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Jordi Alcover
BADALONA

Avui fa dos anys del tanca-
ment d’una mesquita
que hi havia al barri de la
Pau de Badalona. Tenia
400 metres quadrats i

era l’única de Catalunya en la qual
deixaven que les dones hi entressin.
També funcionava com a centre cul-
tural i s’hi impartien classes de cata-
là i castellà. Actualment Badalona té
només una mesquita, al barri de Lle-
fià, per a una comunitat, la musul-
mana, que l’últim padró xifra en
10.000 persones.

El clamor dels musulmans badalo-
nins ha fet la volta al món. Diversos
mitjans internacionals, entre els
quals Al-Jazeera i el Financial
Times, s’han fet ressò de la proble-
màtica. La situació que viu Badalona

en matèria de culte és complicada.
La necessitat evident que als musul-
mans els calen oratoris va fer que
l’Ajuntament es plantegés deixar un
terreny públic per construir-hi una
mesquita. “Legalment vivim una pa-
radoxa, ja que com a govern local no
podem cedir espais públics a comu-
nitats religioses, però la Constitució
espanyola ho exigeix”, explica el pri-
mer tinent alcalde de l’Ajuntament
de Badalona, Eduard Tortajada.

Aquest estiu es donava a conèixer
la reserva d’un terreny públic de mil
metres quadrats al barri de Montiga-
là per destinar-lo a usos religiosos.
Tot i que el consistori no va voler
aclarir si l’espai estava pensat per
acollir-hi una mesquita, la comuni-
tat musulmana va interpretar
aquest gest amb esperança. La deci-
sió del govern local va fer saltar les
alarmes. Des del Partit Popular es va

organitzar una campanya de recolli-
da de firmes en contra de la cons-
trucció de la mesquita. En van reco-
llir més de 20.000. El portaveu de la
comunitat musulmana de Badalona,
Abdelkzim Latifi, reconeix que hi ha
“rebuig social” i es lamenta d’una si-
tuació que considera “crítica”. “Jo,
com a musulmà català, em sento dis-
criminat a Badalona”, es lamenta
Latifi.

Canvi al pla general metropolità
Actualment els musulmans de Ba-
dalona han d’anar a mesquites d’al-
tres ciutats, com Barcelona o Mata-
ró, per poder resar. El projecte de
construcció de la mesquita a Monti-
galà està bloquejat. La Generalitat
entén que reservar un terreny de
mil metres quadrats per a ús religi-
ós obliga a un canvi del Pla General
Metropolità. ■
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Un grup de musulmans resant a la plaça de la Vila de Badalona ■ XAVIER BERTRAL

TEMA

Cassolada per la Barceloneta
Un centenar de veïns de la Bar-
celoneta, segons la Guàrdia Ur-
bana, van protagonitzar ahir
una cassolada davant l’Ajunta-
ment de Barcelona. Els veïns

demanen moratòria per al pla
que preveu col·locar ascensors
als blocs denominats quarts de
pis, que el ple ha d’aprovar
avui. ■ FRANCESC MELCION
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L’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, i el regidor de Cultu-
ra, Carles Martí, van entre-
gar ahir els premis Ciutat de
Barcelona a 39 professio-
nals, guardonats en un total
de 24 categories perta-
nyents a les arts i les ciènci-
es. Alguns dels premiats són

La ciutat premia
arts i ciències

Javier Daulte, en arts escè-
niques; Manuel Huerga, en
audiovisual, i Sergi Pàmies i
Eduard Lago, en literatura
catalana i castellana, res-
pectivament. Van ser pre-
miats també els periodistes
Fèlix Martínez, Nando Gar-
cía, Manuel Baliellas i Mòni-
ca Terribas, entre d’altres,
així com Albert Pol, en in-
vestigació científica. ■

L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, amb la guardonada
Mònica Terribas ahir al Saló de Cent ■ RUTH MARIGOT

HABITATGE
La sobreocupació de
pisos a Badalona ha
baixat en sis mesos
Un 40 per cent dels pisos so-
breocupats de Badalona van
deixar d’estar-ho durant els úl-
tims sis mesos, segons la uni-
tat de convivència de la Guàr-
dia Urbana, que treballa per
explicar als immigrants les
normes cíviques de la societat
occidental. Des l’octubre pas-
sat fins al 31 de gener a Bada-
lona es van localitzar 145 pisos
sobreocupats per romanesos,
la major part al barri de la
Salut. D’aquests pisos, 59 van
deixar d’estar sobreocupats.

PATRIMONI
Les obres al castell
de Montjuïc danyen
l’estructura barroca
Les diferents obres que hi ha
en marxa al costat del castell
de Montjuïc estan “fent malbé
de manera greu i irreversible”
part d’aquest monument his-
tòric. Concretament, l’estruc-
tura d’enginyeria militar bar-
roca i el seu entorn, segons va
denunciar ahir el Centre d’Es-
tudis de Montjuïc. Membres
d’aquest organisme han cons-
tatat que la construcció d’un
dipòsit per recollir aigües fre-
àtiques destinades al reg, que
s’està fent al camí cobert del
castell, ha destruït alguns dels
contraforts i ha adossat direc-
tament el terra de formigó als
maons antics.

Píndoles
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Trias culpa
el PSC del
retard de
la Sagrera
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El president del grup de
CiU a l’Ajuntament de Bar-
celona, Xavier Trias, va exi-
gir ahir “l’inici immediat”
de la construcció de l’esta-
ció del TGV a la Sagrera, i
va denunciar que el retard
de dos anys en el comença-
ment de les obres només és
“atribuïble als socialistes”.

Trias, que ahir va visitar
la zona on s’ubicarà l’esta-
ció, va criticar la falta de li-
deratge de l’alcaldia “inca-
paç de fer complir els ter-
minis per a la construcció
d’una infraestructura capi-
tal per al desenvolupament
del barri de la Sagrera i del
conjunt de la ciutat”.

El regidor nacionalista va
recordar que fa vuit anys el
llavors candidat de CiU, Jo-
aquim Molins, ja va visitar
el lloc per reclamar l’orde-
nació urbanística d’aquest
espai, “una ferida que té la
ciutat i a la qual cal buscar
sortida”. Trias va recordar
que el maig del 2004 la sub-
comissió d’urbanisme va
aprovar la modificació del
Pla General Metropolità per
a l’ordenació d’aquest en-
torn, perquè els plans esti-
guessin en el termini d’un
any, el maig del 2005. “Nos-
altres volem que les obres
de la Sagrera comencin de
seguida”, va remarcar. ■


