la majo-
ria de barcelonistes vam sentir
en veure el patètic partit contra
el feble Valladolid: vergonya
col·lectiva. 

#CuentosDeMargallo#DiaDones

4Dimiteix de la Lliga
per Sergi Villena

#ProuPobresa

Recentment, la Comissió de Sa-
nitat i Serveis Socials del Con-
grés de Diputats de Madrid ha
aprovat la modificació de la llei
del 2007 de defensa dels consu-
midors i usuaris que permet fer-
la més impositiva pel que fa al
castellà. És a dir, que si no en te-
níem prou amb les últimes sen-
tències del TSJC –que imposen
que un 25% dels continguts a les
escoles catalanes es facin en cas-
tellà–, ara es rebla el clau i la re-
pressió lingüística contra el
català agafa forma. És brutal
constatar que en un tema tan
sensible com la llengua es pre-
tengui fer un pas enrere de més
de 30 anys: això és completa-
ment injust i intolerable.

En aquest sentit, en aplica-
ció d’aquesta legislació anticata-
lana, els empresaris de casa
nostra estaran obligats a facili-
tar les informacions sobre les
característiques del contracte,
econòmiques i jurídiques, en
castellà. En els contractes a dis-
tància, tot i que també es podran
fer en una altra llengua, estaran
obligats a fer-ne còpia també en
castellà. Mentre el català serà
opcional o segons esculli el con-
sumidor, la versió en castellà
serà obligatòria, vulguin o no
vulguin les parts. És a dir, la dis-
ponibilitat lingüística deixa d’e-
xistir. Aquesta mateixa obligació
serà per als contractes celebrats

fora de l’establiment. Més enllà
d’aquestes novetats, les empre-
ses també estaran obligades a
fer l’etiquetatge dels productes i
les garanties en castellà. Segons
aquesta llei, el català, en tots dos
casos, es considerarà només op-
cional. No hi ha dubte que
aquest paquet legislatiu posa en
dubte l’Estatut i la llei de nor-
malització lingüística; però és
que, a més a més, amb això es
demostra que la radical recen-
tralització autoritària que porta
a terme l’executiu espanyol im-
plica una autèntica minorització
de la nostra llengua catalana.

Davant d’aquestes atzaga-
iades espanyolistes es constata
que aquest tractament lingüístic
impositiu per part dels partits
nacionalistes espanyols és inèdit
a la resta de la Unió Europea. No
hi ha cap altre precedent d’un
estat europeu amb una llengua
de les dimensions del català que
faci aquesta política impositiva
d’una altra llengua i, per contra,
no garanteixi la presència d’una
llengua com el català en àmbits
com els contractes, els precon-
tractes, l’etiquetatge o les garan-
ties dels productes. És indubtable
que si volem salvar el català del
seu lent procés de precarització i
de “llatinització” ens hem de fer
respectar; i això només serà pos-
sible si som mestres del nostre
esdevenidor col·lectiu.

per Josep Loste

4Precarització i llatinització
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@peremarticolom: #presidentMas: "Cata-
lunya no té res a veure amb Ucraïna. El
problema és que Espanya no té res a veure
amb Anglaterra".

@cristina_pardo: Margallo: "Una Cataluña
independiente vagaría por el espacio". Pues
mira, lo mismo allí se encuentran al can-
didato europeo del PP.

@iuforn: A l'avió aquest de Malàisia hi
havia dos passatgers amb passaport fals.
Tants controls que fan i ho saben ara? No
entenc res de res...

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

El otro dia estaba leyendo este periódico
y me fijé en un artículo de David Rabadà
sobre el TDAH y creo que hay según qué
temas que se tendrían que tocar con más
sensibilidad y contrastar la información.

Yo estoy diagnosticado hace 2 años
de TDAH y estoy de acuerdo que hoy en
día hay un sobrediagnóstico de este tras-
torno, por así decirlo. Se ha producido
un boomdado que hoy en día tenemos
gran cantidad de información y a la mí-
nima se cataloga a cualquier niño de hi-
peractivo.

Pero realmente ninguna persona
por mucho que se informe nunca sabrá
los obstáculos que tenemos las personas
con este trastorno. Las personas como
yo, con un buen diagnóstico e infinidad
de pruebas de todo tipo desde la infan-
cia hasta la actualidad, creo que mere-
cemos que se deje claro que esto existe,
que no es ningún invento como muchas
veces se quiere hacer creer.

Puede ser que los fármacos que
utilizamos, en mi caso el Metilfenidato,
sea polémico por ser un derivado anfe-
tamínico, pero hoy en día es el único fár-
maco que tenemos disponible y fun-
ciona. ¿Y tiene efectos secundarios? Cla-
ro que los tiene, pero también los tienen
muchos otros medicamentos y nunca le
diríamos a un enfermo de cáncer que
busque métodos naturales en vez de op-
tar por la quimioterapia.

El Metilfenidato y la Atomoxetina
junto con el apoyo pedagogo y unas
ciertas rutinas son indispensables para
un niño con TDAH. Pueden marcar la
diferencia entre el fracaso escolar y una
vida desastrosa y caótica a una vida me-
jor y con un mínimo de formación
académica. No es un resfriado ni una
gripe, hablamos de algo tan importan-
te como estar en igualdad de condi-
ciones en esta sociedad tan competiti-
va que tenemos.

4TDAH: un testimonio
por Marc González

Una mirada que mai falta és la que fem
anualment entorn del dia 8 de març a
quina és la realitat de la Dona. Enguany,
en ple any 14 del segle XXI, hi tornem.
Una mirada que serveix per constatar
que, malgrat que la Igualtat és un dret,
s’imposa la desigualtat entre homes i do-
nes en molts camps i aspectes de la vida
diària, sent en el món laboral on  hi sub-
limen totes. 

Hi sublimen, dic, perquè en el món
laboral es quantifica la desigualtat. S’hi
posa xifra. I avui en dia estem potser
massa avesats a prendre consciència
de les coses quan se’ls posa una xifra o
un preu. No dic que ho comparteixi. Dic
simplement que la unitat de mesura en
diners, a voltes fa que la realitat sigui més
real i, en matèria d’Igualtat, els números
canten.

Sabíeu que avui en dia, una dona ha
de treballar 84 dies més que un home per
guanyar el mateix? És a dir, si comencem
l’any el dia 1 de gener, una dona que tre-
balli fora de casa, no comença a cobrar
fins al dia 26 de març. La que treballa
dins de casa, evidentment, no cobra
cap dia i sovint sense aquesta aportació
desinteressada i totalment altruista que
no te cap mena de reconeixement, les fa-
mílies no se’n sortirien. 

Sabíeu que, segons la UGT, si la
mitjana salarial a l’Estat espanyol és de
25.600 euros per als homes, la de les do-
nes ronda els 19.700, i que hi ha 1,7 mi-
lions de dones que treballen el sou de les
quals és de 612,90 euros, és a dir, que està
per sota del llindar de la pobresa? Sabíeu
que a l’Estat Espanyol, el percentatge de
treball a temps parcial involuntari és del
12%, el doble que a la veïna França que
no arriba al 6%, i que per cada 26 dones
que afirmen que la feina a temps parcial
serveix per conciliar, només ho afirma 1
home?

Són dades que posen de manifest que
queda molt camí per recórrer i, a l’hora,
que si no abordem canvis en profundi-
tat, no aconseguirem avançar ni una sola
passa en la bona direcció. Quina és la
bona direcció, podríeu preguntar? Per-
què no deixa de ser aquesta una expressió
carregada de subjectivitat. 

D’entrada se m’acut, i mirant d’ob-
jectivar-la, que la bona direcció és aque-
lla que permeti una recuperació econò-
mica el més ràpida i sòlida possible. En
aquest sentit, el darrer informe del Banc

Mundial diu que si es redueixen les dis-
paritats de gènere en la força laboral, es
poden assolir importants beneficis en
matèria de desenvolupament, ja que es
milloraria la salut i l’educació dels fills,
es contribuiria a la reducció de la pobresa
global i es fomentaria la productivitat.

I per què, doncs, hi ha tantes dispa-
ritats de gènere en la força laboral? Per
mi i d’entrada, és com a conseqüència
d’una mala educació en igualtat de nens
i nenes durant la infància i la joventut,
que fa que no siguem capaços d’avançar
en els estereotips que nens i nenes per-
ceben dels rols dels homes i les dones.
També és degut a què seguim aplicant
unes mesures que restringeixen la ca-
pacitat laboral de les dones en la seva
època reproductiva, amb una legislació
que les escora a ser principals candida-
tes a treballs a temps parcial involunta-
ri com a única opció per tenir un peu a
casa cuidant i un peu fora de casa en l’àm-
bit professional. El treball a temps par-
cial com a única opció per ser a tot arreu
al mateix temps. Finalment, i embolca-
llant-t’ho tot, ens trobem amb una man-
ca de compromís dels Estats en fer de la
qüestió de la igualtat entre homes i do-
nes, una autèntica qüestió d’Estat.

Mentre la Igualtat sigui una matèria
lligada a l’àrea dels Serveis Socials dels
diferents Governs i la dona vista com un
col·lectiu a protegir, les desigualtats es
perpetuaran. Les dones no som un
col·lectiu. Som individualitats que entre
nosaltres no tenim més en comú que el
nostre gènere i sexe femení. Tenim ne-
cessitats individuals i realitats individu-
als. Necessitats i especificitats en tant que
persones que som. 

La Igualtat, per tant, ha de ser una
qüestió transversal. Cada decisió de po-
lítica econòmica, laboral, sanitària, edu-
cativa, industrial té un impacte en tota
la força laboral i aquesta la conformen
tant els homes com les dones. Els homes
i les dones són els reals actius d’un país
i haurien d’estar en igualtat de condi-
cions, tant per al servei del desenvolu-
pament i sosteniment econòmic de la so-
cietat com per al compromís i dedicació
a la cura i a l’atenció dels menors i de-
pendents.

Una democràcia les institucions de la
qual no entenguin la cura com una res-
ponsabilitat i compromís de tots, no és
una autèntica democràcia.

4Els números canten
per Lourdes Ciuró (diputada al Congrés dels Diputats)

per Carles Savalls

A França, un cop a la vida pots dema-
nar un crèdit personal amb l’aval de l’es-
tat –sempre que no tinguis antecedents
delictius o similars– de 60.000 euros
per obrir un negoci. A tornar, és clar.
També pots crear un grup de persones
que posen diners de manera regular en
un pot i que per rigorós torn agafen la
totalitat del que es posa aquell mes, sen-
se interessos. Això darrer a Espanya no
és legal, perquè l’estat no ha trobat for-
ma d’arreplegar pasta per engruixir la
quantitat que malversa any rere any.

Internet ens fa lliures quan s’utilit-
za bé. I el micromecenatge dels Verka-
mi i companyia obrien una porta a les
iniciatives que mai serien finançades per
la banca espanyola. Senzillament per-
què els bancs d’aquí estan programats
per deixar-te un paraigua quan fa sol i

treure-te’l quan plou. I ara, aquesta
colla de polítics intervencionistes, to-
talitaris i de ferum feixista en el vessant
ideològic i pel que es veu també en l’àm-
bit econòmic, estan disposats a capar la
possibilitat de trobar pasta per projec-
tes mitjançant petites donacions.

Bàsicament el seu pla és limitar la
quantitat a demanar a 1.000.000 d’eu-
ros i a prohibir invertir més de 3.000 en
un mateix projecte i 6.000 en la suma
total de projectes finançats per una
persona l’any. D’aquesta manera eviten
que es puguin finançar coses grosses
fora del sistema d’aprovació que ells ma-
teixos controlen, per exemple una ma-
croconsulta democràtica que requerís 2
milions d’euros o una pel·lícula sobre els
GAL, per dir dues coses a l’atzar. I això
és greu. Què s’han pensat?

4Micromecenatge i legalitat
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Els veïns de Sant Crist compten
des de dissabte amb una ins-
tal·lació que millora la mobilitat
pels diferents espais del barri. Es
tracta de les rampes mecàni-
ques que es van inaugurar al ca-
rrer de Cuba i que permeten un
desplaçament més fàcil per un
carrer amb un fort desnivell i que
fins ara només comptava amb es-
cales i rampes de formigó.

“Amb aquesta obra es fa jus-
tícia amb els veïns del barri de
Sant Crist, que feia més de 30
anys que esperaven una solució”,
va expressar l’alcalde Xavier Gar-
cia Albiol durant l’estrena de la
nova infraestructura, afegint que
“faran una mica més fàcil la vida
als veïns, especialment a la gent
gran i a les persones amb mobi-
litat reduïda”.

S’han instal·lat dues rampes
mecàniques que funcionen úni-
cament en el sentit de pujada, i
amb un replà al mig. També no-
ves rampes pavimentades i re-
plans, de forma que l’ alternati-
va de pas és millor que la que hi
havia abans de les obres.

Les obres de construcció, que
han tingut una durada de sis
mesos, han servit també per re-
novar completament la xarxa de
clavegueram, posar un nou en-
llumenat públic, nova jardineria

i xarxa de reg, i diferents ele-
ments de mobiliari urbà.

SATISFACCIÓ DE L’OPOSICIÓ
El grup municipal d’ICV-EUiA ha
celebrat la instal·lació de les es-
cales mecàniques “com una vic-
tòria del barri” i ha felicitat “les
entitats, associacions i persones
que s’han mobilitzat i pressionat
per assolir aquest objectiu”. Els
ecosocialistes consideren la ins-
tal·lació una millora per a la
qualitat de vida dels veïns.

Les noves rampes mecàniques del carrer Cuba. Foto: Ajuntament

Ja funcionen les primeres
rampes mecàniques de la ciutat
» La infraestructura, al carrer Cuba, facilita la mobilitat dels veïns
» ICV-EUiA reivindica la instal·lació “com una victòria del barri”

Més de 175.000 hores
dedicades als altres

SOLIDARITAT4Més de  175.000
hores de servei. Aquesta és la xi-
fra més destacada del 2013 de
Voluntaris Badalona, una asso-
ciació que ha realitzat una llar-
ga llista d’actes ciutadans al llarg
de tot l’any. Gairebé 600 volun-
taris han participat en un total de
4.873 activitats de cooperació,
col·laboració, ajut i solidaritat
que han servit per minimitzar els
efectes de la crisi a la ciutat.

Voluntaris Badalona està for-
mada per persones de diferents
edats que dediquen als altres
part del seu temps lliure. L’as-
sociació s’organitza en diversos
grups de voluntariat segons les
funcions que desenvolupen. Els

Voluntaris Cívics, per exemple,
participen en actes esportius,
culturals i populars i l’any pas-
sat van realitzar més de 47.000
hores voluntàries. Els Volunta-
ris Socials, encarregats de fer tas-
ques amb la gent gran o els in-
fants, van realitzar 20.000 hores
de serveis. 

Els Voluntaris Col·labora-
dors, que donen suport a la con-
servació de boscos o participen
en activitats del Museu, van fer
unes 27.000 hores, mentre que
els que ajuden a la reinserció i al-
tres mesures socials van fer-ne
25.668. Per últim, el  Grup de
Transport i Banc d’Aliments va
realitzar 71.000 quilòmetres.

Camats reivindica la igualtat
de gènere a Badalona

SOCIETAT4La diputada al Par-
lament i coordinadora nacional
d’ICV, Dolors Camats, va ser
ahir a Badalona per reivindicar
la igualtat entre homes i dones.
En el marc del Dia Internacio-
nal de la Dona, que es va cele-
brar el passat 8 de març, la co-
alició havia organitzat aquest
acte obert a tots els veïns. La xe-
rrada es va fer al Cafè de les An-
típodes, i després de la seva in-
tervenció es va fer un torn obert
de paraules i preguntes. 

Aquest no és l’únic acte que
els ecosocialistes de Badalona

han fet a la ciutat en l’anomenat
“març en lluita” per defensar el
paper de la dona. Precisament,
el passat 8 de març, ICV-EUiA
es va sumar a la manifestació
convocada per la Plataforma
Badalona pel Dret a l’Avorta-
ment Lliure i Gratuït, a la plaça
de la Vila.

Sota el lema Contra l’ofen-
siva patriarcal i capitalista,
desobediència feminista, la con-
centració va reivindicar els drets
sexuals i reproductius i es va po-
sar de manifest el rebuig a la
nova llei de l’avortament.

Albiol confia en la
desimputació dels regidors

JUSTÍCIA4L’alcalde de la ciutat,
Xavier García Albiol, es mostra
confiat que els regidors imputats
per les suposades obres a casa de
l’excoordinadora de la Salut se-
ran declarats innocents. Daniel
Gracia i Salvador Lerma, els dos
regidors del PP, van declarar el
passat divendres.

García Albiol va comentar
en una entrevista a Ràdio Ciutat
de Badalona que “l’evidència és
tan clara i els documents són tan

clars” que està totalment con-
vençut que els desimputaran.

Albiol també va anunciar
durant l’entrevista la intenció
de començar a construir el canal
d’aigua del Gorg en els pròxims
dos anys. Unes obres que co-
mençarien amb la construcció
d’un pont sota la via del tren que
tindria un cost d’uns 4 milions
d’euros i que l’alcalde confia que
es comenci a fer realitat abans
d’acabar la legislatura.

Redacció
BADALONA

Successos | Incendi a Sant Roc
Abans-d’ahir es va produir un incendi al barri de Sant Roc, al carrer 

Còrdova, que va provocar que es cremessin 4 contenidors, 3 turismes, un 
camió, un arbre i el cartell d’un comerç. El foc es va originar a primera hora del

matí en un domicili del mateix carrer i va ser extingit ràpidament pels Bombers. 
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Cinc alumnes d’escoles públi-
ques de Badalona van recollir
aquest dilluns a la nit la meda-
lla amb la qual el Foment de les
arts i el disseny (FAD) ha dis-
tingit la samarreta groga de la
campanya SOS ensenyament
públic de qualitat, que va co-
mençar a les escoles badalonines.

“Valorem d'aquesta iniciati-
va ciutadana no només l'esforç
valent i reivindicatiu que fan”,
explica el FAD, “sinó també els
aspectes formals de la seva co-
municació, en la qual creen una
imatge corporativa contundent,
resolta d'una manera clara i
molt senzilla d'utilitzar”.

I és que la samarreta groga ha
esdevingut tot un símbol de la
lluita per una educació pública
de qualitat. “Aquest reconeixe-
ment a la samarreta groga és
també un reconeixement a tota
la diversitat de lluites i platafor-
mes de la comunitat educativa”,
afirmen des de Badalona es
mou, la plataforma impulsora de
la campanya.

En un comunicat, l’entitat
explica que vol “agrair i com-

partir l’alegria amb els autèntics
guanyadors d’aquest premi”:
tots aquells que llueixen “amb
orgull a l’escola i al carrer” la sa-
marreta groga. En definitiva,
amb tots aquells que lluiten
“cada dia per reivindicar i pre-
servar la qualitat de l'educació
pública, per defensar l'escola de
tots i per a tots”.

El comunicat agraeix espe-
cialment la tasca de les famílies,

els docents i l’alumnat que s’han
involucrat en aquesta campan-
ya i assegura que “aquest premi
és, en realitat, el reconeixement
a la feina ben feta”.

El mes de desembre passat,
la revista TimeOut també va
premiar la campanya com a mi-
llor iniciativa ciutadana de 2013.
Uns reconeixements que, se-
gons Badalona es mou, els “en-
coratgen a seguir lluitant”.

Cinc alumnes badalonins van recollir la medalla. Foto: Badalona es mou

Premien la lluita per una
educació pública de qualitat

SALUT4El Centre Cultural El
Carme ha acollit els dies 18 i 19
de març la primera trobada del
projecte europeu de telemedi-
cina per al tractament de la de-
pressió Mastermind.

Badalona Serveis Assisten-
cials (BSA) és una de les orga-
nitzacions que conformen el
consorci que desenvoluparà
aquesta iniciativa, que rep fi-
nançament de la Comissió Eu-
ropea i que reuneix una sei-
xantena de representants de
diversos països.

L’objectiu del programa és
implantar, d’una banda, un ser-
vei informatitzat de Teràpia
Cognitiu Conductual a domici-
li per a pacients amb depressió.
Es farà a un total d’11 països de
la Unió Europea i estats asso-
ciats. De l’altra, també s’impul-
sarà un servei de videoconfe-
rència col·laboratiu destinat a
l’atenció de pacients amb de-
pressió que són tractats pel
metge d’atenció primària.

Tant un com l’altre servei vo-
len oferir un tractament d’alta
qualitat i especialitzat de tele-
medicina. El projecte durarà
tres anys i hi participaran un to-
tal de 5.000 pacients d’arreu
d’Europa, dels quals uns 200 se-
ran veïns de Badalona.

Badalona acull 
un projecte sobre
la depressió

Un Dimoni romà
per a les Festes de
Maig de la ciutat

CULTURA4El badaloní Àngel
Martín ha estat el guanyador
del setzè Premi de Disseny del
Dimoni de Badalona - Crema’l
Tu!. El dimoni que aquest 2014
es cremarà durant les Festes de
Maig de la ciutat porta el títol de
Dimoniet romà i presenta la fi-
gura d’un legionari romà, re-
cordant l’antiga ciutat de Bae-
tulo, origen de l’actual Badalona. 

La Cremada del Dimoni, que
se celebra el vespre del 10 de
maig, vigília de Sant Anastasi
(copatró de Badalona), és l’acte
central de les Festes de Maig i un
dels esdeveniments culturals
més destacats i amb més públic
dels que se celebren a la ciutat.

Redacció
BADALONA
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L’Oficina d’Informació al Con-
sumidor va atendre més de 5.600
consultes durant l’any 2013. En
general, les demandes van estar
molt relacionades amb la telefo-
nia mòbil, fixa i internet, però du-
rant 2013 les queixes sobre els
serveis i productes bancaris van
augmentar considerablement,
amb 296 expedients tramitats. En
concret, l’OMIC va tramitar re-
clamacions d’afectats per parti-
cipacions preferents i deute sub-
ordinat. 

D’aquestes més de 5.600 con-
sultes rebudes durant 2013, unes
1.500 s’han tramitat. D’aquestes,
894 van ser reclamacions, 458
queixes i 85 denúncies. 

Per altra banda, es van fer 500
inspeccions d’establiments co-
mercials, 121 de les quals van ve-

nir derivades d’expedients. En
370 d’aquestes inspeccions, in-
closes les efectuades als Mercats
Municipals, hi han col·laborat
altres administracions com la
Diputació. Com a resultat d’a-
questes campanyes s’han obert 27
expedients sancionadors.

En l’àmbit de la telefonia mò-
bil i fixa, un sector que sol englo-
bar generalment moltes queixes,
es van realitzar 386 expedients. 

Pel que fa a l’atenció, l’oficina
va atendre durant 2013 unes
340 persones de manera pre-
sencial, va respondre 600 co-
rreus electrònics i va atendre
més de 1.000 trucades telefòni-
ques. La regidora de Promoció
Econòmica, Comerç, Consum i
Turisme, Rosa Bertran, afirma
que volen que el consumidor “se
senti protegit, atès i defensat da-
vant possibles conflictes”. 

Presentació de les dades sobre l’Oficina del Consumidor. Foto: Ajuntament

L’Oficina del Consumidor atén
més de 5.600 consultes el 2013
» Augmenten les demandes sobre els serveis i productes bancaris  
» Les peticions sobre telefonia segueixen ocupant el primer lloc

Pérez Galdós prepara 
la seva Fira de Primavera

FIRA4L’Associació de comer-
ciants de Pérez Galdós donarà la
benvinguda a la nova estació
primaveral amb la Fira de Pri-
mavera, una cita que tindrà lloc
el pròxim dissabte 5 d’abril al ca-
rrer de Pérez Galdós. 

Aquesta mostra comercial
comptarà amb unes botigues al
carrer i la presència d’artesans
vinguts de tot Catalunya. “Aques-
ta és una fira molt gran, inten-
tarem omplir tot el carrer amb les
nostres parades”, explica a Línia

BadalonaRicardo Jiménez, pre-
sident de l’Associació de comer-
ciants de Pérez Galdós. 

En total, des de l’eix comer-
cial calculen que hi hauran una
cinquantena de parades a la Fira
de Primavera, que també comp-
tarà amb llits elàstics, inflables i
una xocolatada a partir de dos
quarts de set de la tarda. 

Aquesta fira, que se celebra
ininterrompudament des de fa 5
anys, és la que més assistència rep
de totes les que organitza l’eix.

PROPOSTA4Per tal de fer més
atractiu el recinte i potenciar els
establiments de restauració de
la zona, el grup municipal de
CiU ha instat a Marina Badalo-
na a fer que “l’aparcament del
Port sigui gratuït les dues pri-
meres hores”, segons paraules
de Ferran Falcó, president del
grup municipal de CiU Badalo-
na. Aquesta mesura s’emmira-
llaria en el que fan els centres co-
mercials i d’oci de moltes ciutats.
Falcó ha proposat que la mesu-

ra “es posi en marxa en el prò-
xim mes”. 

De manera paral·lela, el grup
convergent també suggereix que
“s’estudiï l’impacte que per al re-
cinte i per a la mobilitat de l’en-
torn tindria eliminar definiti-
vament les barreres d’accés a l’a-
parcament”, ja que aquestes
podrien actuar “com a element
més perjudicial que beneficiós
per al Port”, perquè no estimu-
la que els ciutadans s’hi acostin
a passar una estona. 

En aquest sentit, Falcó tam-
bé ha proposat que el Port acu-
lli més activitats lúdiques i cul-
turals, com podria ser un dels
principals concerts de les Festes
de Maig de la ciutat.

A més, el president de CiU
Badalona considera que “el Port
pot ser un bon espai per acollir
fires i activitats que durant tot
l’any es fan en recintes oberts”,
i que calen accions de promoció
del recinte esportiu i pesquer del
mateix Port.

Redacció
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Cartell de les botigues al carrer del 5 d’abril. Foto: Pérez Galdós

CiU vol revitalitzar el port

Accés actual al Port de Badalona, amb les tanques. Foto: CiU

Col·laboració | En Centre Montigalà dóna suport a la BDN Running
El Centre Comercial Montigalà serà un dels patrocinadors de la cursa BDN Running 

L’Aliança Memorial Luís Condon, una activitat esportiva que se celebra en memòria d’aquest 
esportista que va morir fa tres anys d’un càncer. Montigalà aportarà bosses gratuïtes als 

participants que s’inscriguin i es facin seguidors a la pàgina de Facebook del centre. 
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Només queden 3 dies. Badalona
tornarà aquest diumenge a sen-
tir l’atletisme recorrent els seus
carrers i avingudes amb la terce-
ra BDN Running L’Aliança Me-
morial Luís Condon, una cursa de
10 quilòmetres amb un circuit ho-
mologat per la Federació Catala-
na d’Atletisme (FCA). Aquesta
cursa està organitzada per l’As-
sociació BDN Running, amb la
col·laboració de l’Ajuntament. 

La competició, que comptarà
amb 3.000 participants, registra
enguany una novetat, ja que es
canvia el sentit del circuit i s’es-
curça el tram de polígon indus-
trial per tal de fer-lo més atractiu
als participants. En haver estat
homologat per la Federació d’A-
tletisme, els atletes podran fer ser-
vir la marca del circuit per acre-

ditar els 10 quilòmetres en qual-
sevol prova internacional. 

La Rambla del Gorg serà tes-
timoni del tret de sortida a par-
tir de dos quarts de 10 del matí,
just al davant del Palau Munici-
pal d’Esports. Aquest mateix es-
pai serà l’escenari de la Festa de
l’Esport, una altra novetat que vol
fomentar els hàbits de vida salu-
dables entre tots els participants
de la prova, promocionant la

pràctica d’esports com el bàsquet,
el tennis o el minigolf. 

La cursa també té un vessant
solidari molt marcat. El nom de
la mateixa cursa, Memorial Luís
Condon, fa referència a un es-
portista local que va morir de leu-
cèmia fa tres anys. D’aquesta
manera, l’organització dóna un
euro de cada inscripció a l’Insti-
tut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras. 

Acte de presentació de la cursa. Foto: Ajuntament

Tot a punt per a la tercera 
edició de la BDN Running

» La cursa solidària recorrerà Badalona al llarg de 10 quilòmetres
» Més de 3.000 corredors prendran la sortida a la Rambla del Gorg

La relació entre el catalanisme
i el barcelonisme, en un llibre

HISTÒRIA4Tot i aquella màxima
que diu que l’esport i la política no
s’han de barrejar, molt sovint la
relació entre aquests dos fenò-
mens és molt estreta i les fronte-
res entre ambdós es difuminen
fins a adonar-se que mai han vis-
cut de manera independent. 

En aquesta línia, dos perio-
distes i historiadors badalonins,
Adrià Soldevila i Abraham Gi-
raldés, han publicat Una bande-
ra ens agermana, un llibre que
fa una repassada històrica dels
vincles del catalanisme amb el FC
Barcelona. Des del tancament

del camp de Les Corts de l’any
1929, l’afusellament de Josep
Sunyol l’any 1936, president del
club blaugrana durant la guerra
civil, o el cas Di Stéfano.

Aquest llibre navega entre el
barcelonisme i el catalanisme i els
relaciona, tot exposant una sèrie
de temàtiques i casos puntuals
que així ho demostren. 

El llibre d’aquests dos autors
badalonins es presenta avui di-
jous a la Casa del Llibre de la
Rambla de Catalunya de Barce-
lona, on participarà el periodis-
ta i comentarista Jordi Sunyer. 

El Magic acull un torneig per a
esportistes amb discapacitat 
BÀSQUET4Les pistes del Cen-
tre Comercial del Màgic Bada-
lona, cedides pel FIATC Joven-
tut, van acollir el Campionat de
Catalunya de bàsquet per a per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual el passat diumenge 9 de
març. 

A la cita esportiva van acu-
dir clubs provinents de tot Ca-
talunya i Andorra, i hi van par-
ticipar prop de 500 esportistes. 

En aquest campionat, pro-
mogut per Special Olympics
Catalunya i la Federació Cata-
lana d’Esports per a Persones

amb Discapacitat Intel·lectual
(ACELL), no compten els re-
sultats, sinó la participació d’a-
quest col·lectiu en l’activitat es-
portiva. De fet, el bàsquet és un
dels esports adaptats per a per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual més multitudinaris orga-
nitzats per Special Olympics i
ACELL. 

Al campionat català van ser-
hi presents Francesc Martínez,
president d’ACELL; Juan Fer-
nández, regidor d’Esports i Jor-
di Durà, president de Special
Olympics.

El Badalona guanya 
i s’allunya del descens

FUTBOL4Ja en van quatre de
consecutives. El CF Badalona
va tornar a guanyar, aquest cop
davant el Constància, per dos
gols a zero al camp del Centenari
el passat diumenge. 

Aquesta victòria suposa la
quarta consecutiva per als homes
de Belmonte, que s’allunyen de
la zona de perill i es col·loquen
tretzens amb 38 punts, a 11 del
descens, a falta de vuit partits per
finalitzar la competició regular.

Amb un inici un pèl fluix
per part dels locals, aquests es
van saber sobreposar i van apo-
derar-se de la pilota. Però no va
ser fins al minut 40 que el visi-
tant Calonge va cometre un pe-
nal sobre Maestre, una pena
màxima que Negredo va con-
vertir en el primer gol del partit.

A la represa, el guió del par-
tit va continuar, i al minut 54
Abraham va fer el segon gol del
matx mitjançant un contraatac. 

Redacció
BADALONA

Portada del llibre. Foto: @AdriaSoldevila

Promesa | Neno Andrisajevic, entre els millors sub 16 d’Europa 
El jugador cadet del FIATC Joventut, Neno Andrisajevic, va participar al vuitè campus Jordan Brand Classic,

una trobada dels 40 talents més destacats del bàsquet europeu menors de 16 anys provinents de 20 països 
diferents i supervisats pels entrenadors Christopher Thomas i Ganon Baker. Aquesta estada es va 
celebrar a Barcelona i es basa en l’estil de vida i filosofia de treball de l’exjugador Michael Jordan.
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DIVENDRES 21 DE MARÇ
19:30 Una bandera ens agermana. Dos autors

badalonins, Adrià Soldevila i Abraham Gi-
raldés, presenten aquesta obra que repassa
la història del Barça i del catalanisme. / Es-
pai Betúlia.

FINS AL 7 D’ABRIL
Dl. de 18:00-20:00 Curs d’anglès en conversa

que ajudarà els seus participants a millorar
la comprensió oral i adquirir recursos per fa-
cilitar la parla d’aquesta llengua extranjera.
/ Badiu Jove.

FINS AL 30 DE MARÇ
Matí-Tarda Art contemporani a El Carme. Una

exposició pertanyent a la col·lecció de la Fun-
dació Sorigué de Lleida, que compta amb
obres d’artistes contemporanis com Kiefer o
Kentridge. / Centre Cultural El Carme.

FINS AL 31 DE MARÇ
15:30 - 20:30 Quin temps tenim? La gestió del

temps i la conciliació de la feina amb la vida
personal i familiar és una de les qüestions prio-
ritàries per al benestar de les persones.
Aquesta mostra fa reflexionar sobre aquest
fet. / Can Casacuberta.

DIJOUS 20 DE MARÇ
18:00 La biblioteca Sant Roc, en el marc de

L’hora del conte, una activitat de foment de
la lectura entre els més petits, ofereix la na-
rració del conte Planeta impro. / Biblioteca de
Sant Roc.

DIMECRES 26 DE MARÇ
18:00 Primera sessió del taller de titelles Fem

de les Festes de Maig un conte. L’objectiu
d’aquesta activitat és crear un conte amb ti-
telles, relacionat amb les festes i tenint com
a temàtica els castellers. / Biblioteca Pomar.

DIUMENGE 30 DE MARÇ
12:00 Partit de futbol del CF Badalona i el Reus

corresponent a la 32a jornada de competició.
Els badalonins intentaran seguir amb la
gran ratxa de victòries a la lliga. / Camp del
Centenari.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

El programa Passejant amb contes
proposa el conte El cuc i la cuca, a cà-
rrec de Mon Mas, adreçat a infants. /
Can Casacuberta.

El cuc i la cuca
Ds. 22 de març a les 12:00

El Círcol de Badalona serà l’escenari del
concert solidari de La Pegatina i Rebel
Skankin. Per assistir cal fer una donació
de 12 euros. / Círcol de Badalona.

Partit de la Penya

El FIATC Joventut rep a casa l’Iberos-
tar Tenerife, en un partit corresponent
a la 25a jornada de lliga ACB. La Pen-
ya necessita guanyar per no perdre de
vista els llocs que donen accés al pla-
yoff. / Olímpic de Badalona. 

La Festa Medieval de Badalona ofereix
la possibilitat d’inscriure’s en aquests
tallers de teatre urbà que tindran lloc
cada dissabte de cinc a set de la tar-
da al Centre de Cultura Tradicional Can
Canyadó. 

Teatre al carrer
Fins al 4 d’abril

Tots els dissabtes de 17:00-19:00

Dg. 30 de març a les 12:30

Concert solidari pel Círcol
La pegatina

Dj. 27 de març a les 20:30

AGENDA QUINZENAL
agenda@comunicacio21.com
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