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la participació

motor dE

canvi
Governar la ciutat
és feina de tothom
Jaume Oliveras

E

ls temps són canviants i cada moment exigeix respostes adequades i
creatives per avançar en la construcció d’un entorn més amable i solidari. És el repte de respondre a les necessitats d’una societat en moviment,
que cada vegada hem de fer més nostra. Ah! I només serà així si en el procés
creatiu hi aportem els propis neguits i les nostres idees. Directament, si participem en els projectes de futur.
Badalona és una ciutat en contínua construcció, a partir de la realitat que
l’ha convertit en al·luvió de cultures i voluntats. Una ciutat que contínuament
s’ha de reinventar, per exigències del guió. I, talment, podríem caure en el parany de pensar que seran els altres que treballaran per definir-la. Triem repre-

sentants polítics i socials i alimentem la temptació que ja faran el que calgui per
anar endavant i que, si no ho fan, ja els canviarem quan toqui. És la comoditat
de l’acció representativa.
Fins i tot els propis governants, durant anys, han alimentat allò de “deixeu-nos fer i si ens equivoquem ja ens fareu fora en les properes eleccions”.
Immens error; aquesta és una formulació de renúncia cívica. Per tirar endavant
qualsevol procés ciutadà, és imprescindible la complicitat col·lectiva; arromangar-se per debatre projectes i aportar idees; creure que cada dia surt el
sol i que en cada moment, pots i has de dir-hi la teva. Això és el que fan dia a
dia moltíssims col·lectius i entitats de Badalona o el que s’ha impulsat amb el
procés participatiu del plans d’actuació i inversions municipals, com expliquem
a les pàgines següents.
Des de Guanyem, reivindiquem una nova forma de fer política, un tarannà que exigeix la mobilització continuada i la participació sense fissures.
No forma part del nostre ADN gestionar sense consultar ni manar fora del
tremp de la ciutadania. Però, paral·lelament, també cal impulsar el moviment participatiu com a eina imprescindible per anar definint la ciutat que
volem. Governar Badalona és una feina col·lectiva i no hi valen les renúncies
ni acomodar-se.
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El pla d’inversions i actuacions
municipals, en un
P

rop de 180.000 persones, tots els ciutadans
i ciutadanes de Badalona majors de 16 anys,
han pogut votar entre el 14 i el 27 de novembre quines són les inversions que volen prioritzar
durant els propers 3 anys. Han pogut votar a què
destinar 14 milions d’euros, el 45% del pressupost
d’inversions de la ciutat. Mai abans cap ajuntament
ni de Catalunya ni de cap altre lloc de l’Estat havia
sotmès un percentatge tan alt del seu pressupost
d’inversions a votació de la ciutadania. Sí s’havien

pim pam

realitzat processos semblants, però amb proporcions
menors.
Amb aquesta votació, culmina el procés participatiu
amb què Badalona ha elaborat el seu Pla d’Actuació
Municipal (PAM), que conté les actuacions prioritàries a
desenvolupar els propers 3 anys, i el seu Pla d’Inversions
Municipal (PIM), on es contemplen els recursos econòmics disponibles per executar el PAM.

La votació s’ha fet a través d’Internet, al web participa.badalona.cat. Per garantir que tothom podia
votar i contrarrestar l’escletxa digital, s’han establert
punts de votació fixes en diferents espais socials i equipaments públics.
A continuació, repassem les claus per entendre
aquest procés participatiu que va començar el passat
mes de juny.

Què és el pla d’actuació
municipal (pam)?
És el pla que marca els projectes
estratègics per a la ciutat de Badalona
durant una legislatura. Durant aquest
mandat, s’ha obert per primera vegada
a la participació ciutadana.

Què és el pla d’inversions
municipals (pim)?
Defineix les inversions que s’han de
fer a la ciutat (arreglar carrers i places,
construir equipaments...) i té una alta
incidència sobre l’urbanisme.

En què ha
consistit
el procés de
participació?
Del 9 al 29 de juny: recollida de propostes
de la ciutadania a través del web participa.
badalona.cat i celebració d’Audiències
Públiques informatives als sis districtes de la
ciutat.
Del 30 de juny al 13 de juliol: Sessions
participatives als 6 districtes per
complementar/millorar/prioritzar les propostes
de la fase anterior.
Agost- setembre: Validació tècnica
(econòmica, legal...) per part de l’equip tècnic
de l’Ajuntament de Badalona, per tal de
garantir que les propostes que se sotmetien a
la votació de la ciutadania eren 100% factibles.

Hi han participat

7.839
persones
4

És el
percentatge
de participació
més alt d’una
població
catalana de
més de 100.000
habitants.

,31%

Quin ha estat el resultat de la votació?
Cost (€)

Vots

500.000,00

4.254

90.000,00

4.149

Millores al Pla de clavegueram

600.000,00

3.862

Millora d’enllumenat

500.000,00

3.602

Pla de solars buits, adeqüacions

100.000,00

3.256

Subministrament d’arbrat i noves plantacions a tota la ciutat

360.000,00

3.221

Millores en centres d’educació especial i residències de l’IMSP

350.000,00

3.129

Projecte de la recuperació de l’entorn de Can Ruti. Font del Pop

38.500,00

3.120

Renovació i millores als equipaments educatius
Millora d’alguns parcs (fonts, ombra, zones verdes...)

Xarxa de camins escolars
Creació de circuits per a la pràctica esportiva a l’aire lliure
Renovació i millores als equipaments esportius
Panells informatius a les parades d’autobús
Renovació i millores als centres cívics

100.000,00

3.041

60.000,00

2.968

600.000,00

2.931

44.000,00

2.921

150.000,00

2.816

Carril d’aigües obertes al mar

1.000,00

2.753

Ampliació i millores de les zones de jocs

600.000,00

2.746

Millores per a l’ús de la bicicleta (aparcaments, carrils...)

400.000,00

2.727

Octubre: Sessions informatives als 6 districtes
de les propostes que, posteriorment, se
sotmetrien a la votació del conjunt de la
ciutadania, després del procés de participació
ciutadana i la validació tècnica.

Millores al parc de Can Solei i Ca l’Arnús

500.000,00

2.723

Accés al parc de la serralada de Marina des de Montigalà

150.000,00

2.658

60.000,00

2.540

52.300,00

2.517

Arranjaments i millores als mercats municipals

285.000,00

2.513

Novembre: Votació del conjunt de la
ciutadania.

Conversió en zona de vianants de diversos carrers

200.000,00

2.503

Adeqüació de noves zones d’horts municipals
Dignificació del teatre romà i elements patrimonials de Dalt de la Vila

Consulta tots els resultats a participa.badalona.cat
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Badalona decideix
el pressupost
d’inversions

UNITAT POPULAR CONTRA EL RACISME

Badalona es projecta com a “Ciutat de
Drets” a la cimera mundial de Bogotà
operació al Desenvolupament, per revertir la imatge
negativa que havia adquirit durant el mandat anterior
pel poc respecte als Drets Humans en les polítiques
vinculades a les persones migrants. L’objectiu va ser
projectar-nos en positiu com a Ciutat de Drets, on
volem que tothom tingui Dret a la Ciutat, seguint la
mateixa línia argumental que reconeguts opinadors
com ara Enric Juliana, Josep Ramoneda o Xavier
Rius Sant, que comparteixen que la ciutat ha expulsat el lepenisme del govern per recuperar les polítiques públiques a favor de la democràcia, els drets,
la igualtat i la justícia social sense discriminacions ni
exclusions per cap causa, tampoc per l’origen.

Fátima Taleb

Regidora de Participació

P

as a pas, les badalonines i els badalonins
recuperen el poder que els partits polítics
s’havien encarregat de prendre’ls. Els passos enrere que ens han obligat a donar fan que
el camí per recórrer sigui molt llarg. Ara ja podem
mirar endavant i caminar cap a una nova Badalona que és exemple de democràcia.
Ara fa 8 mesos, vam emprendre un dels camins
més importants d’apoderament del poble i ho
vam fer junts, la ciutadania i el govern. Són el Pla
d’Actuació Municipal i el Pressupost d’Inversions.
Amb ells es concreten les principals actuacions
de l’Ajuntament durant el mandat per seguir
la transformació de Badalona. Guanyem està
compromès amb la democràcia directa del poble
i, per primera vegada a la història, hem posat 14
milions d’euros perquè la ciutat decideixi.
Mai ningú ha posat a disposició de les badalonines
i els badalonins el 45% del pressupost d’inversions,
una xifra que pocs igualen a l’Estat espanyol.

Dolors Sabater

Alcaldessa de Badalona

D

el 12 al 15 d’octubre, vaig representar Badalona
a la cimera de Bogotà, el 5è Congrés de CGLU
(Ciutats i Governs Locals Units). La “Cumbre mundial de líderes locales y regionales Bogotá 2016” ha
estat una clara mostra de com, des de les ciutats,
es poden impulsar autèntiques polítiques de canvi i
transformació al servei de les persones, al servei de
societats més democràtiques i humanes. A la trobada, vam aportar al grup de migracions i en diferents
debats sobre les polítiques de participació i apoderament ciutadà.
D’aquesta participació badalonina, és rellevant destacar que, a Bogotà, Badalona hi va ser convidada
de forma expressa, mitjançant el Fons Català de Co-

“

Badalona a Bogotà 2016
(...) ha recuperat un estatus
de ciutat progressista”

A la cimera de Bogotà, els interessava, especialment, el paper de la societat civil organitzada i el de
les xarxes ciutadanes en l’assoliment de la confluència que ha fet possible aquest canvi a favor d’una
societat més humana, amable i habitable. En aquest
paper transformador, les ciutats poden tenir un paper
fonamental, fins al punt que és impossible no pensar
contínuament en com milloraria el món si, en comptes de governar-lo els estats, ho féssim les ciutats.
Badalona a Bogotà 2016 no només ha recuperat un
cert estatus de ciutat progressista aliniada amb les
tendències més actuals i obertes en el tarannà de
les ciutats democràtiques del món, sinó que ha
apujat el llistó en la reconstrucció de la seva malmesa imatge al món.
tat del 12 d’octubre, dia en què es commemora el
Dia de la Hispanitat, pel 9 de desembre, beneficiant-se així del pont de la Concepció.

“

Una vegada més, hem posat
en pràctica la democràcia
directa, el poder de la
ciutadania i la seva participació
(...) La democràcia no es
limita a votar cada 4 anys”

Badalona va moure’s pel canvi i, entre totes i
tots, hem presentat més de 530 propostes per
a la nova Badalona. Unes propostes que es van
debatre en sessions de districte i on van participar
més de 700 veïnes i veïns. Una vegada més, hem
posat en pràctica la democràcia directa, el poder
de la ciutadania i la seva participació.
I aquest mes de novembre, hem culminat el
procés. Entre el 14 i el 27 de novembre, tota la
ciutadania major de 16 anys ha pogut participar
en la votació final, per decidir el destí de 8 milions
d’euros per a propostes de ciutat i 6 milions per a
propostes dels sis districtes. La democràcia ja no
es limita a votar cada 4 anys. El poder de la
ciutadania resideix en participar i decidir cada dia
el futur de Badalona. És un objectiu ambiciós? Sí.
Però governem per canviar la nostra ciutat.

12 d’octubre,
res a celebrar!
Guillem Vidaña

E

l passat 12 d’octubre, Badalona va ocupar el
centre d’atenció mediàtica. El Partit Popular va
fer ús de tot el seu arsenal polític amb l’ajuda de
tots els mitjans de comunicació propers possibles
per crear una falsa polèmica entorn de la decisió
presa pel consistori badaloní d’obrir l’Ajuntament.
Una decisió que es va prendre a finals del 2015
entre l’Ajuntament i els representants sindicals,
quan es va pactar el calendari laboral d’aquest
any, el qual donava l’oportunitat als treballadors i
treballadores d’intercanviar opcionalment la festivi-

Guanyem Badalona en Comú està conformada per
moviments polítics i socials que sempre han rebutjat
la festivitat del 12 d’octubre, pel fet de commemorar
una fita històrica que va comportar la massacre de
població del continent americà per part de l’Imperi
espanyol. Entenem que la postura del personal
municipal pot ser diversa i plural i és per això que
es podia escollir opcionalment si fer festa o no el 12
d’octubre, alhora que es permetia que l’Ajuntament
mantingués la seva activitat.
És evident que el PP, amb els seus ideals reaccionaris, busca qualsevol oportunitat per posar
traves a aquest govern de progrés i d’unitat popular. Aquest darrer cop, han recorregut a l’arma
de la justícia amb denúncies cap als regidors i
regidores del govern, atac que no fa més que
judicialitzar la política i empobrir el seu caràcter
democràtic.
El suport que ha rebut el govern de Badalona amb
aquests fets, ja sigui per la ciutadania, entitats
socials d’arreu del territori i diverses formacions
polítiques demostra que les decisions que s’estan
prenent des de l’Ajuntament van fermament ben
encaminades i que posicionen el govern badaloní al
costat del progrés social i humà tant a nivell municipal com nacional.
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RECUPEREM LA MEMÒRIA HISTÒRICA

“

Francisco Aroca, president de l’Arxiu Històric de Llefià

l’arxiu és més que un fons
documental, expliquem la
història del barri”

En Francisco Aroca, més conegut com a Paco
pels veïns i veïnes de Llefià, es va unir fa uns anys
a un equip de persones interessades a preservar la
memòria col·lectiva del seu barri i recuperar la seva
història. Estem parlant de l’Arxiu Històric de Llefià,
que presideix en l’actualitat.

Enric Porcel

Q

uè és l’Arxiu Històric de LLefià i quan es
va fundar?

Oficialment, es va constituir el 2008, però ja feia
uns quants anys que funcionava. Es va iniciar amb la
digitalització del fons de la Parròquia de Sant Antoni de
Llefià; poc a poc, el fons es va anar fent més voluminós i
el nombre de socis va anar en augment.
Actualment, l’Arxiu és més que un fons documental, de fotografies..., és una entitat que fa molts actes
culturals, exposicions i projectes amb altres entitats
del barri i de fora del barri.

Quines són aquestes activitats?
La més important i participativa és la “Passejada pel
Barri”. Es tracta d’un itinerari prefixat, on, amb ajuda
de plafons amb fotografies antigues de llocs emblemàtics - molts ja desapareguts-, s’explica la seva història
i es compara amb la situació actual. Com a part de les
explicacions històriques els assistents aporten les seves vivències personals, convertint-se en una activitat
oberta i interactiva entre el veïnat.
És l’activitat més emblemàtica, popular i la que
té més acceptació. Aviat, es coordinarà amb d’altres
passejades d’altres barris de la ciutat, com el de Dalt
de la Vila.
Una activitat que ens agrada molt és la que fem
amb l’Institut Júlia Minguell, on, mitjançant xerrades,
expliquem la història del barri a les noves generacions,
la majoria d’elles pertanyents a famílies originàries
d’altres països. D’aquesta manera, coneixen que, en
temps passats, hi va haver altres persones també

El misterio de la
unidad popular:
de Allende a
Badalona
Christian Grecco

S

eguramente todos saben que en
Badalona hay una plaza que se llama
Salvador Allende. Si algún despistado no
la caminó o no levantó la cabeza para ver su nombre,
diremos que está en la calle Juan Valera, casi tocando a
la autopista, metida en las entrañas del barrio de Llefiá.
Pero más allá de la sombra de sus árboles y los
coches aparcados en sus aceras, esa plaza guarda un
misterio que está escondido en la herencia del nombre
que lleva. Hablar de Salvador Allende es hablar de la
historia de Chile, pero no de cualquier Chile, sino de
uno de un pueblo especial, uno que un día se atrevió a

migrades i autòctones
que van lluitar perquè el
barri tingués aigua, llum,
ambulatoris, biblioteca,
etc. Que això no ho ha
regalat l’administració,
sinó que és una lluita que
no s’acaba mai. També
s’incentiva que es facin
treballs de recerca sobre
el barri i els alumnes de
secundària busquen les
dades pel seu compte.
Després, van als col·legis
de primària i expliquen als
més petits tot el que han
après.

Imatge de l’exposició de la Batalla de Trafalgar, organitzada per l’Arxiu Històric de Llefià a l’Ateneu Carme
Claramunt del 22 de novembre al 4 de desembre.

Alguna activitat més que recordis?
Sí, sí, hem fet exposicions de diferents temàtiques, com
la nevada de 1962, la batalla de la plaça de Trafalgar
[conflicte dels anys 80 en què el veïnat es va oposar al
projecte municipal de PSC i CiU per remodelar aquesta plaça de Llefià i va patir fortes càrregues policials],
aniversaris d’entitats del barri com el MIJAC (Moviment
Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica) o els diables Kapaoltis. També fem visites culturals guiades fora del barri,
totalment gratuïtes, a llocs com el refugi antiaeri i el
Museu de l’Immigració de Sant Adrià de Besòs.

Treballeu també en xarxa? Quina relació teniu
amb entitats similars?
Nosaltres vam ser el primer Arxiu Històric de barri a la
ciutat, però, posteriorment, s’han creat a Dalt de la Vila,
Sant Crist, Can Cabanyes i la Morera. Tenim relació
amb ells i també participem amb la resta d’entitats del
barri en les activitats veïnals.

firmar l’any passat, però aquest interès per establir
relacions de col·laboració amb el Museu ve de lluny.
Ja fa dues legislatures que, amb el govern del PSC,
es va negociar aquest acord, on, en síntesi, es diu que
nosaltres aportem el nostre material gràfic i documental
al museu i ells ens aporten el que tinguin sobre Llefià,
de manera que la documentació original es queda en
dipòsit al Museu de Badalona.
Aquest conveni estava preparat per a la seva
signatura, però hi va haver canvi de govern i va entrar
el Partit Popular, que, el primer que va fer, va ser ficar
el conveni dins d’un calaix i oblidar-lo, i no únicament
el conveni! La nostra entitat ha estat oblidada pel
govern de García Albiol, així com la resta d’entitats
del barri.
En tornar a canviar el govern municipal, amb
Guanyem, les coses van canviar. L’alcaldessa Dolors
Sabater i jo mateix vam firmar aquest conveni.

Sí, és un tema del qual estem molt orgullosos. Es va

Per a més informació sobre l’Arxiu Històric de
Llefià, es pot consultar el web llefia.org/arxiu/,
escriure al correu arxiu@llefia.org o consultar el
seu Facebook.

ir unido y de la mano hacia un futuro distinto,
hacia el socialismo.
Está claro que esta historia no es comercial. No la escucharemos en la tele,
no la leeremos en los diarios, ni tampoco circulará masivamente en los grupos
de whatsaap o facebook que inundan
nuestros móviles.
La insólita experiencia del camino al
socialismo por la vía democrática en Chile
comenzó en 1970 y acabó tres años después,
un 11 de septiembre, cuando el asesino y dictador Pinochet se ocupó de devolverle a los ricos y poderosos
los privilegios perdidos mediante un golpe de estado.
El misterio de la herencia de Allende es el de haber
liderado, con mucha paciencia y más humildad, la
experiencia de la Unidad Popular. Ese fue el nombre de
la alianza que lo llevó democráticamente al poder y que
representó a distintos partidos políticos que se habían
hermanado por un ideal común: transformar la sociedad
para hacerla más justa e igualitaria.

La unidad popular, no como alianza si no como
construcción política, es hoy un deseo y una realidad
en Badalona. La experiencia del gobierno actual, la
confluencia de Guanyem, ICV-EUiA y ERC-AM, refleja con éxito parte de esa realidad. El deseo todavía
sigue en pie, aunque cada día camine un pasito más
en su largo recorrido. La experiencia chilena nos
recuerda que la unidad popular fue genuina, fuerte y
transformadora cuando el pueblo superó en compromiso y honestidad a los partidos políticos y a sus
dirigentes y se sumergió en la historia adueñándose
de ella.
Hablar de unidad popular es hablar de participación popular, de mujeres y hombres interesados en lo
que sucede en su barrio, en su escuela, en su trabajo,
en su ciudad y que luchan contra lo injusto y éticamente inaceptable.
Más de 4 décadas después de aquella ilusión
chilena, Badalona, desde el nombre de una plaza,
sueña con la herencia de Allende y con un pueblo que lo
recuerde con su lucha.

Teniu un conveni amb el Museu Municipal?
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PEL DRET A L’HABITATGE

com cridava la paH:
“no s’entén gent sense casa
i cases sense gent”

a

Badalona, hi ha més de 1.300 pisos buits a mans de grans propietaris, segons dades municipals, una situació intolerable, tenint en
compte les dificultats d’accés a l’habitatge de moltes famílies amb
dificultats socioeconòmiques. Tampoc podem oblidar la funció social de la
propietat, que recull la pròpia Constitució Espanyola, tan invocada per defensar d’altres qüestions que, sovint, no tenen res a veure amb la millora de les
condicions de vida dels més desfavorits.
Des de fa molts anys, des del carrer, moviments socials com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) han reivindicat que es mobilitzin els
pisos buits a favor del lloguer social, a més d’aturar els desnonaments de les
persones amb dificultats socials i econòmiques. Propostes com aquestes
van ser recollides pel programa electoral de Guanyem Badalona en Comú
(GBeC), que apostava per penalitzar els pisos buits, actuant sobre els habitatges desocupats d’entitats financeres, constructores, empreses de capital
risc o d’altres que fessin negoci amb el dret de l’habitatge, mitjançant impostos, cessions, etc. També es plantejava la creació d’una bossa d’habitatge
social públic, amb pisos de lloguer social i habitatge social compartit.
Doncs bé, durant aquest mandat, aquesta demanda ciutadana ja comença a tenir resposta per part de l’Ajuntament de Badalona, encapçalat per
Guanyem i integrat també per ERC-AM i ICV-EUiA.
Aquest mes d’octubre, el ple municipal ha aprovat l’avantprojecte de
l’Ordenança reguladora del procediment de verificació d’habitatges permanentment desocupats a Badalona. El seu objectiu és detectar els habitatges
que portin dos o més anys desocupats, de forma permanent, per tal de
facilitar la seva incorporació al mercat de lloguer, començant pels immobles
de grans propietaris. Evidentment, no es consideraran “habitatges buits”
a efectes legals aquells que estiguin desocupats durant més de dos anys
per causes justificades: treballadors o treballadores desplaçats per motius
laborals, canvi de domicili per situacions de dependència, immobles amb
expedients de ruïna, etc.

l’ajuntament de Badalona detectarà els
habitatges que portin més de 2 anys
desocupats per destinar-los al mercat
de lloguer
Què passarà amb els “habitatges buits” a efectes legals? Doncs, en un
primer moment, els seus propietaris disposaran d’un temps per situar l’habitatge en lloguer. Només, en cas contrari, es recorrerà a les sancions. En
aquests casos, es procedirà a partir de l’1 de gener de 2017 al cobrament de
la taxa per a verificació d’us anòmal de l’habitatge en cas de desocupació. El
ple municipal també va donar llum verda a aquesta taxa el passat mes d’octubre, amb el vot favorable de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA i
el PSC, enfront del vot contrari del PP, CiU i Ciutadans.
L’objectiu final no és altre que garantir el dret a l’habitatge digne a tota la
ciutadania de Badalona i evitar a tota costa l’exclusió residencial.

altres mesures impulsades
per garantir el dret a l’habitatge

F

ruït de les lluites socials i veïnals, especialment de moviments com
la PAH, l’Ajuntament de Badalona ha situat el dret a l’habitatge com
una de les seves principals prioritats. Per això, ha reactivat des de
principis de mandat el Consell Municipal de l’Habitatge, coordinat des de
l’Ajuntament i integrat pel govern, partits polítics amb representació municipal, entitats de la societat civil (FAVB, PAH, Consell de la Joventut, Gremi
de Constructors, Federació d’Empresaris, etc...) i sindicats (CCOO, UGT),
entre d’altres. El passat mes de febrer, el Consell va aprovar, després d’un
procés participatiu, el document “Polítiques Públiques d’Habitatge”, que, a
més de fer un diagnòstic sobre el dret a l’habitatge a la ciutat, marcava un
full de ruta amb mesures com les següents:
Facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania, especialment a les
persones i col.lectius més vulnerables.
Garantir els subministraments bàsics a les persones que es trobin en
situació de risc pobresa energètica, donant ajudes econòmiques si
és necessari.
Creació de l’Oficina Local d’Habitatge, com a finestreta única per
canalitzar totes les problemàtiques relacionades amb l’habitatge a la
ciutat (amb assessorament, mediació, ajusts econòmics per a lloguer o
hipoteca, suport per a la rehabilitació, cerca d’un habitatge social, etc).
Recuperació de la Mesa de valoració per a l’adjudicació d’habitatges
per a emergències socials, amb la incorporació de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya
Proposar acords amb les entitats financeres amb un parc d’habitatges perquè els cedeixin per a emergències socials.

PROGRESSIVITAT FISCAL

Que pagui
més qui
més té!

d

es del món local, també es pot incidir perquè pagui més impostos
aquell qui més té, almenys pel que fa a les taxes municipals, sobre
les quals els ajuntaments tenen competències. Aquest és el cas de
l’IBI (Impost de Béns Immobles).
Per això, Guanyem Badalona ha impulsat des del govern municipal una
reforma de l’IBI per a grans superfícies comercials, bancàries i immobiliàries. Fins ara, pagaven un 5% més d’IBI 6.680 comerços de Badalona, el
10% del total, per tenir majors dimensions que la resta. Però, entre aquest
10%, hi ha una minoria (un 1,5% del total) a molta distància de la resta, amb
valors cadastrals superiors a 400.000 euros. Per això, l’Ajuntament ha decidit pujar el 24% l’IBI a aquestes superfícies de grandíssimes dimensions
i baixar el 5% a comerços mitjans, un total de 550, que fins ara pagaven el
mateix que les primeres.
Amb aquesta mesura, Badalona s’equipara a ciutats com Barcelona,
Sabadell o Terrassa.
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El cEip Josep carner, situat al
barri de la Salut de Badalona,
compta actualment amb 450
alumnes en tots els seus
nivells educatius, que van
de p3 a 6è de primària, i 36
mestres. En aquesta escola,
ja fa 10 anys que va començar
la socialització de llibres i, per
conèixer la seva experiència,
hem entrevistat la directora del
centre, teresa vivancos.

t

eresa Vivancos explica que la socialització
de llibres va començar a l’escola Josep Carner per un doble motiu. D’una banda, es volia
“buscar l’equitat entre alumnes, ja que la desigualtat era brutal”, fins i tot abans de la crisi econòmica,
que encara va agreujar més la situació de diverses
famílies. D’altra banda, el Josep Carner és “una escola verda des de fa anys”, com a part del projecte
educatiu del centre. De fet, ja abans de la socialització de llibres, s’havia començat a portar terme
aquesta pràctica amb el material escolar (gomes,
llapis, cartolines...)
“Imagineu què suposava per a un nen anar amb
la fotocòpia del llibre, mentre que el company del
costat tenia el llibre de text. Era un tràngol a nivell
emocional” – recorda la directora del centre. Justament per evitar situacions com aquesta, va començar la socialització de llibres al centre l’any 2006. Una
inversió inicial del Pla de Desenvolupament Comunitari de La Salut i Sant Joan de Llefià, el PLADECO,
juntament amb aportacions econòmiques voluntàries
de les famílies, van fer possible la compra dels llibres
necessaris per al primer grup de 200 nens i nenes
que van participar en aquesta experiència, tots els
que cursaven de 3er a 6è de primària.
Amb la col·laboració de l’AMPA i després de celebrar una assemblea informativa amb les famílies, totes
elles es van comprometre a pagar una quota d’uns 30
euros anuals, que es destinava a un fons comú. D’aquí
s’extreien els recursos per pagar la renovació dels
llibres, que es fa normalment un cop cada 4 anys. Al-

teresa vivancos, directora de l’escola Josep carner

“

aquí els nens i nenes
no porten res, els hi
donem tot nosaltres”

gunes famílies també van començar a col·laborar amb
el projecte, revisant l’estat dels llibres, forrant-los, etc.

Un impuls a la “visió de
comunitat educativa”
Per a la Teresa, aquesta experiència va servir per
“anar introduïnt la visió de comunitat educativa” i
les reticències inicials d’algunes famílies es van anar
superant. Tant és així, que la socialització es va
estendre més enllà dels llibres i fa 5 anys l’escola va
crear la quota de socialització de sortides. Tothom
pagava el mateix import, independentment del cost
o del nombre de sortides que feien els seus fills i filles, de manera que, depenent del curs, contribuïen
a pagar excursions d’altres, o a la inversa.
Fruit d’aquest procés, el curs passat el centre va decidir unificar totes les quotes en una únic
pagament, de 220 euros anuals, que inclou: l’AMPA,
el material, els llibres, les sortides i les colònies
socialitzades. “Aquí els nens i nenes no porten res,
els hi donem tot nosaltres” - explica la Teresa. Les
famílies signen un document de compromís amb la
socialització i, si algun infant fa malbé algun material, també es comprometen a pagar-lo.

“Els llibres han perdut pes com a
base educativa”
Des dels inicis del projecte ja ha plogut molt; ha
passat una dècada en què s’han produït grans

transformacions en el món de l’educació. “L’escola
viva i activa ha avançat molt i hi ha una filosofia molt més vivencial, els llibres han perdut pes
com a base educativa”. Per això, la Teresa afirma
convençuda: “hem sobrepassat la socialització de
llibres”.
Per aquest motiu, tot i reconèixer que l’actual
govern municipal està més predisposat a potenciar
la socialització que l’anterior, es mostra crítica amb
la fórmula que l’Ajuntament de Badalona ha escollit
per fer-ho durant aquest curs escolar.
La Teresa considera que aquesta mesura és
útil per a “les escoles més tradicionals”, que
encara tinguin els llibres com a pedra angular de
l’educació. Però, en canvi, considera que no
respon a les necessitats de les escoles amb
projectes educatius més innovadors com el Josep
Carner, entre molts d’altres. La Teresa considera
que els ajuts s’haurien d’estendre a tots els materials i necessitats educatives de l’escola, no exclusivament als llibres, i adequar els criteris de justificació a la realitat dels centres. Tot això ja ho ha
traslladat a l’Ajuntament en una reunió que es va
fer a l’inici del curs escolar amb la comunitat
educativa. L’Ajuntament argumenta que té competències per invertir en llibres de text, que tenen
data de caducitat i s’han de renovar periòdicament, però no per destinar recursos a material fix i
permanent dels centres. De tota manera, està
buscant fórmules per respondre a les necessitats
reals dels centres educatius de Badalona.
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ajudes municipals per a la
socialització de llibres

Front la violència
masclista,
autodefensa
feminista!

Eva Martínez

E

l Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar a finals del passat mes
de juny, amb el suport de tots els grups municipals excepte PP i CiU,
les bases de transició per començar a distribuir una partida de prop
de 300.000 euros destinada a fomentar la socialització dels llibres de text i del
material didàctic que faran servir els alumnes durant el curs 2016-2017, a la
qual s’hi podran acollir totes aquelles escoles, públiques i concertades, que
presentin un projecte de socialització. Aquest import multiplica per 10 el del
curs passat.
L’objectiu d’aquest programa és que les famílies obtinguin un estalvi
econòmic que derivi en la disminució de l’absentisme escolar, incentivi la
participació de les famílies en la comunitat educativa i atenuï les diferències
socioeconòmiques entre l’alumnat.
Aquesta proposta, que es considera de transició, s’ha elaborat partint de
les propostes que han fet les diferents escoles i que s’han debatut en el Consell Escolar Municipal abans del redactat final.
Els darrers anys ja hi ha hagut una trentena de centres educatius a Badalona que han sol·licitat ajudes per a projectes de socialització, ja sigui mitjançant
la reutilització, la socialització o l’ús cooperatiu de llibres i de material escolar,
tot i que la Regidoria d’Educació contempla que s’hi puguin acollir els 72 centres de la ciutat, ja siguin de primària, secundària o d’educació especial.
Es prendran en consideració les necessitats i especificitats de cada
centre, així com el seu grau de complexitat, sempre prioritzant l’educació
obligatòria sobre la no obligatòria i amb la voluntat d’equiparar els centres
públics amb els concertats.

ateneu carme claramunt,
espai obert a la participació
Guillem Vidaña

l’

Ateneu Carme Claramunt poc a
poc es va consolidant com un
espai de trobada, de formació i
de debat. Aquest darrer mes d’octubre,
hem pogut gaudir d’un cinefòrum per
la commemoració dels 99 anys de la
Revolució d’Octubre, amb el documental “Deu dies que trasbalsaren el món”,
acompanyat de fotografies de l’època;
del sopar-col·loqui “Durruti: anarcosindicalisme a Catalunya”; d’activitats sobre les fites històriques del 20-N i d’una
exposició i xerrada sobre la “Batalla de
la plaçaTrafalgar”.
L’agenda de l’Ateneu, amb el temps,
es va omplint amb activitats cada cop
més diverses, on hi pot participar tothom qui vulgui. Veurem que ens preparen des d’aquest espai per als propers
mesos, però de ben segur que no us
deixaran indiferents!
Si voleu estar al corrent de les activitats que es fan a l’Ateneu Carme
Claramunt, no deixeu de seguir les xarxes socials: Facebook (AteneuBdn)
i el Twitter (@AteneuBdn).

E

l darrer 25 de novembre (25N), es
va commemorar el Dia Internacional per a la No violència contra
les Dones. En motiu d’aquesta jornada,
Guanyem Badalona en Comú va emetre
un manifest, en què segueix expressant un crit unitari per
denunciar i eradicar les violències masclistes vers les dones
i les nenes. En primer lloc, el manifest recorda les 14 dones
assassinades durant el 2016 a Catalunya i les 92 dones assassinades per homes arreu de l’Estat espanyol. El manifest també dedica
un especial record a la veïna de Badalona, que, malauradament, es troba
dins d’aquesta llista.
Elles, les que ja no hi són, les que van veure la seva vida segada i trencada són el màxim exponent d’una cultura patriarcal que potencia i perpetua la
violència cap a les dones. Darrere d’elles, s’amaga un sistema pervers, nodrit
de violències psicològiques, físiques, sexuals, econòmiques i simbòliques,
que alimenten una cultura i uns hàbits socials que són còmplices d’aquesta
barbàrie.

“apostem perquè la lluita feminista
sigui transversal a tots i cadascun
dels àmbits de la nostra vida”
Des de Guanyem Badalona en Comú, com a formació política d’Unitat
Popular, apostem perquè la lluita feminista sigui transversal a tots i cadascun dels àmbits de la nostra vida. Com a lluita col·lectiva que és, totes les
persones que formem part de la societat tenim part de responsabilitat en les
causes que perpetuen la violència, reproduint actituds masclistes i discriminatòries.
És per això que seguirem denunciant els feminicidis i la normalització i
acceptació d’aquestes violències masclistes i discriminacions diàries que
totes les dones, noies i nenes rebem quotidianament, alhora que treballem
en paral·lel per promoure canvis profunds i estructurals tant en l’àmbit privat
com públic.
El manifest de Guanyem Badalona en Comú també va animar a participar
en totes les accions convocades pels diferents moviments feministes de la
ciutat al voltant del 25N, per sumar i donar suport a aquests actes.
Ens volem vives! Front la violència masclista, autodefensa feminista!

a las corridas
Christian Grecco

– ¡Hola, amigo! ¿Otra vez corriendo por Badalona? ¿Qué pasa, todavía no ha
encontrado nada de trabajo?
– Uff… No me hable de eso. Todavía seguimos esperando… Pero confío que
antes de las navidades se gire la tortilla. Se viene el invierno y hay que pagar
las facturas del gas y de la luz, así que imagínese cómo estoy… Corro para
acumular calor para lo que se viene…
– Sí, no me lo cuente a mí… La última factura que tuve que pagar, me dolió en
el alma. Además, en ese momento descubrí que ahora soy un miembro más
de ese invento elegante que es la “pobreza energética”.
– No le entiendo.
– ¿Usted piensa que la pobreza necesita más adjetivos para definirla? Pobreza
es pobreza y punto. No tener es no tener. ¿Qué más hay que decir para
explicar que cada vez hay más gente que no puede acceder a unos recursos
que deberían ser universales y básicos?
– Bueno, me parece que eso usted ya lo sabe. Algunos se dedican a maquillar
las cosas para que no parezcan tan violentas y después todos nos acostumbramos a repetir frases sin pensar en lo que realmente significan. A mí me
pasa a menudo, pero, ahora que lo escucho creo que no está mal plantearlo y decírselo a quien lo quiera escuchar. De hecho, en algunos países del
mundo el agua, la luz y el gas no son propiedad de las empresas que los
administran, sino un derecho vital de los ciudadanos. ¿Lo sabía?
– No ¿Cómo es eso?
– Quiere decir que, si se utilizan para consumo familiar, nadie los puede cortar
por falta de pago. Siempre las empresas y el estado tienen que llegar a un
acuerdo para que todos puedan acceder a ellos. A esta altura de la historia,
lo único que falta es que nos obliguen a pagar por el aire que respiramos.
– Bueno, usted porque viene de allí, de Argentina. Pero aquí las cosas son
diferentes. Aquí el consumo manda. El que consume existe y el que no se
queda al margen de todo. El consumismo nos ha hecho olvidar que somos

seres humanos y no carteras disfrazadas de personas.

– No piense que por allá las cosas no son tan diferentes. Es cierto que el
acceso a los recursos energéticos y el agua se universalizó, pero fue porque
hubo décadas de lucha para que así fuera. Por otro lado, en estos últimos
años las cosas han empeorado: el consumismo también empezó a hacer
nido en la conciencia de la gente y sabemos de sobra que aquello que alguna vez se ganó, si no se cuida y se valora, también se puede perder.
– Sí, como nos pasó aquí con los recortes… Parece que hoy muchos se han
acostumbrado a los hospitales funcionando a media máquina o a las escuelas públicas con menos recursos y más alumnos con dificultades básicas
que atender. De hecho, en las noticias, los “recortadores profesionales” hacen lo imposible por esconder el pasado de sus tijeras afiladas y nos quieren
hacer creer que son mártires nacionales de un pueblo que han ignorado
durante sus años de gobierno.
– Al fin y al cabo, eso es como decía mi abuela, “si queremos comer buen
pan, hay que saber separar la paja del trigo”. Y sabe qué, tal vez sea hora de
volver a pensar en una remunicipalización de los servicios básicos. Recuerdo que en una de mis tantas recorridas matinales, me encontré con unas
chicas de Guanyem repartiendo revistas en la boca del metro y me hablaron
mucho de ese tema.
– Tiene razón. De hecho, ese punto forma parte del programa de gobierno y
recuerdo haberlo escuchado en alguna de las asambleas abiertas que se
hacen por los barrios.
– ¿Cuáles? ¿Esas en las que siempre participan todas las regidoras y regidores, incluida la alcaldesa, y van los vecinos a consultar lo que quieran?
– Sí, en una de esas. Así que ya sabe, tal vez sea el momento de volver a
plantearlo.
– Estoy de acuerdo. Si le parece bien, nos encontramos en la próxima asamblea que se convoque.
– ¡Perfecto! Estaré atento a los carteles en la calle para saber dónde se hace.
¡Hasta la próxima, amigo!

PARTICIPA A GUANYEM BADALONA EN COMÚ
Informa-te‘n al nostre web: guanyembadalona.org Segueix-nos a:

facebook.com/GuanyemBadalona

Consell de Redacció: Christian Grecco, Enric Porcel, Eva Martínez, Gabriel Ramírez, Guillem Vidaña, Irene Peiró, Jaume Oliveras, Jordi Saladrigas i Paula Franquesa.
Maquetació i disseny: Jose Téllez, Carles Flores i Víctor Ávila.

@GuanyemBDN

