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Aniversari
sense
bàsquet
El 30 de març el Joventut farà
90 anys, però la celebració arribarà
amb totes les competicions aturades

El coronavirus
deixa la ciutat
paralitzada i
tots els
carrers buits
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Nou dècades
de bàsquet
en verd-i-negre
El pròxim 30 de
març la Penya
“Spirit of Badalona”,
l’actual Joventut,
farà 90 anys

L’aniversari,
malauradament,
arribarà marcat pel
coronavirus, amb l’ACB
i el país en “stand-by”

El 30 de març del 1930 un grup de joves badalonins, Màrius Cuixart, Xavier Estruch,
Joaquim Massot, Miquel Lloret, Joan M.
Boada, Adrià Corominas, Antoni González
i Marc Grífol, van fundar la Penya “Spirit of
Badalona”. Volien dedicar les seves hores
lliures a anar amb bicicleta, jugar a tennis
taula, futbol o altres esports de l’època
i van adaptar el nom del primer avió que
creuà l’oceà Atlàntic en un vol en solitari

i sense escales, l’Spirit of Saint Louis. Es
van vestir de verd-i-negre per casualitat,
perquè a l’anar a buscar les equipacions
per jugar un partit de futbol, a la botiga
barcelonina “La Samaritana”, només les
van trobar d’aquests colors, i poc a poc
l’entitat va anar perdent el seu caràcter
poliesportiu per acabar centrant-se exclusivament en el bàsquet. D’allò en farà 90
anys el pròxim 30 de març i poc es podien

A dalt, equip de la Penya a Can Solei l’any 1933. A sota, partit al
camp situat a la zona propera al barri de Manresà, al març de 1935.
/ Museu de Badalona ( Col. Família Traité Pibernat)
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imaginar aquells joves somiadors que,
com l’Spirit of Saint Louis, la seva Penya
també acabaria traspassant fronteres per
posar Badalona en el mapa basquetbolístic
mundial.
El Joventut, en aquestes nou dècades de
vida, s’ha convertit en una de les entitats
més emblemàtiques del bàsquet català,
espanyol i europeu, i malgrat passar-les
de tots colors, sobretot en l’aspecte econòmic, ha sabut sobreviure fins als nostres
dies, sent el club de referència de la ciutat.
Una història d’èxit amb un munt de títols
i que pot presumir de ser el primer equip
català que va conquerir la Copa d’Europa,
l’any 1994 a Tel Aviv, i d’haver jugat sempre a la primera divisió estatal (ara l’ACB).
Això sense comptar que ha estat i continua

sent una factoria inesgotable de jugadors,
alguns dels quals amb segell NBA, com
Raül López, Rudy Fernández i Ricky Rubio.
Una història d’èxit, però amb ensurts
El camí, però, no ha estat gens fàcil i la
història de la Penya, que durant un curt
període de temps també es va dir “Centre
Esportiu Badaloní” (del 1932 fins al final
de la Guerra Civil), ha estat farcida d’altsi-baixos. Amb moments àlgids, com les
primeres copes d’Espanya dels anys 40, la
primera lliga del 1967 o la del 1978 amb
Slavnic, el primer títol europeu amb Manel Comas i Joe Galvin o la màgica dècada
dels 90, amb Lolo Sainz i Zeljko Obradovic a la banqueta, però també amb crisis
profundes que han posat en perill la super-

vivència de l’entitat. Una d’elles va arribar
després del títol de Tel Aviv, el 1994, quan
el club va viure una gran sotragada que
va desmantel·lar aquell equip campió i va
obligar a vendre el pavelló d’Ausiàs March
a l’Ajuntament.
L’últim ensurt, molt més recent, fa tot just
dos anys, gairebé acaba amb la desaparició
de l’entitat, que en situació crítica a la lliga,
en posicions de descens, va convocar una
assemblea extraordinària on es va plantejar la seva dissolució. Els accionistes, tot i
la delicada situació, no van voler ni sentir
parlar de plegar veles i l’equip, amb Carles Duran a la banqueta i Nico Laprovittola
de líder, es va salvar miraculosament. A
l’estiu d’aquell mateix any 2018 l’arribada d’Scranton Enterprises, grup inversor
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vinculat a la farmacèutica Grífols, va salvar
el sotrac econòmic agafant el control de la
Societat Anònima. Després d’una ampliació de capital, Scranton es va convertir en
el nou màxim accionista de l’entitat, encetant una nova etapa on l’objectiu és deixar
enrere les penúries econòmiques i poder
retenir el talent que surt del planter. La
temporada passada la il·lusió va retornar
a Badalona, amb Laprovittola i Todorovic conduint l’equip fins a la Copa i els
“playoffs”, però malgrat que enguany les
coses no han acabat de rutllar, amb una
temporada marcada per les lesions i per
alguns fitxatges que no han reexit, el club
arriba al seu 90è aniversari amb una situació d’estabilitat impensable fa només dos
anys.

CINC TÍTOLS EUROPEUS, AMB QUATRE LLIGUES I VUIT COPES

Joe Galvin, celebrant el primer títol europeu de la història
del Joventut, la Korac de l’any 1981. / Penya.com

A l’Estat només els futbolers Barça i
Madrid superen l’extraordinari palmarès
de la Penya, que compta amb cinc títols
europeus a les seves vitrines, amb un
lloc destacat per a la Lliga Europea conquerida a Tel Aviv l’any 1994 amb Zeljko
Obradovic d’entrenador i Corny Thompson d’heroi. El primer triomf continental
va arribar al 1981, amb la màgica cistella
de Galvin contra el Carrera de Venècia
que va permetre aixecar la primera Copa
Korac. Un trofeu que els verd-i-negres
tornarien a guanyar l’any 1990, amb
Montero i Villacampa de líders i Pedro
Martínez de tècnic. Després arribarien
una FIBA Eurocup (2006) i una Copa
ULEB (2008), en l’era Aíto-Rudy-Ricky.

A nivell estatal, el Joventut suma quatre
lligues (1967, 1978, 1991 i 1992) i vuit
copes (1948, 1953, 1955, 1958, 1969,
1976, 1997 i 2008), a més d’haver guanyat tres Copes Príncep d’Astúries, dues
Supercopes d’Espanya, cinc Campionats
de Catalunya i 11 Lligues Catalanes.

4 REPORTATGE

Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com

Rudy, aixecant la Copa del 2008. A la dreta, Laprovittola
amb Neno Dimitrijevic. / Penya.com / David Grau

L’ACB, suspesa fins al 24
d’abril
Llàstima, però, que aquest 90è
aniversari s’haurà de celebrar
sense bàsquet i amb l’Olímpic
tancat per culpa de la crisi del
coronavirus, que està trastocant totalment la vida quotidiana del país i de retruc totes
les competicions esportives.
Les mesures preventives per
evitar el contagi han obligat al
confinament de la gent a casa
i a suspendre totes les competicions, inclosa l’ACB. En un
principi es van suspendre dues
jornades, però dilluns passat,
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per videoconferència, tots els
presidents dels clubs es van
tornar a reunir i van acordar
suspendre la lliga fins al 24
d’abril, a l’espera de com evoluciona la situació.
A la Penya tots els entrenaments del primer equip i del
bàsquet base s’han aturat i
això també ha afectat a tot el
seguit d’accions que la Penya
volia dur a terme per celebrar
aquests 90 anys de vida. De
moment, tot ha quedat posposat, a l’espera que ben aviat la
pilota torni a botar i el Joventut
pugui continuar fent història.

Una fàbrica de talent, per on
han passat també un munt d’estrelles
A Badalona s’han forjat alguns dels millors jugadors del bàsquet estatal i europeu
L’aposta pel planter i donar oportunitats als
més joves és un dels grans pilars de la filosofia verd-i-negra. A Badalona s’han forjat
alguns dels millors jugadors del bàsquet
estatal i europeu i la Penya pot presumir,
ara mateix, de tenir tres jugadors campions
del món (Rudy Fernández, Ricky Rubio i
Pau Ribas) i que el seu nom també hagi
arribat a la millor lliga del món, l’NBA. José
Antonio Montero, l’any 1987, va ser escollit
pels Atlanta Hawks en el draft, però mai va
creuar l’Atlàntic, i va ser Raúl López, amb el
seu aterratge als Utah Jazz, el que va obrir
el camí (llàstima de les lesions). Després
el van seguir Rudy Fernández, als Portland
Trail Blazers, Christian Eyenga, als Cavaliers, o Ricky Rubio, ara als Phoenix Suns.
La llista d’il·lustres, però, és extensa i fent
un cop d’ull ràpid a les actuals plantilles de
la lliga ACB o d’altres categories et pots fer
un fart de trobar jugadors (i entrenadors)
que s’han format a Badalona. Tenir una base
de jugadors de fora i reforçar-la amb bons

fitxatges estrangers és la fórmula que millor
li ha funcionat al Joventut al llarg dels anys,
malgrat que en els darrers temps les distàncies econòmiques abismals entre els clubs
han posat molt més difícil poder retenir el
talent. Malgrat tot, la factoria verd-i-negra
segueix donant els seus fruits i ha de ser
garantia de futur. Tant des del punt de vista
esportiu com també econòmic.
Cada etapa, els seus ídols
La història del Joventut és plena d’estrelles
que han enlluernat les diferents etapes de
l’entitat. Noms com Marcel·lí Maneja (amb
el seu inconfusible mocador al cap), Josep
Brunet o Jordi Masferrer van inscriure el
seu nom en els primers èxits de l’entitat, als
anys 40 i 50, on la Penya es va situar entre
els millors equips de l’Estat i va començar a
fer la guitza al poderós Real Madrid, guanyant el primer campionat d’Espanya a Burgos, la temporada 1947/1948, i rebent per
primer cop el qualificatiu d’Huracà Verd per

Villacampa i Rafael Jofresa, dues estrelles fetes a casa. / Miquel Àngel Forniés
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Maneja, Lluís, Buscató, Alfonso Martínez, Slavnic i Josep Maria Margall, alguns dels noms
propis de la història verd-i-negra. / Museu BDN (colecció Maneja) / Penya.com
Foto: UPC

part dels diaris de l’època. El 3 de juliol del
1948, a més, es va inaugurar la pista de la
Plana, encara a l’aire lliure, que agafava el
relleu del carrer Latrilla. El curs 1956/1957
va néixer la lliga espanyola, amb la Penya
com un dels clubs fundadors, i deu anys
més tard va arribar el primer títol per al Joventut, amb un equip entrenat per Eduard
Kucharski i on hi trobem tot un reguitzell
de jugadors que han deixat empremta en la

història de la Penya i del bàsquet estatal,
com Lluís Cortés, Nino Buscató, Alfonso
Martínez i els germans Enric i Narcís Margall. Aquell títol va permetre a la Penya
disputar per primer cop la Copa d’Europa,
arribant a la lligueta de quarts de final, en
una temporada on va aterrar a l’equip un
altre jugador que seria fonamental: el pivot
Lluís Miquel Santillana.
A la dècada dels 70 es va produir un nou

canvi de casa. El Joventut va deixar la Plana per traslladar-se al nou pavelló d’Ausiàs
March, amb capacitat per a 5.000 persones
(1972), i va irrompre amb força l’anomenada “Quinta del Matraco”, amb el tercer de la
nissaga Margall, en Josep Maria, al capdavant. Un jugador que faria història, amb 11
títols en 18 temporades al primer equip, i
que és un dels tres jugadors que té retirat el
seu dorsal, el mític 7.
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Slavnic i Galvin
Als 70 també va arribar el primer
nord-americà, Frank Costello, que es convertiria en el segon estranger de la història
del club després del porto-riqueny Jorge
Cuello, que va fitxar per la Penya el curs
1961/1962 quan el president blaugrana
Enric Llaudet va decidir dissoldre la secció de bàsquet del Barça. En el capítol de
fitxatges foranis d’aquella època, però, qui
va trencar tots els motlles va ser Moka
Slavnic, fitxat el curs 1977/1978. Amb el
base balcànic a la batuta i Antoni Serra a
la banqueta, la Penya va guanyar 41 partits seguits i va conquerir el segon títol
de lliga de la història de l’entitat, que als
80 estrenaria també el seu palmarès europeu amb la primera copa Korac. Un títol
amb Manel Comas d’entrenador i un altre
estranger mític, Joe Galvin, autor de la
cistella que va valer la pròrroga contra el
Carrera de Venècia. En aquell equip hi havia un jovenet Jordi Villacampa, que acabaria encapçalant una generació d’or feta a
casa que duria la Penya al cim d’Europa.
Villacampa i Rafael Jofresa són els altres
jugadors que tenen la samarreta retirada i
que van formar part d’un equip inigualable que ha passat a la història, on també
hi havia Tomàs Jofresa, Ferran Martínez,
l’actual president Juanan Morales, Corny
Thompson o Mike Smith. Són els anys
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de l’estrena del nou Pavelló Olímpic, pels
Jocs del 1992, i del màgic títol continental
del 1994, però també el preludi d’una greu
crisi econòmica que va anar desfent aquell
equip campió. Els títols ja no van sovintejar, però el club va seguir generant grans
jugadors, com Raúl López i Àlex Mumbrú,
i va tenir una de les millor tripletes estrangeres de l’era dels tres jugadors foranis.
La formada per Turner, Toolson i Tanoka
Beard, amb la que la Penya va conquerir
la Copa del 1997.
El planter, amb tot, tornaria a ser prota-

Jordi Creixell - redaccio@diaridebadalona.com

gonista per revifar l’equip, amb la tornada
d’Aíto el 2003. Amb ell van aterrar al primer equip alguns dels grans talents de la
història recent de la factoria verd-i-negra,
Rudy Fernández, Ricky Rubio i Pau Ribas, i
van arribar els últims títols. Tres campions
del món fets a casa i que, malgrat haver
de marxar de Badalona, mai no han oblidat els seus origens. Els d’una escola de
bàsquet inesgotable, amb Albert Ventura,
Neno Dimitrijevic, Xabi López-Arostegui,
Arturs Zagars i Joel Parra com alguns dels
últims exponents.
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Rudy, Pau Ribas i Ricky, amb la copa de campions del món. / @Penya1930

“El pla del que havia de ser la temporada i la que
estem vivint s’assemblen com un ou a una castanya”
Juanan Morales parla de l’aturada pel Covid-19 i d’un curs que no està anant com s’esperava
La crisi del coronavirus ha estat el darrer entrebanc d’una temporada on fa la
sensació que a la Penya gairebé tot li ha
sortit al revés. Lesions, fitxatges que no
han acabat de rutllar i sortides inesperades han trastocat la marxa de l’equip. I
tot plegat, a més, a l’espera del que pugui passar amb una ACB aturada fins al
24 d’abril. El president Juanan Morales
admet que la sort no els ha acompanyat,

però no defuig l’autocrítica.
-Arriba el 90è aniversari del club, però
malauradament ho farà sense bàsquet.
-Serà un aniversari molt estrany, la veritat. Tot
el que teníem preparat evidentment s’haurà
de posposar, pendents de com evoluciona tot
plegat, però esperem poder fer-ho més endavant.
- La lliga aturada i tota l’activitat del club

en “stand-by”. Com ho esteu vivint?
- Doncs amb la mateixa inquietud i la incertesa que tothom. I com a societat anònima amb
la preocupació lògica d’haver d’afrontar una
aturada sobtada dels ingressos i elaborant els
plans de contingència que estan fent totes les
empreses, per ajustar-nos a aquest moment
complicat que estem vivint.
- Econòmicament és una patacada, per
a la Penya, aquesta aturada?
- Sí, sí que ho és, perquè a part de perdre
ingressos que tothom pot imaginar, com els
que venen per exemple de la venda d’entrades,
també es posen en risc altres partides que venen a través de l’ACB, per drets de televisió i
patrocinis globals, i també de patrocinis individuals. Ara no estem en condicions de donar
el servei i caldrà negociar amb totes les parts
per veure com queda tot plegat.
- I esportivament?
- A nivell esportiu també hi ha un munt d’incògnites, perquè no sabem si podrem tornar
a competir i en quines condicions podrem
fer-ho.
- Dilluns es va allargar la suspensió de
la lliga fins al 24 d’abril. Es podrà reprendre en aquesta data?
- Crec que és una data molt optimista, la veritat, però és evident que hem d’anar adaptant
les situacions a les certeses que anem tenint,
que no són moltes. De moment aquesta és la

data que hem fixat, però no vol dir que aquell
dia ja hi hagi partits o tornem als entrenaments, perquè com deia tot dependrà de com
evolucioni tot plegat.
- A més, després de tants dies de confinament tocarà fer com una nova pretemporada, no?
- Evidentment, perquè aquesta aturada és pitjor que unes vacances. Als estius la majoria de
jugadors aprofiten per fer treball físic i millorar
aspectes específics del seu joc, però ara, amb
el confinament a casa, estan molt més limitats.
No es pot entrenar avui i jugar demà.
- Algunes competicions s’han suspès
definitivament. Contempla aquesta opció?
- Ara mateix la idea és que l’ACB pugui continuar, però sempre i quan sigui possible. Hem
d’esperar.
-Tot aquest enrenou ha acabat d’alterar
un curs gens fàcil, on ha passat de tot:
lesions greus, la sortida de Zisis i fitxatges que no han acabat de rutllar.
- El pla original del que havia de ser la temporada i la temporada que estem vivint s’assemblen com un ou a una castanya, però no hi ha
més remei que gestionar la realitat amb la que
et vas trobant. Ens ha passat de tot, és cert,
però si les coses no han sortit com esperàvem
és perquè, més enllà dels impoderables que
no podem controlar, segurament hi va haver
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Queda’t a casa; ens en sortirem

El president verd-i-negre Juanan Morales. /J.C.

decisions que s’haurien d’haver pres d’una
manera diferent. No crec que haguem de donar la culpa al temps del que ens ha passat i
espero que haguem estat capaços d’aprendre
per cometre altres errors, però no aquests. Dit
això, la competició segueix allà i, si és pot reprendre, hem d’intentar acabar el més amunt
possible.
-La sensació, però, és d’un cert pas enrere en l’aspecte esportiu...
-L’any passat vam fer tota una sèrie d’apostes i

la immensa majoria van sortir bé. Aquest any,
per contra, no ha estat així. Vam plantejar un
equip on Dawson i Birgander estarien gairebé des del principi, amb un paper important,
i malauradament cap dels dos ha pogut estar.
A tot això, el rendiment d’un jugador cridat a
ser clau mai no va ser el que esperàvem i finalment va acabar marxant. Hem intentat anar
reajustant-nos sobre la marxa, però és evident
que aquesta no és la millor manera de poder
treballar.

LA POSSIBILITAT D’UN ERTO, DAMUNT LA TAULA
Davant de l’aturada de la competició, la
possibilitat que els clubs acabin fent un
Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) comença a estar damunt
la taula de molts equips ACB, entre ells

la Penya. De moment no hi ha hagut cap
moviment oficial, però els clubs ho estudien per poder quadrar uns pressupostos
que s’han vist alterats per aquesta crisi del
coronavirus.

COVID-19. Les sigles que es repeteixen a
informatius i noticiaris de televisió, ràdio i
premsa escrita dia rere dia. 5 lletres i 2 números que han col·lapsat la nostra rutina i
han envaït els nostres carrers i la nostra zona
de confort. Europa sencera conviu ara amb
aquest virus que ja comença a ser present a
tot el món i que desplaça, fins i tot, lagenda
de tot tipus desdeveniments de ciutat, com
és en el cas de Badalona.
Els badalonins i badalonines estarien festejant aquests dies una celebració que suposa
tot un orgull de ciutat: els 90 anys del Club
Joventut Badalona. Una trajectòria, durant
tots aquests anys, plena de triomfs i recompenses a lesforç i al sacrifici dels seus integrants al que, malauradament, no es podrà
dedicar tota latenció que es mereix. Les
grans aglomeracions han quedat prohibides,
també la pràctica de lesport. La majoria de
negocis resten tancats i només es pot sortir
al carrer amb motius justificats, com anar a
comprar menjar, anar al metge o per fer-se
càrrec de persones dependents. Un confinament obligatori que obliga la ciutadania
a tancar-se a casa i posposar tota mena de
celebracions, tot i que els més impacients

satreveixen a fer festa a través dels balcons, com hem pogut anar veient per les
xarxes socials aquests dies. Lemblemàtic
Carrer del Mar buit, el Passeig Marítim
sense esportistes o els centres comercials
tancats són algunes de les petjades que el
coronavirus està deixant a la ciutat.
Una xifra dafectats per coronavirus que es
multiplica diàriament, ja que en el moment
de tancar ledició daquest Diari, aquesta es
trobava una mica per sobre del 17.000 en
tota Espanya. Un fet que provoca que tota
la nostra atenció vagi a parar a aquest virus i tota la informació que rebem estigui al
voltant daquesta pandèmia, ja qualificada
per lOMS. Mentrestant, linvestigació a
lHospital Germans Trias i Pujol es troba
evolucionant a bon ritme de la mà de lepidemiòleg Oriol Mitjà. Pioners, un cop més,
en un nou assaig clínic per frenar lexpansió
daquest virus, que esperem que es quedi
poc temps més amb nosaltres. El quedat
a casa sestén, per tant, en la mateixa línia,
ja que el missatge vol transmetre aquesta
seguretat que casa nostra ens proporciona i
que farà, de ben segur, que el ràpid contagi
saturi i puguem tallar la cadena.
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El coronavirus colpeja Badalona
Badalona s’atura i paralitza tota la seva agenda
L’actual brot de coronavirus que va començar fa dos mesos a la ciutat xinesa de
Wuhan ja s’ha estès a més de 120 països,
sent Espanya un dels més afectats a la cua
després d’Itàlia. Fins i tot la OMS ha arribat
a qualificar aquest virus en els darrers dies
com a “pandèmia”, un virus que ha anat
atacant als ciutadans i ciutadanes a un ritme vertiginós i que en pocs dies ha doblat,
inclús triplicat, la xifra d’afectats, arribant
ja a més de 14.000 infectats i gairebé 600
morts.
El primer cas de coronavirus va arribar al
país el 31 de gener. El pacient era un home
d’origen alemany que es trobava de vacances a La Gomera. Tot i el seu aïllament, el 14
de febrer l’home va rebre l’alta hospitalària

sense haver presentat cap símptoma greu.
A la península, però, el primer cas va ser el
d’una dona de nacionalitat italiana resident
a Barcelona, concretament el 26 de febrer.
Aquest cas se sumava així als tres casos
de fora de la península: el ciutadà alemany
mencionat a La Gomera, un altre en Mallorca i el tercer a Tenerife.
El 5 de març, primera afectada per coronavirus a Badalona
A la ciutat de Badalona, però, el coronavirus es va anar deixant sentir a principis de
març. Una pedagoga de 23 anys era diagnosticada positivament amb COVID-19.
Des del primer moment, el Departament de
Salut va activar el protocol, aïllant també a

Imatge poc habitual: el Carrer del Mar buit

17 persones que van estar en contacte amb
ella.
Només un dia després, una anciana de 87
anys era la primera víctima mortal a Catalunya que havia mort amb coronavirus a
l’Hospital Germans Trias i Pujol. Amb ella,
la xifra de morts pujava a 8.
Les actuacions a la ciutat s’han anat succeint des de llavors. La mateixa setmana de
la primera víctima mortal a Can Ruti, uns 90
professionals sanitaris del mateix hospital i
de l’Hospital Municipal de Badalona s’aïllaven per risc al contagi.
El 10 de març es començava a veure un fenomen peculiar: les botigues regentats per
ciutadans xinesos tancaven les seves portes.
El mateix dia, l’escola Feliu i Vegués de Llefià
tancava amb 17 docents confinats. El virus,
per tant, ja s’estenia a un ritme molt ràpid.
El dijous 12 de març, l’Ajuntament decidia
tancar tots els equipaments municipals com
biblioteques i centres cívics. També cessava
lactivitat a discoteques i es cancel·laven alguns actes de ciutat. Només un dia després,
el divendres 13, l’Estat espanyol decretava
l’estat d’alarma durant els propers 15 dies,

situació en la que ens trobem en aquests
instants i que obliga a la ciutadania a seguir una sèrie de mesures com la restricció
de moviment i el no desplaçament a llocs
innecessaris.
Uns dies durs que ens deixen imatges de
supermercats col·lapsats per la quantitat de
gent que compra aliments de cara a properes setmanes o prestatgeries buides a l’espera de ser reposades. Límits d’aforament
i cues d’espera també són situacions ara
habituals.
Un centenar de denúncies per incompliment del confinament
Un confinament obligatori si es vol recuperar la normalitat en les properes setmanes a
les nostres ciutats, però del que la gent encara no s’ha conscienciat, ja que només fa
uns dies, el dimarts 17 de març, la Guàrdia
Urbana va realitzar 106 denúncies només
en aquest dia pel no respecte de la mesura.
De la mateixa manera, alguns locals també
van ser expedientats els darrers dies, ja que
només les botigues d’alimentació, farmàcies i estancs tenen permís per obrir.
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Estat d’alarma: es limiten tots els moviments
excepte per anar a treballar o comprar menjar
També per anar al metge, al banc i per atendre a persones dependents
Per tal d’evitar la propagació del virus,
l’Estat espanyol va prendre el passat divendres, 13 de març, unes mesures de
caràcter obligatòries, decretant així l’estat
d’alarma. D’aquesta manera, es prohibeix,
almenys durant quinze dies, en termes generals, el moviment dels ciutadans encara
que amb excepcions.
Es permet la mobilitat per a comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. També per a anar als centres
sanitaris i per acudir al lloc de treball. A
més, es permet realitzar desplaçaments
per a assistir i curar a majors, menors,

dependents, persones amb discapacitat o
persones especialment vulnerables, per a
acudir a les entitats financeres i per causa
de força major o situació de necessitat.
Qualsevol altre moviment haurà d’estar
degudament justificat.
També es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per
a poder realitzar les activitats permeses o
per al proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei.
Ordenen el tancament d’àrees comercials
que no siguin alimentàries, entre altres
El Govern de la Generalitat de CatalunLa majora d’espais a l’aire lliure resten tancats per risc de coronavirus / GUB

ya ordenava així el tancament d’àrees
comercials que no estiguessin destinades
a l’alimentació i a productes de primera necessitat, pistes d’esquí, gimnasos,
i locals d’oci nocturn (discoteques). Tot
i aquesta mesura, alguns magatzems i
botigues continuaven amb la persiana
pujada aquests dies, fet que ha provocat
que agents de la Guàrdia Urbana i dels
Mossos d’Esquadra sortissin a treballar

per controlar el tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de
restauració i oci. El passat cap de setmana, en barris com Llefià o Lloreda, alguns
bars van obrir amb la porta mig oberta i
la policia els va obligar a tancar. En d’altres establiments, per exemple forns de
pa amb degustació, la policia prohibeix
servir qualsevol aliment o beguda perquè
sigui consumida dins del local.

Oriol Mitjà lidera el primer
assaig clínic per evitar la
transmissió del coronavirus
Tallar la cadena de transmissió del coronavirus des dels casos més lleus i els contactes.
Aquest és el pla d’un grup d’investigadors
catalans per a atallar la pandèmia que assota a mig món. El Departament de Salut
de la Generalitat i un equip de la Fundació
Lluita contra la Sida de l’hospital Germans
Trias i Pujol acaben de rebre llum verda de
lAgència Espanyola del Medicament per a
desplegar un assaig clínic pioner en el món.
La idea és administrar un antiviral als casos
lleus de Covid-19 per a reduir la càrrega viral, alhora que es medica als seus contactes
pròxims amb un antimicrobià que els protegeix contra el virus.
La consellera de Salut, Alba Vergès, ho va
anunciar el dissabte. “Aquest assaig pot
anar molt bé i tindrem dades en 21 dies”,
va dir en TV3. Però no va concretar més
detalls.
Actualment, hi ha uns 300 assajos clínics
actius en el món per a atallar el coronavirus. La majoria, dedicats a buscar una cura

i a tractar els casos més greus. Alguns
hospitals espanyols participen, de fet, en
recerques internacionals per a combatre la
pandèmia. Però el que cap estudi havia fet
fins ara era posar el focus a reduir el poder
de transmissió del virus. L’estudi català, liderat pel Departament de Salut i els investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida,
Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet, cerca una
fórmula per a evitar els contagis.
Resultats en poques setmanes
El millor de l’assaig, coincideixen els experts, és que tindran resultats de la recerca
en molt pocs dies. L’estudi contempla un
seguiment a les persones intervingudes
durant 14 dies, que és el temps d’incubació
del virus, per a veure si desenvolupen símptomes o hi ha nous casos positius entre els
contactes. Els resultats de la intervenció es
compararan amb un grup de control entre
la població general de casos positius i els
seus contactes.
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Ovacions
diàries per
reconèixer la
feina sanitària

Bloc de veïns i veïnes homenatjant la tasca
sanitària

Aquesta setmana, els balcons de les cases
dels badalonins/es s’han transformat en petits espais de reivindicació. Totes les nits a
les 21h, ara també a les 20h perquè es puguin sumar els més petits, els veïns i veïnes
de la ciutat surten per fer un aplaudiment i
mostrar així el seu suport al personal sanitari que treballa aquests dies de manera
incansable pel benestar de tothom. També
es reconeixen en aquest petit homenatge altres feines com la de transportistes o personal de supermercats. Els vídeos d’aquestes
imatges col·lapsen aquests dies les xarxes
socials.

Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.com
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Professionals alerten que no tenen
prou mascaretes i material als hospitals
de Can Ruti i al Municipal
Diversos professionals de l’Hospital Germans Trias i Pujol i l’Hospital Municipal han
denunciat, a través de les xarxes socials, la
manca de mascaretes i material per protegir-se del coronavirus. Des de fa dies, les
mascaretes escassegen, però els professionals denuncien també la manca de més
material. Així ho ha demostrat l’equip sanitari
de l’Hospital Municipal, que aquest dimecres
han sortit al carrer per denunciar la manca
de recursos.
Des del l’Hospital Germans Trias i Pujol,
però, s’ha volgut deixar clar que el material està arribant puntualment i actualment,
segons l’hospital, no es pateix per l’estoc.
L’hospital badaloní està fent un ús racional i
seguint els protocols perquè no falti aquest
material, com mascaretes altres de protecció.
Els comerciants xinesos donen material mèdic
L’Associació de comerciants xinesos de la
província de Barcelona ha lliurat aquest dissabte a l’alcalde de Badalona, Álex Pastor,
una important quantitat de material de pro-

Personal sanitari de l’Hospital Municipal reivindicant la falta de recursos

tecció procedent dels seus magatzems perquè sigui destinat als equipaments sanitaris
de la ciutat. Es tracta de mascaretes, bates
hospitalàries i gel hidroalcohòlic antisèptic
per a les mans que serviran per protegir els
professionals sanitaris. L’alcalde Pastor ha

agraït la solidaritat de la comunitat de comerciants xinesos de la província de Barcelona,
especialment la que treballa a Badalona, i ha
destacat que aquesta donació també ajudarà
la ciutat en la lluita contra la propagació del
coronavirus.
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L’Ajuntament de Badalona
amplia l’espai destinat
a persones sense llar

Habilitació del Poliesportiu Casagemes

Arran de l’emergència sanitària
provocada per la Covid-19, que
implica el confinament de les
persones a les seves cases per
tal devitar la propagació del virus, lAjuntament de Badalona

ha ampliat lespai destinat a persones sense llar per assegurar
que tinguin un lloc on passar els
pròxims dies. En aquest sentit, el
consistori ha habilitat el poliesportiu de Casagemes amb uns 80

llits que queden a la disposició
de les persones sense llar que
ho puguin necessitar. Es preveu
que el servei pugui funcionar a
ple rendiment a finals daquesta
setmana. Fins ara, en el marc de
lOperació Hivern, Badalona disposava de 25 places en un espai
situat al barri de la Salut on les
persones sense llar podien passar la nit.
La primera tinenta dalcaldia i
regidora de Serveis Socials, Aïda
Llauradó, ha explicat que shabilita un equipament més ampli
perquè les persones sense llar
tinguin més espai per fer front al
Covid-19 i augmentem el nombre
de llits per aconseguir que tothom hi tingui cabuda, durant el
temps que sigui necessari Llauradó ha expressat que lobjectiu
és assegurar que cap persona
queda desatesa durant aquesta
crisi sanitària.

TELÈFONS D’AJUDA

• 010 i 012 per consultes no sanitàries.
• 112 si et cal presència immediata de policia,
metge/ambulància, bombers...
• 061 per simptomatologia o consultes rellevants
sobre coronavirus i sanitàries.
FOTONOTÍCIA
El Centre Cívic el Carme habilita un punt fix de donació de
sang fins aquest divendres. L’horari serà de 10 a 14h i de 17
a 21h. Es necessiten donacions!

Crida a les donacions de sang
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Confinats fins a nou avís
La plantilla i el cos tècnic del Badalona, resignats a passar la crisi del coronavirus a casa seva

Foto: Eloy Molina

FUTBOL COMARCAL

Aturada la competició fins a nova ordre
per la crisi del coronavirus, el CF Badalona ha abaixat la persiana, com han
fet la resta d’equips de la seva lliga.
El web del club escapulat anunciava,
dilluns passat, que els futbolistes del
primer equip “treballaran a casa seva,
segons una rutina marcada pel cos
tècnic”, i que, diàriament, mantindran
contacte amb ells “per controlar les
càrregues de treball i comprovar com
les van assimilant.” El preparador físic
de la plantilla escapulada, Marcel Lizano, ho va confirmar a aquest diari. Per
la seva banda, Manolo González assegura que aprofitarà el confinament per
“mirar partits dels rivals i d’altres grups
de segona B.” Quant als futbolistes, el
primer capità, José Miguel Morales, es
mostra resignat: “Ens agradaria estar al
camp i amb una pilota, però no hi po-

C.E. SEAGULL

dem fer res.” El porter afegeix que: “No
tinc problema per fer la rutina de treball
que ens han manat, perquè tinc el material necessari a casa, com la majoria
de companys.” Un altre dels capitans,
Miquel Robusté, reconeix que “amb dos
nens petits, el confinament és una mica
estressant”. Mentre que Robert Simón,
que mira d’aprofitar per fer algunes coses que tenia pendents a casa seva, no
ho porta massa bé: “Em costa una mica
aquesta situació perquè sóc molt actiu,
però no queda un altre.” Finalment,
Chema Moreno i Marc Carbó passen el
confinament plegats, a Girona, d’on és
el migcampista. “Mai no havia estat tant
de temps seguit a casa meva, ja tinc ganes de tornar a la normalitat”, comenta
Carbó. “Fem feina al gimnàs del Marc i
juguem a tenis taula. No parem!”, explica Moreno.

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

La FCF té “la voluntat de
El Seagull finalitzaria la
tancar el curs, sempre i quan temporada durant la primera
existeixin dates suficients” quinzena del mes de juny

Foto: M.E

La Federació Catalana de Futbol ha anunciat aquest dimecres en un comunicat que
treballa amb diverses mesures relacionades amb la salut, la competició i l’economia
dels clubs davant l’aturada que viu el futbol
badaloní a causa de les mesures extraordinàries pel COVID-19. Per aquest motiu,
la Comissió Executiva de l’FCF ha acordat
la seva voluntat manifesta de finalitzar la
competició aquesta temporada, sempre que
existeixin dates suficients, i considerant

com a prioritat principal la salut de tots els
federats i federades. Per aquest motiu, s’autoritzarà la represa dels campionats en el
moment en el qual les autoritats sanitàries
i esportives ho permetin. A més a més, farà
els seus millors esforços per mantenir els
ajuts econòmics previstos a través de les
campanyes TOTS SOM UN EQUIP, d’impuls
del futbol, i #ORGULLOSA, de promoció del
futbol femení, així com de qualsevol altre
ajut econòmic aprovat.

La competició Reto Iberdrola aturada.
D’acord. Però, fins quan? Ara com ara, la
Segona Divisió de futbol femení no perillaria, ja que la flexibilitat de dates encara és
molt ampla i el sistema de competició és
prou apte perquè la finalització de la lliga
es pugui endarrerir força.
Al campionat del Seagull encara li resten
fins a vuit dates per a la seva conclusió: Pozuelo (partit ajornat), Eibar (partit ajornat),
Parquesol (29/03), Osasuna (05/04), AEM
(19/04), Madrid B (26/04), Racing (03/05) i
Alavés (10/05). Parquesol i Osasuna també
són carn de suspensió.
I, com en ocasions anteriors, la campanya
sempre conclou massa d’hora si la comparem amb d’altres lligues que finalitzen a
finals del mes de juny o fins i tot al juliol. Si
la temporada recuperés la seva normalitat
a partir de la jornada davant el Parquesol,
29 de març, es podrien recuperar les dues
dates ajornades (J23 i J24) un cop finalitzés la jornada 30, la darrera. La no professionalització de la categoria suposaria
una quimera traslladar aquests dos partits
entre setmana, amb l’afegit que aquest curs

el primer classificat de cada grup assoleix
l’ascens a Primera Divisió de forma directa, sense haver de disputar cap promoció
d’ascens. A partir de la pròxima setmana,
la RFEF plantejarà quins són els diferents
escenaris sobre la taula. El Seagull no es
planteja, ni de bon tros, que la competició
es pugui suspendre i torni a començar de
zero el pròxim curs. Ara com ara, la Lliga
podria finalitzar durant la primera quinzena
del mes de juny.

Foto: M.E
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El Sant Josep també atura la seva activitat econòmica
No hi haurà cobrament de quotes ni pagaments a treballadors
El Sant Josep ha anunciat que durant les setmanes que l’activitat esportiva estigui aturada a causa de la
crisi del Covid – 19, el club parroquial no exigirà cap pagament de
quota als seus jugadors ni tampoc
hi haurà pagament o retribucions
als treballadors de l’entitat. Aquest
és el comunicat de Club:
“Benvolguts,
Esperem que tots estigueu bé i passant de la millor manera possible
aquests dies estranys. De cara al
futur tot és molt incert. El confinament i la suspensió d’activitats com
la nostra, estan previstos fins al dia

30 d’aquest mes, encara que a ningú se li escapa que probablement
anirà més enllà en el calendari. Donada aquesta situació hem pres les
següents decisions:
Mentre no es recuperi l’activitat,
des del Club aturarem els cobraments de quotes, pagaments a treballadors, contractació de proveïdors i tota activitat econòmica. Si
es recupera la competició a temps
de finalitzar la temporada, ho reprogramarem tot a partir d’aquell
punt.
Respecte el Campus de Setmana
Santa, creiem que és molt poc probable que es pugui realitzar, encara
que no el cancel·larem fins que tin-

guem una comunicació per part de
les autoritats que ens digui que no
es podrà fer aquest tipus d’activitat
en aquelles dates. Ens prepararem
per a cancel·lar-ho, recuperar els
diners que ja hem avançat i, si
podem, reprogramar-ho en unes
altres dates.
L’equip tècnic està treballant sobre
idees que ajudin a les jugadores i
jugadors a continuar connectats al
bàsquet, i que ajudin a les famílies
també a trobar formes d’aprofitar el
temps i entretenir-se. Per a qualsevol dubte o qüestió, estem a la vostra disposició a info@cbsantjosep.
net. Esperem poder veure’ns a les
pistes el més aviat possible. Grà-

POLIESPORTIU

cions esportives fins al 30 de març,
tot i que la situació d’alerta s’allargarà durant el mes d’abril.

Foto: FCBQ

José Manuel Hernández - redaccio@diaridebadalona.com

Els jugadors estrangers
dels Badalona Dracs marxen
als seus països

L’aturada de tota l’activitat esportiva també ha afectat als Badalona
Dracs. Invictes després de cinc jornades de la LNFA, aquesta aturada
obre moltes incògnites, sobre com
quedarà la competició espanyola i
també l’europea.
La primera conseqüència ha estat
la marxa dels jugadors estrangers.
El headcoach negre-i-plata, Òscar

cies i cuideu-vos molt!”.
Recordem que, a Badalona, l’Ajuntament va tancar totes les instala-

Calatayud, ens comenta l’actual
situació: “Anthony Gardner, que
provenia d’Eslovènia ja ha marxat.
El serbi Stefan Borkovic també ho
farà aviat. El nord-americà Marquese Surrell és amb qui hem tingut
algun problema que esperem resoldre’l, per tal que pugui marxar al
seu país. Els dos jugadors alemanys
romandran aquí fins al mes d’abril,

depenent també de com evolucioni
la situació”.
En l’hipotètic cas que la competició
es reprengui, Òscar Calatayud manifesta: ”els que marxen a països
europeus crec que els podrem recuperar. En el cas de Surrell potser
serà més complicat”
Igual que a la resta de les competicions esportives, Calatayud veu
amb incertesa el futur en el futbol
americà: “Tots vivim amb la incògnita si aquest estat d’alarma durarà
15 o, tal com ens imaginem tots,
serà per un període més llarg. A
més, haurem de veure quan podrem
tornar a entrenar. Amb sort, en el
mes de maig podríem jugar alguns
partits, però hauríem de veure en
quin format queda la competició”.

Mireia Belmonte molesta
per l’aturada de la seva
preparació per als JJOO
La nedadora badalonina Mireia
Belmonte, ha mostrat la seva preocupació davant el tancament de
totes les instal·lacions esportives,
fet que li impedeix poder continuar
la seva preparació per aquesta cita.
En declaracions realitzades al programa El Larguero de la Cadena
SER, la campiona olímpica lamenta
que aquesta situació ens impedirà
poder fer un bon paper a Tòquio.
Belmonte ha comparat la situació
generada a Espanya amb la daltres
països: Sí Itàlia ha trobat solucions
perquè els seus esportistes entrenin, aquí shauria de fer el mateix;
afegeix Sí les meves rivals dItàlia i
Hongria poden entrenar i nosaltres
no, no podrem fer un bon paper.
Seran tres anys de preparació que

no serviran per res.
En aquesta mateixa entrevista, la
badalonina ofereix dues alternatives per poder continuar amb els
seus entrenaments: obrir un Centre dAlt Rendiment, fent-nos abans
la prova del covid-19, o obrir una
instal·lació, pública o privada, per
tal de poder continuar amb la meva
preparació.
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