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Comença el periode de bany amb l’aforament limitat
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La unitat pediàtrica de covid persistent de 
l’Hospital de Can Ruti ha atès al voltant d’un 
centenar de pacients des de la seva posa-
da en marxa, a principis de gener. Tot i que 
l’evolució de tots ells és molt positiva, pocs 
d’ells ha rebut encara l’alta. Alguns, de fet, 
encara fa poques setmanes que estan en 
tractament i encara els queden mesos per 
recupar-se. Majoritàriament són joves d’en-
tre 12 i 18 anys, tot i que també hi ha en 
tractament nens de fins a 5 anys.  A part 
dels pacients que ja estan en tractament, hi 
ha menors que encara estan en llista d’es-
pera o en procés d’avaluació d’aquesta uni-
tat de covid persistent. Aquest és el cas de 
l’Alba, una noia de Badalona que fa temps 
que pateix els efectes d’un coronavirus 
persistent. Aquest Diari ha parlat amb ella. 
L’Alba té els símptomes des de principis de 
març, ara fa més de tres mesos, i des de lla-

vors pateix fatiga i ha de caminar amb cros-
ses perquè té dificultats per poder-se moure 
amb normalitat. L’Alba té també problemes 
d’insomni, ha canviat l’horari de son, i no 
pot fer un horari normal a l’escola, a més 
té problemes per concentrar-se, “si estic 
llegint un llibre, m’he de llegir el text dues 
vegades perquè no ho entenc i moltes vega-
des he de començar de nou per entendre-ho 
tot”, explica l’Alba al Diari de Badalona. La 
menor ha anat millorant, a poc a poc, durant 
les darreres setmanes, però depèn del dia, 
“hi ha dies que no puc ni aixecar-me del 
llit”. A l’Alba li hem preguntat com animaria 
a la gent que encara pateix covid persis-
tent. “Jo els hi diria que s’esforcin, que val 
la pena, jo estic molt millor que el primer 
dia, que siguin positius, que demanin ajuda 
sempre, fent cas als metges i que puguin 
comptar amb el suport dels psicòlegs. Això 

La unitat pediàtrica de covid persistent de 
Can Ruti ha atès un centenar de pacients
L’Alba, una menor de Badalona, fa tres mesos que ha de caminar 
amb crosses per culpa de la covid 

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

no podrà amb nosaltres!”, afirma l’Alba amb 
veu contundent.

Una unitat que treballa amb d’altres 
serveis de l’hospital de Can Ruti 
Des de la unitat de Can Ruti afirmen que la 
fatiga és predominant en els pacients pedià-
trics amb covid persistent. Un primer procés 
implica fer una rehabilitació que pugui fer 
retornar als menors de la normalitat del seu 
dia a dia. El canvi, en la majoria de casos, 
es nota en pocs mesos, a excepció d’aquells 
pacients amb quadres més complexos. Des 
de la unitat detallen que els pacients que els 
deriven presenten ofec i debilitat a les extre-
mitats. A través d’aquests treballs es pretén 
corregir aquests “dèficits” amb programes 
basats en la rehabilitació que es feia ja abans 
de la covid a altres pacients amb descondi-
cionament físic. “És un programa adaptat, 



3REPORTATGE

Imatge d’alguns dels professionals de la unitat pediatrica de Covid de Can Ruti L’Alba té els símptomes de la covid des del passat març

però busquem el mateix objectiu”. A més 
de la fatiga, altres símptomes molt comuns 
entre els pacients pediàtrics amb covid per-
sistent són els problemes cognitius o alts i 
baixos en la salut emocional: “Si es troben 
malament durant molts mesos això els acaba 
afectant i necessiten el suport de psiquia-
tria”, expliquen des de la unitat pediatria de 
Can Ruti. En aquest sentit, comenten que 
l’abordatge de la covid persistent es fa de 
manera multidisciplinària i amb la implicació 
de totes les unitats de l’hospital. Fins i tot hi 
col·labora l’Institut Guttmann, on fan rehabi-
litació neurocognitiva aquells joves amb pro-
blemes de concentració o de memòria i que 
han vist trastocat el seu rendiment acadèmic. 
Tot i que la unitat arriba just ara al mig any 
de funcionament, els metges asseguren que 
l’evolució dels pacients és molt positiva en la 

majoria de casos. Hi ha alguns, però, on els 
símptomes són més persistents, com el cas 
de les cefalees, on cal la visita del neuròleg. 
Altres pacients també presenten quadres de 
problemes respiratoris o pèrdues sobtades 
de pes. La de Can Ruti és la primera unitat de 
covid persistent pediàtrica de tota Catalunya 
i rep pacients de totes les regions sanitàries. 
És per això que després d’una primera ex-
ploració per part de tots els especialistes, 
la majoria de pacients que viuen lluny de 
Badalona fan bona part de la rehabilitació 
de forma telemàtica per reduir al màxim els 
desplaçaments.

Els especialistes aposten per vacunar 
només els adolescents d’entre 12 i 15 
anys amb patologies prèvies
Diversos especialistes han apostat, aques-

ta darrera setmana, per vacunar només 
els adolescents entre 12 i 15 anys amb 
patologies prèvies. L’Agència Europea del 
Medicament (EMA) ha avalat vacunar els 
adolescents amb Pfizer-Biontech. Alguns 
especialistes asseguren que l’autorització 
té una “importància cabdal” per a la vacu-
nació d’adolescents amb factors de risc. 
Salut està vacunant en l’actualitat la franja 
de població entre 50 i 60 anys i es preveu 
que –en aproximadament dues setmanes- 
ja es pugui començar a vaccinar els que 
tenen entre 40 i 50 anys. A partir d’aquí, 
no hi ha res decidit de com es farà la va-
cunació per sota de 40. Aquest dimecres, 
1 de juny, més de 81.886 badalonins i ba-
dalonines ja havien rebut la primera dosi 
de la vacuna anticovid i 44.201 la pauta 
completa. A la ciutat, s’està vacunant mas-

Del 03/06 al 16/06/2021 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Per saber més sobre 
la Covid persistent 
podeu veure aquest 
vídeo de l’Institut 
Català de la Salut

sivament a tres centres, al Centre Cultural 
El Carme, al Centre Cívic de Can Caban-
yes i també al Sociosanitari El Carme, a 
Montigalà.
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Les platges obriran per Sant Joan amb un dispositiu de seguretat i un servei de neteja

Els banyistes asseguren que no ha estat neta en tot l’any

Aquest dissabte 5 de juny comença a Bada-
lona la temporada de bany, un període que 
s’allargarà fins al 19 de setembre. La ciutat 
encara aquests tres mesos estivals amb 
novetats respecte a l’any anterior i tenint 

L’estat de la platja de Badalona és un dels 
temes que més es comenta amb l’arribada 
de l’estiu. Que en pensen de l’estat actual 
els primers banyistes de la temporada?
En Ramón Durich és un banyista habitual 
de les platges de Badalona. Durant tot l’any 
s’apropa a la costa i destaca que ara, a punt 
de començar la temporada de bany, l’aigua 
no està neta, però durant tot l’any tampoc 
ho ha estat.

“L’aigua ha estat 
bruta tot l’any. Jo hi 
vinc sempre i tant 
a l’hivern com a la 
tardor no ha estat 
neta, i ara prop de 
l’estiu tampoc”

D’altra banda, la Cecilia Villas i la Marta 
Hernanz viuen a Bacelona, però freqüen-
ten la platja del pont del Petroli perquè 

La temporada de bany estarà 
marcada per les limitacions d’aforament

Com es troba la platja de Badalona?

en compte les mesures necessàries d’acord 
amb la situació sanitària. Com cada estiu, 
les platges estaran vigilades per socorristes 
de 10 h a 19 h i hi haurà disponible la cadi-
ra amfíbia al Pont del Petroli. 

L’aforament a les platges serà limitat
A l’espera que el Procicat comuniqui les 
mesures definitives, ja s’ha confirmat que a 
Badalona es limitarà l’aforament a les plat-
ges i es reduiran les dutxes disponibles al 
litoral, en concret, funcionarà una de cada 
dues. 
Adequació de la zona per la temporada 
S’han reparat zones de l’entorn de la plat-
ja, com les taules de fusta situades a terra 
al llarg del passeig marítim. També s’han 
instal·lat les casetes de primers auxilis de 
la Creu Roja i s’han afegit noves rampes de 
fusta per accedir a la sorra.

Les platges estaran obertes per Sant 
Joan 
A diferència de l’any passat, la costa ba-
dalonina estarà disponible la nit del 23 
de juny. Per tant, els badalonins podran 
celebrar la revetlla de Sant Joan prop del 
mar, un fet que no succeeix des de l’estiu 
de 2019. Es desplegarà un dispositiu de 
seguretat i també hi haurà un servei de 

consideren que és més tranquil·la i està 
més neta que la platja de la Barceloneta. 
Ambdues coincideixen que la costa de 

Els primers banyistes ja s’apropen a la costa badalonina.

La temporada de platja comença amb l’aigua bruta.

Al QR trobaràs el 
vídeo dels primers 
banyistes a les 
platges de badalona 
i les imatges de les 
millores que s’han 
dut a terme a la cos-
ta per la temporada 
de bany.

Al Qr trobaràs el 
vídeo de l’enquesta 
als banyistes de Ba-
dalona que ja han fet 
el seu primer bany a 
la costa badalonina. 
Parlaran sobre la 
polèmica de si està 
o no bruta la platja de la ciutat.

neteja especial.

La platja de la Marina tindrà Guingueta 
Marina Badalona ha tret la licitació d’una 
guingueta per a la platja de la Marina. 
Serà la primera vegada que s’instal·la una 
a aquesta platja i s’espera que en les pro-
peres setmanes estigui disponible.

Badalona és més “de poble” comparada 
amb la de Barcelona. A més, es troben 
més segures que a la platja de la ciutat 

comtal i eviten les botellades massives 
que embruten la sorra.

“Venim a aquesta 
platja perquè és 
més tranquil·la i 
està més neta que la 
Barceloneta”

Núm. 720
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Situat als sobreeixidors, evita especialment el pas de plàstics i tovalloletes
Aquesta setmana s’ha presentat el nou 
sistema situat als sobreeixidors de la cos-
ta de la ciutat. Es tracta d’unes estructures 
metàl·liques amb forma de pintes que estan 
fixades a terra i tenen com a funció prin-
cipal evitar que la brutícia acabi al mar. La 
instal·lació està pensada per situacions en 
les quals la pluja col·lapsi el col·lector de 
Llevant, que és l’encarregat de recollir l’ai-
gua de pluja i la residual per transportar-la 
a la depuradora del Besòs. Quan l’aigua 
sobrepassa el col·lector, arrossega a través 
dels sobreeixidors tota la brutícia i acaba 
embrutant el mar. Després que succeeixin 
aquests episodis, es retiraran les restes que 
quedin a les pintes. 

Prova pilot amb 3 sistemes el 2020 
L’Ajuntament de Badalona ja ha realitzat 
una prova pilot amb tres sistemes durant 
el 2020 i els resultats que han extret són 
els següents: es van evitar que arribessin al 
mar un total de 18.810 litres d’aigua resi-
dual amb brutícia, de la qual el 75% eren 
plàstics, el 5% matèria orgànica, el 2% 

S’instal·la un sistema de pintes per 
evitar que la brutícia acabi al mar

Al QR trobaràs el 
vídeo del sistema 
de pintes instal·lat a 
diferents sobreeixi-
dors. En concret, les 
imatges corresponen 
al sobreeixidor del 
carrer Sant Ignasi de 
Loiola.

Sitema de pintes instal·lat a al sobreeixidor de Sant Ignasi de Loiola

fustes i l’1% olis i greixos. Actualment s’ha 
proporcionat aquest sistema a 10 sobreeixi-
dors més, completant així un total de 13 per 

tot el litoral de la ciutat. Si s’extrapolen les 
dades al total de 13 sistemes de pintes que 
hi ha actualment, l’aigua del mar s’estalviarà 

la recepció de 82.000 litres de brutícia i res-
tes anualment. 

No és la solució definitiva, però ajuda 
Des de l’Ajuntament i des de Medi Ambient 
afirmen que aquesta mesura no acabarà 
amb el problema d’abocament de residus al 
mar, però contribuirà al fet que un gran vo-
lum de residus no desemboqui a les platges 
de Badalona.

Del 03/06 al 16/06/2021
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El dia 31 de maig es va celebrar el Dia Mun-
dial sense Tabac. Coincidint amb aquesta 
data es posa en marxa la campanya Allun-
yem el Tabac que pretén allunyar el con-
sum de tabac de les entrades als recintes 
hospitalaris amb l’objectiu final de reduir 
la visibilitat del tabac, desnormalitzar-ne 
el consum i sensibilitzar la població sobre 
la importància de deixar de fumar. L’actual 
Llei del Tabac 28/2005, amb les seves pos-
teriors modificacions, va prohibir fumar a 
l’interior dels centres sanitaris i posterior-
ment va ampliar aquesta prohibició a tot el 
recinte sanitari, incloses les àrees a l’aire 
lliure. Aquest va ser un pas important cap 
a la desnormalització del consum del tabac. 

No obstant això, una de les conseqüències 
d’aquesta millora ha estat que a les entra-
des dels recintes sanitaris es concentra una 
quantitat considerable de persones fumant. 
Això comporta que el fum ambiental del ta-
bac pugui entrar a l’interior dels centres i 
que a les portes d’entrada es visualitzi en 
gran manera el consum de tabac i les buri-
lles a terra, fet que no ajuda a la imatge de 
l’hospital com a centre promotor de la salut. 
La campanya Allunyem el Tabac ha estat 
dissenyada amb l’objectiu de crear una àrea 
lliure de tabac a les entrades i així allunyar 
aquest consum i la seva visibilitat. La fita 
final és la de sensibilitzar la població de la 
importància de deixar el tabac.

Imatge exterior de l’hospital Germans Trias

Can Ruti promou la campanya “allunyem el tabac”
L’hospital crea una àrea lliure de fum a les entrades de l’hospital

No s’han sentit prou valorades i en alguns casos han menyspreat la seva feina
Tot i que públicament s’ha agraït l’esforç 
dels sanitaris durant la pandèmia, hi ha 
un grup que no s’ha sentit tan valorat com 
caldria. Es tracta del col·lectiu de neteja en 
centres sanitari, en la seva majoria dones, 
que han conviscut en entorns perillosos 
de la mateixa manera que ho han fet altres 
treballadors d’hospitals. A la ciutat hi ha 
l’Hospital de Badalona i l’Hospital Germans 
Trias, aquest últim com a referent del sec-
tor que traspassa les fronteres catalanes. 
Per aquest motiu, el Diari de Badalona ha 
parlat amb dues dones de la neteja que han 
viscut els mesos de confinament treballant 
als hospitals mencionats per saber el seu 
testimoni. La Sierri Cumplido era l’encarre-
gada de netejar la sala d’actes de l’Hospital 
de Badalona abans de la pandèmia. Quan 
les autoritats van advertir de la perillositat 
d’aquest virus, ella afirma que van passar 
por per no saber a què s’enfrontaven, i so-
bretot pel canvi de rutines que suposava a 
l’hora de dur a terme les seves tasques. “Mai 
hauria imaginat que la sala d’actes estigues 
plena amb 15 malalts de covid”, assegura. 

Les oblidades de la pandèmia: Les dones 
de la neteja de l’hospital municipal i Can Ruti

Tot i l’esforç, considera que és injust no 
haver rebut la valoració ni econòmica ni 
mediàtica que si han rebut altres companys 

d’hospital”. L’Elisa Arjona va treballar a la 
Planta 5 de malalts de Covid. Destaca el poc 
personal de neteja que hi havia per la feina 

que realment s’havia de fer. “A vegades li 
deies a l’encarregat que no donaves a bast, 
però la feina s’havia de fer igualment”. Com 
la Sierri, tampoc ha rebut cap compensació 
econòmica tot i que a altres treballadors del 
sector si els hi han abonat. “Tot i l’esforç, 
he hagut de sentir que no feia bé la meva 
feina. Jo, igual que altres companyes, ens 
hem sentit malament i poc valorades per 
altres sanitaris”

L’Elisa Arjona va treballar a l’Hospital Germans Trias durant el confinament

Al Qr trobaràs el 
testimoni de la Sierri 
Cumplido i l’Elisa 
Arjona, dones de la 
neteja que expliquen 
com s’han sentit 
durant els mesos 
de la pandèmia als 
principals hospitals de la ciutat.

Núm. 720
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Des de l’AV del Centre denuncien que es produeixen situacions perilloses pels veïns

Els carrers del centre, en especials els que 
estan al voltant del mercat Maignon i la ram-
bla, estan cada vegada més plens de cotxes. 
En aquesta àrea de vianants no es pot apar-
car i els veïns observem com hi ha vehicles 

Caos de cotxes en hores puntes 
al centre de Badalona

estacionats durant hores. L’Associació de 
veïns del Centre fa sis anys que lluiten per 
una solució per la convivència de cotxes i 
persones, però afirmen que l’escenari ha 
empitjorat al llarg dels anys. La Conxita 

González, veïna i presidenta de l’Associació 
de Veïns del Centre, afirma que no tan sols 
obstaculitzen la zona de vianants, sinó que 
els vehicles causen situacions que poden 
tenir greus conseqüències. “Des de l’AV 
creiem que genera moltes situacions de pe-
rill. Ho hem denunciat, però no ens fan cas. 
Fa 6 mesos vam demanar una reunió amb 
els responsables de la mobilitat, però no 
ens concedeixen reunions”. Molts dels ve-
hicles que accedeixen intenten apropar-se 
al màxim a la rambla. Un fet que, segons 
expliquen, acaba acumulant diversos en 
fila en períodes curts de temps. Martínez 
entén que és una situació difícil de regular, 
però ells han col·laborat amb l’Ajuntament 
i res no ha canviat. “Hem fet campanyes 
per conscienciar que aquesta és una zona 
de vianants i hem repartit fulletons. També 
hem lliurat un llistat a tots els governs amb 
els senyals que s’han de modificar. “Des de 
l’AV demanen que es prenguin decisions 
per evitar episodis incòmodes pels veïns 
i vianants. “S’ha de regular la càrrega i la 

Els cotxes impedeixen el pas als vianants , sobretot en carrers estrets

Al QR trobaràs el 
vídeo dels carrers 
del centre ocupats 
per cotxes. La zones 
és de preferència de 
vianants i l’Asso-
ciació de veïns del 
Centre es queixa des 
de fa 6 anys.

descarrega i és necessari que es sigui men-
ys permissiu amb la gent que aparca.. Al 
final del tram de la Riera Matamoros apar-
quen cotxes per anar a fer el vermut a la 
rambla. Si ningú multa no hi ha res a fer. La 
permissivitat facilita que més gent ho faci 
malament.”

Mas Ram és considerada la zona benestant 
per excel·lència de Badalona tot i que des 
de la Comunitat de Veïns desmenteixen 
ser l’elit de la ciutat. Escrivim Comunitat 
perquè així ho confirma Josep Sobré, un 
membre de la junta i veí del Mas Ram des 
de fa 35 anys. “No som un barri, som una 
urbanització que té comunitat de veïns. Es-
tem dins del districte 3 i som Pomar Alt. 
Tampoc tenim la consideració per part de 
l’Ajuntament com a Associació de Veïns 
perquè implicaria alguns canvis”. Aques-
tes situacions a les quals fa referència 
Sobré ajuden a entendre la peculiaritat 
d’aquesta zona. Tant és així, que alguns 
veïns pertanyen a Tiana, altres tenen con-
sideració de Mas Ram, i altres tenen un 
tracte com si fossin veïns d’una altra zona 
de la ciutat. “Hi ha veïns que paguen els 
impostos a Tiana i la resta a Badalona. 
Dins d’aquest segon grup, hi ha una part 
que tenen diferent consideració per part de 
l’Ajuntament”. El que sí que comparteixen 

Entrada a la urbanització Mas Ram

Els veïns de Mas Ram demanen a l’Ajuntament 
que pagui les seves despeses
El consistori primer ha de reconèixer la urbanització com a Associació de veïns

tots els habitants del Mas Ram són totes 
les despeses que s’originen a la urbanitza-
ció. Per aquest motiu demanen ser recep-
cionats per l’Ajuntament i que se’ls recone-
gui com a Associació de Veïns. 

Reconeixement d’AV perquè l’Ajunta-
ment pagui les despeses 
Aquesta modificació permetria que les 
despeses les assumís el consistori, que és 
l’objectiu dels seus habitants. “Paguem la 

llum, l’aigua, el manteniment de les vore-
res, les reparacions de clavegueram, etc. Tot 
ho fem nosaltres”, afegeix Sobré. Des de la 
comunitat confirmen que s’està avançant en 
arribar un acord i que hi ha converses amb 
el Govern de Badalona per trobar una solu-
ció a les demandes dels veïns.

Al Qr trobaràs el 
testimoni de Josep 
Sobré, veí del Mas 
Ram que explica els 
pros i els contres de 
viure a la urbanitza-
ció i els problemes 
que tenen a la 
comunitat.

Núm. 720
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La Rambla de Badalona acollirà la Fira Vermut 
& Soul el cap de setmana del 5 i 6 de juny. 
Serà una fira en la qual es podran degustar 
alguns dels millors vermuts i cerveses arte-
sanes de Catalunya juntament amb productes 
gastronòmics, actuacions musicals i moltes 
activitats més que es repartiran entre tot el cap 
de setmana. La fira va dirigida especialment a 
les persones que els hi agradi la cultural del 
vermut i la música blues i swing. Tant dissab-
te com diumenge hi haurà dues actuacions, 
la primera a les 12:30 i la segona a les 18:00 
hores. L’entrada és gratuïta i l’aforament limitat.

La Rambla acull la 
fira Vermut & Soul 
el 5 i 6 de juny

Tenen la intenció de ser la cervesa de les Festes de Maig

Els quatre cervesers de Badalona, 4 Pe-
dres, Catalan Brewery, La Ramba i Sika-
ru, la cervesa de la Fundació Badalona 
Capaç, s’han reunit amb el propòsit de 
portar a terme un projecte comú. Aquesta 
trobada ha tingut com a resultat la crea-
ció de la Cervesa de Badalona. L’objec-
tiu dels quatre participants és arribar al 
màxim de públic possible. És per aquest 
motiu que el tipus de cervesa escollida 
és la Blonde Ale, que asseguren que té 
personalitat, és fàcil de beure i és ideal 
per iniciar-se en el món de les cerveses 
artesanals.

El 8 de juny comença l’elaboració
La Cervesa començarà a produir-se el 
8 de juny. Les instal·lacions escollides 
per portar a terme el projecte són a les 
de Catalan Brewery, situades al carrer 
de Jaume Ribó. Els productors volen 
que surti al mercat aquest estiu i es-
peren que es pugui tastar en un mes 
i mig. 

Neix la Cervesa de Badalona de la 
mà dels 4 cervesers de la ciutat

Volen ser la cervesa de les Festes de 
Maig
Des del comunicat que han emès el 
quatre afirmen que tenen la intenció 
que aquest projecte no acabi amb la 

venda de la cervesa, sinó que tingui 
continuïtat a la ciutat: volen ser la cer-
vesa de les Festes de Maig. Aquest fet 
comportaria produir una cervesa dife-
rent cada any.

Els prodcutors esperen que es pugui tastar en un mes i mig

Cartell promocional de Vermut & Soul

Els locals grans no han trobat marques interessades pel seu elevat lloguer

Obriran noves botigues de roba 
als locals que han tancat al Carrer de Mar 

Aquest cap de setmana comença la tem-
porada de bany i també i de la seva mà 
la temporada d’estiu pels comerços de Ba-
dalona. Una de les zones comercials més 
destacades de la ciutat com és el carrer de 
Mar, l’afronta amb el tancament de negocis 
com Muy Mucho i Macson. Tot i aquesta 
situació, en Cinto Gubern, president dels 
comerciants de Badacentre, ha afirmat 
que els locals de petites dimensions es 
tornen a obrir ràpidament en quant que-
den buits. “Els dos locals que han tancat 
ja tenen nous llogaters, obriran dues mar-
ques de roba. En canvi, els locals que són 
més grans com el de Muy Mucho i el que 
ocupava el Zara tenen un preu de lloguer 
elevat i costa que surtin els números”. Ac-
tualment els comerços estan amb un 50% 
d’aforament, però les dades conviden a ser 
optimistes amb el període estival. “Mesos 
com novembre van ser bons i es pot consi-
derar que el Nadal no va anar malament. El 
que no ha funcionat ha estat la temporada 

de rebaixes, és a dir, els mesos de gener, 
febrer i març han estat fluixos, ja que 10 
dissabtes hem estat tancats. Actualment, si 
comparem amb les dades de 2019, encara 
estem un 25% per sota de les quantitats 
d’aquell any”.

El clima i la restauració, claus per 
una bona temporada 
Gubern assegura que per què els números 
a l’estiu siguin bons pel comerç, la res-
tauració ha d’estar al 100%, ja que atrau 
molta gent tant de Badalona com d’altres 
municipis. “La gent surt a consumir, i si 
fa bon temps els comerços del centre van 
millor. També serà important l’evolució de 
la pandèmia. Des de Badacentre pensem 
que si la vacunació està avançada al ju-
liol i si potser es relaxen restriccions com 
la de l’ús de la mascareta serà una bona 
temporada”. Si es donen aquestes circum-
stàncies l’estiu serà un bon període pels 
comerços badalonins.El carrer de mar reobrirà les botigues tancades
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El Centre Comercial Montigalà en col·la-
boració amb Carrefour viatges sorteja una 
volta al món per a dues persones. El viat-
ge consta de 15 dies pels llocs més em-
blemàtics del planeta i es pot aconseguir 
emplenant el formulari de registre i pujant 
una foto del tiquet d’una compra superior 
a 20 euros. Aquest sorteig està disponible 
fins al 31 de juny i correspon a la campanya 
“Moltes Ganes” que promou el centre per 
impulsar i dinamitzar els negocis dels seus 
comerciants.

Aquesta setmana el Sindicat UGT Fica ha 
arribat a un acord amb el Grup Osborne per 
millorar les condicions de les 5 desvincu-
lacions anunciades la setmana passada. En 
el comunicat del sindicat asseguren que 
“Durant aquests dies, hem estat mantenint 
una relació permanent amb el Grup Osbor-
ne perquè des del principi hi ha hagut una 
voluntat d’enteniment. Això ens ha portat a 
aconseguir un acord satisfactori per a totes 
dues parts en el menor temps possible  amb 
el suport del govern de la ciutat.” Els tre-
balladors portaven a la fàbrica de l’Anís del 
Mono  31, 21, 15, 7 i gairebé 2 anys.

El Centre 
Comercial 
Montigalà sorteja 
una volta al món

Acord per millorar 
les condicions dels 
acomiadaments 
de L’Anís del Mono

DSI convoca la trobada a la plaça Assemblea de Catalunya

Recuperar el caliu i donar a conèixer el barri són els objectius

La Plataforma Deixem de Ser Invisibles 
ha convocat el 13 de juny a les 12 del 
matí una concentració per reivindicar 
l’accessibilitat universal a les ciutats. La 
iniciativa va començar a Hospitalet, pro-

La Comissió de les Festes Populars de 
Sant Antoni de Llefià ha decidit tornar a fer 
actes presencials. El primer serà la Mostra 
d’entitats del barri, que arriba a la seva 23a 
edició. L’acte es farà a la plaça Trafalgar el 
dia 12 de juny i començarà a les 10 del matí 

Donar a conèixer el barri, el principal 
objectiu 
Des de l’associació expliquen que l’objectiu 
és el mateix de cada any: donar a conèixer 
al barri les tasques que es realitzen a les en-
titats. A més, consideren que aquest 2021 
és més important que mai per retornar al 
carrer el caliu de les entitats i la xarxa que 
formen entre totes. 

Aforament limitat a 30 carpes
Al comunicat de la comissió comenten 
que malauradament no totes hi podran 
participar perquè l’aforament de la plaça 
Trafalgar només permet 30 carpes. Per 
tant, podran ser-hi 30 entitats amb una 
carpa cadascuna. La Mostra començarà 

Concentració en favor de 
l’accessibilitat universal

La Mostra d’entitats de Llefià recupera 
la presencialitat a la seva 23a edició

moguda per l’associació “sumem”, que ja 
fa 6 anys que organitza marxes per l’ac-
cessibilitat. El que es pretén amb aquests 
actes és conscienciar a la ciutadania que 
tothom té dret a una ciutat accessible i 

oficialment a les 11.00 del matí amb el 
pregó de les festes. La persona que es fa 
càrrec és Albert Bellver Rios, representant 
de salut del Centre d’Atenció Primària de 
Llefià. 

que els municipis han de ser més ama-
bles per tothom.

 Una concentració per tothom
 Rosa Bové, presidenta de DSI, comenta 
que si és possible també faran una marxa 
pacífica: “A causa de les mesures de la 
covid no saben si poder fer una marxa, el 
que si tenim és permís per fer una con-
centració. La idea és omplir la plaça de 
gent, sigui qui sigui, no només de gent 
amb discapacitat o mobilitat reduïda, 
sinó de tota la ciutadania”.

Eslògans i lectura del manifest
 Des de DSI expliquen que la plaça estarà 
plena de cartells amb eslògans que prete-
nen visibilitzar situacions reals del dia a 
dia d’alguns col·lectius. També es llegirà 
un manifest i s’agrairà la col·laboració a 
les entitats implicades. Per últim, si per-
met, l’acte finalitzarà amb una marxa per 
Francesc Layret amb el final a la plaça de 
la Vila. “Serà pacífica i festiva, no una 
protesta”, assegura Bové.

Les entitats s’hi han d’inscriure online
 Les entitats que vulguin estar presents a les 
carpes és necessari que ho facin a través 
d’un formulari que facilita la Comissió. La 
data màxima per inscriure’s és el 9 de juny.

Cartell promocional de la concentració/ DSI

Les carpes de les entitats estaran limitades a 30 / AV Sant Mori

Cartell de la campanya “Moltes ganes”/ CC 
Montigalà

Vista aèria de la façana de l’Anís del Mono
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Fa poc més d’una setmana que les imatges del 
Centre Cívic La Colina van compartir-se per 
xarxes socials i per diferents mitjans de comu-
nicació. Durant la celebració del ple municipal, 
es va aprovar la moció per condicionar i netejar 
el centre cívic, que està tancat des de l’inici de 

El Centre Cívic La 
Colina continua en unes 
condicions insalubres 

Imatge de l’exterior del Centre Cívic La Colina 

Recuperar el caliu i donar a conèixer el barri són els objectius

la pandèmia. L’alcalde Xavier Garcia Albiol va 
comunicar als veïns que les instal·lacions es 
netejarien en una setmana, però encara no 
s’ha procedit a la higienització que necessita 
l’espai, ja que es troba en una situació insos-
tenible.

UN VEHICLE PERD EL CONTROL I ACABA A LES ESCALES DE 
LA PLATJA

Aquest dimarts un cotxe ha per-
dut el control mentre conduïa pel 
pas que connecta Martí Pujol amb 
la platja. El cotxe ha acabat a les 

escales, envaint una zona de via-
nants. No hi ha hagut ferits, tampoc 
el conductor, i la grua ha retirat el 
cotxe.

El cotxe  va acabar a les escales properes a la platja

Fotonotícia
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C/ Prim 163, Badalona 
info@intenergias.com - intenergias.com

REPARACIÓN 
mantenimiento 

y montaje 
de aire 

acondicionado

93 222 04 33

Ja tenim aquí el Corpus que recupera 
“part de la normalitat” 
L’ou com balla ja pot visitar-se a la Rectoria

Enguany, també hi haurà una catifa de colors davant de Santa Maria

Dijous de Corpus i Badalona torna a recuperar 
alguns dels actes tradicionals d’aquesta festivi-
tat. El barri de Dalt la Vila serà, com cada any, 
l’escenari d’aquesta festivitat amb un programa 
farcit d’actes, gràcies a l’Associació de Catifai-
res de Badalona. L’any passat la festa, com gai-
rebé totes, va quedar suspesa per la pandèmia. 
Enguany, l’Associació de Catifaires de Badalo-
na ha recuperat la programació d’aquest 2021. 
L’entitat, però, ja ha anunciat que no hi haurà 
les típiques catifes de colors als carrers dels 
barris antics de Badalona, però si algunes de 
manera testimonial. Els carrers i carrerons de 

Dalt la Vila no fa recomanable elabora les ca-
tifes per la gran quantitat de persones que s’hi 
aplegaven. Tot i aquesta suspensió, l’entitat ha 
preparat altres actes per celebrar Corpus. No 
faltarà l’Ou com balla, a partir d’aquest dijous 
3 de juny, a la Rectoria de Santa Maria, amb 
les flors i fruites que acompanyaran l’ou. Els 
Catifaires també han programat el pregó, en-
guany a càrrec del perruquer Miquel Carreras, 
o la Missa de Corpus, de cara a diumenge, a 
l’església de Santa Maria. També s’ha organit-
zat, per aquest cap de setmana, una catifa de 
colors al carrer del Temple.

Imatge de part de l’exposició al Carme

de l’estudi i la reflexió sobre l’entorn natural. 
La mostra que es presenta ara reuneix les re-
cerques i les produccions artístiques i docu-
mentals resultants, en què la flora i l’herbari 
s’han abordat com a font d’inspiració, d’estudi 
i reflexió, des de les mirades creativa i cientí-
fica. L’exposició, amb entrada lliure, es podrà 
visitar des de l’1 de juny fins al 25 de juliol.

pandèmia, però també a aquelles que se-
gueixen lluitant per fer front a la Covid-19. 
Perquè la cultura, a més de permetre’ns sen-
tir-nos més a prop, és una bona medicina per 
a l’esperit. Estrenada fa prop de mig segle, 
“Temps d’espases” segueix sent una obra vi-
gent, en abordar situacions i conflictes enca-
ra presents a la nostra societat. La peça situa 
hipotèticament l’últim sopar de Crist en els 
nostres dies, donant visibilitat a les inquie-
tuds i anhels d’aquelles persones que el van 
envoltar abans de la mort.

Botànica i art conflueixen en la nova proposta 
expositiva que presenta l’Ajuntament de Ba-
dalona i la Universitat de Barcelona a la Sala 
Josep Uclés del Centre Cultural El Carme de 
Badalona (carrer de Francesc Layret 78). Amb 
el títol “HerbArt: botànica i creació artística”, la 
mostra és fruit del diàleg interdisciplinari en-
tre una trentena d’artistes i botànics al voltant 

L’empresa badalonina PFB Serveis Funeraris 
ha donat suport a la representació de l’obra 
de teatre “Temps d’espases”, del dramaturg 
Jaime Salom, organitzada per la Parròquia 
de Santa Maria de Badalona i Projecte Ixthys 
Teatre. La peça s’interpretarà aquest cap de 
setmana, 5 i 6 de juny, a les 17 hores, a l’Es-
glésia de Santa Maria, sota la direcció d’Al-
bert López Vivancos i l’adaptació d’Àngels 
Aymar. Amb “Temps d’espases” volen retre 
un homenatge especial en record d’aquelles 
persones que ens han deixat durant aquesta 

“HerbArt: botànica i creació 
artística”, nova exposició al 
Centre El Carme

Temps d’espases, una obra en 
record a les víctimes per Covid

En aquest enllaç pots 
veure una edició 
passada del Corpus
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EL MUSEU DE BADALONA INAUGURA L’EXPOSICIÓ SOBRE 
ELS TREBALLS DEL MODISTA BADALONÍ PEDRO ROVIRA

Fotonotícia

Des d’aquest divendres, 4 de 
juny, ja podem visitar la mos-
tra sobre Pedro Rovira, on 

destaca una gran quantitat de 
dissenys que podrem veure a 
l’exposició.

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 4 de juny
Festa final del Joc de Badalona
a les 20h, al Círcol (entrada prèvia)

Dijous 9 de juny 
Hora del conte 
a la plaça Trafalgar per celebrar les fes-
tes de Sant Antoni de Llefià, a les 18h a 
l’amfiteatre 

Dissabte 5 de juny 
Obra de teatre “Burundanga”
a càrrec de la Dramàtica del Círcol, a les 
19h i també diumenge a les 18h 

Dissabte 12 de juny  
Visita guiada a l’exposició Pedro Rovi-
ra, 1921-1978, a les 18h, al Museu 
de Badalona
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PRÈVIA PLAYOFF 40a Jornada Lliga ACB. Olímpic, dijous 3 a les  22:00h

Hi haurà públic a l’Olímpic! El Consejo 
Superior de Deportes (CSD) ha autoritzat 
pràcticament sobre la botzina la presència 
de 1.000 espectadors al partit d’aquesta nit 
al segon duel de l’eliminatòria de quarts 
de final entre el Joventut i el Barça. Una 
circumstància que hauria de suposar un 
extra de motivació per al conjunt de Carles 
Duran. El límit d’espectadors és a causa 
de la fase de desescalada en què es troba 
Catalunya. Pel que fa al partit, el Barcelona 
és el conjunt favorit, però el Joventut tin-
drà el factor afició i ha d’intentar oferir la 
seva millor versió de la temporada i lluitar 

contra el conjunt que més dificultats i mal-
decaps li ha generat aquest curs, tal com 
va assegurar Carles Duran a l’entrevista 
d’aquesta setmana al Diari de Badalona.
A diferència del partit de dimarts al Palau 
Blaugrana, el conjunt de Saras Jasikevi-
cius tindrà unes hores més de descans que 
fa quatre dies a Colònia. Un hàndicap que 
jugarà en contra de l’equip verd-i-negre i 
arrossegarà el cansament del partit de la 
primera eliminatòria al Palau Blaugrana.
El tir exterior i el canell de Xabi López - 
Aróstegui, Ferran Bassas, Brodziansky i 
Albert Ventura pot ser determinant per su-

L’alè del factor pista, sobre la botzina

JOVENTUT BADALONA FC BARCELONA

Foto:  D.Grau /CJB

Foto:  D.Grau /CJB

  Equip  G P

 1 Real Madrid 34 2

 2  Barça 32 4

 3 Lenovo Tenerife 27 9

 4  Valencia Basket 24 12

 5  TDS Baskonia 23 13

 6  San Pablo Burgos 22 14

 7  Joventut 20 16

8  Herbalife Granca 18 18

 9  Morabanc And. 17 19

 10 BAXI Manresa 17 19 

11  Unicaja  17 19

12    UCAM Murcia 16 20

13    Casademont   14 22

 14    Obradoiro  12 24

 15 Urbas Fuenla 12 24

 16  Coosur R. Betis     11 25

 17 Bilbao Basket          10          26
18 Movistar Estu* 9 27
19 Acunsa GBC*    7 29

Classificació Final Lliga

perar una defensa que ja va ser un malson 
durant el tercer quart a la pista blaugrana. 
A més de consolidar la defensa verd-i-ne-
gra.
El Barça és el favorit però la Penya ha d’in-
tentar fer la guitza al seu rival per mantenir 

les opcions de victòria, sensacions i ànims 
a la pista fins a la botzina final.
Nick Calathes serà la baixa al conjunt bl-
augrana a causa d’un esquinç a la final de 
l’Eurolliga i Leo Westermann ocuparà la 
seva plaça.

Movistar Estudiantes i Acunsa GBC descendeixen a LEB Or*

Núm. 720



JOVENTUT 17Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

JOVENTUT BADALONAFC BARCELONA

CRÒNICA PLAYOFF

Les opcions arriben fins al descans

El Joventut va mostrar la seva versió més 
intermitent al primer partit del ‘play-off’ 
disputat al Palau Blaugrana davant el FC 
Barcelona. 
La Penya no va tenir un inici gaire sòlid en 
defensa i Bolmaro ho va aprofitar per li-
derar el conjunt blaugrana. Inici blaugrana 
massa plàcid en atac (26-18). 

parcial de 7-2 que començava a desaprofi-
tar la gran feina del quart anterior (47-40). 
Amb més intensitat blaugrana en defensa i 
encert de Bolmaro i Davies en el triple, el 
quart es va iniciar amb el partit massa a re-

Tot i la màxima en contra (25-15) al primer 
període, la Penya va reaccionar al segon 
quart amb encert exterior i una ferma de-
fensa que va capgirar el marcador amb un 
parcial de 8-23 i un avantatge de fins a 
cinc punts (33-38).
La represa al Palau va ser massa feble, 
amb tres pèrdues seguides de Tomic i un 

molc (60-50). Només 10 punts de diferèn-
cia però una distància massa considerable 
per poder aixecar. La Penya no va reaccio-
nar prou al quart final tot i que la diferència 
es va poder mantenir fins al final (84-74).

7484

Foto:  David Grau / CJB

 FC Barcelona 84 - 74 Joventut  
 Valencia Basket Club 87 - 86 TD Systems Baskonia 
 Real Madrid 103 - 79 Herbalife Gran Canaria 
 Lenovo Tenerife 86 - 71 Hereda San Pablo 

Escaneja el 
QR i mira la 
crònica del 
partit de la 
Penya

Foto:  CJB

Els aficionats de l’Olímpic hauran 
d’escalfar la gola vuit mesos després
Llum verda al retorn dels aficionats poc més de 24 hores abans del partit

El retorn dels aficionats verd-i-ne-
gres a la graderia de l’Olímpic no 
pot arribar en un millor moment: 
el ‘play-off’. Tot i que el club ha 
treballat sense pràcticament marge 
de maniobra, uns minuts després 
del comunicat per part del Conse-
jo Superior de Deportes (CSD), el 
Joventut va piular al seu perfil ofi-
cial de Twitter i confirmar aquesta 
possibilitat d’obrir les portes del 
pavelló al partit més important de la 
temporada. 

No acompanya gens ni mica l’hora 
establerta per la Lliga Endesa (Mana 
la televisió), però un dia és un dia i 
el miler d’espectadors és el sostre 
màxim que podrà entrar aquesta nit 
(22:00 hores) a l’Olímpic. 
El conjunt de Carles Duran espera 
que l’afició recolzi l’equip i la grade-
ria pugui ser l’alè que necessiten els 
jugadors en un partit clau i deter-
minant. Res a veure jugar un partit 
amb públic, que en un pavelló fred i 
amb els seients buits.

EMPARELLAMENTS
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Foto: M.Expósito

Amb el segon partit del ‘play-off’ de quarts de 
final d’aquesta nit a l’Olímpic a tocar, Carles 
Duran valora la lliga regular, les sensacions 
en la temporada més il·lusionant de la Penya 
dels darrers anys a Badalona, així com també 
el seu futur a la Penya.

Abans d’aprofundir en la valoració de 
la temporada, quin balanç fa Carles 
Duran d’aquest curs i de la lliga regu-
lar?
Crec que ha sigut una bona lliga regular 
perquè hem arribat a la Copa del Rei, hem 
arribat al ‘play-off’ i, sobretot, perquè el joc 
de l’equip ha sigut bo. Lògicament, en una 
lliga regular a 36 partits hi ha moltes coses. 
Coses bones, coses no tan bones. Hem per-
dut contra rivals de la part baixa però també 
hem guanyat a pavellons que feia temps que 
no guanyàvem. Som setens en una lliga tan 
competitiva i un dels set equips que ha jugat 
la Copa i jugarà el ‘play-off’, i tot això amb 
gent de la casa. Una llàstima no poder fer tot 
això amb la nostra gent a l’Olímpic.

La temporada ha superat les seves ex-
pectatives inicials?
Durant l’any hi ha hagut molts comentaris i 
moltes situacions. Des de l’inici de temporada 
ja vaig dir que no renunciaria a res. Crec que 
no ho hem fet. Les expectatives cadascú té 
les seves. La nostra ambició no ha decaigut. 
En aquests tres anys al capdavant de l’equip 
estem veient un creixement i és una notable 
temporada, sense haver-la acabat encara.

Hi ha un Joventut abans i després de 
Kazan?
Sí, jo crec que el viatge de Kazan ens fa molt 
de mal i ens trenca un ritme excel·lent. No 
arribem molt bé a la Copa, podríem haver 
arribat millor, però després de la Copa ho 
tornem a reconstruir i arribem al tram decisiu 
molt bé. Ens classifiquem tres jornades abans 
de tancar la lliga regular i això és de nota. Tot 
plegat són circumstàncies que poden ocórrer 

Duran: “Si tenim un projecte al club, m’agradaria 
saber en quin punt estic en aquest projecte”
L’entrenador del Joventut valora les sensacions durant la lliga regular i el seu futur

a la lliga regular i hem d’estar contents, alhora 
que crítics i ambiciós per seguir millorant.

En les dues darreres dècades, és el 
segon entrenador amb millor percen-
tatge de victòries, després d’Aito. En-
tén la crítica?
La crítica sempre la tindré. Sóc l’entrenador 
del Joventut i no és qualsevol equip. És un 
equip històric i sempre té exigència. Ho assu-
meixo, ho he viscut des de fa molts anys i sóc 
l’únic entrenador que ha viscut en les catego-
ries inferiors i ha arribat al primer equip com 
a primer entrenador per tant, tota aquesta 
història ja la conec. Les estadístiques? Estan 
molt bé...és un valor afegit però tot depèn de 
les circumstàncies del club. Li dono valor que 
no hem deixat de creure en allò que som, amb 
gent jove i de la casa, com el Neno, el Xabi o 
el Parra. Estem veient bon bàsquet i s’ha de 
millorar però estem fent bé les coses.

Creu que la veterania és un grau al 
vestidor o el tracte per part del cos 
tècnic és diferent entre els joves i els 
jugadors amb més experiència?
L’arribada del Pau i del Ferran ens va donar 
més força amb la gent de la casa. Jo mai he 
diferenciat el jugador jove del jugador veterà. 

Si sóc crític amb 
els joves és perquè 
vull el seu millor i 
s’ha vist la millora 
en aquests anys

Crec que el viatge 
de Kazan ens fa 
molt de mal i ens 
trenca un ritme 
excel·lent

Sí que es veritat que a vegades pot semblar 
que sóc més crític amb els joves i més exi-
gent. Segurament...però perquè jo vull el 
seu millor. A vegades la gent parla que sóc 
exigent amb el Neno o el Xabi...en aquesta 
curta trajectòria de tres anys també s’ha vist la 
millora...també pel talent que ells tenen.

Hi ha rumors que contemplen l’adéu 
de Neno i López-Arósteguifora del 
club. Entén que els joves vulguis mar-
xar a la cerca de nous objectius?
Això és molt individual. Sí que puc dir que, en 
aquests tres anys, el club ha canviat molt. Ara 
tenim estabilitat a la Penya però després ca-
dascú ha de buscar què busca en el seu camí. 
S’ha parlat de Neno, del Xabi, sobretot. Jo no 
vull que se’n vagin, m’agradaria que seguei-
xin a Badalona.

Ha parlat amb Juanan Morales per a 
renovar?
No entenc per què s’hagi de renovar cada 
any. Els professionals tenim un contracte i 
estem per complir-lo. Sí que és cert que si 
tenim un projecte al club, m’agradaria saber 
en quin punt estic en aquest projecte. He in-
tentat durant aquests tres anys generar aquest 
projecte i en aquest món professional a vega-

des només es valora el guanyador o perdre i 
el jugador. Crec que les bases estan molt bé: 
hem tornat a Europa, competim a Europa...
quan arribi la decisió arribarà. Vull estar fort i 
recolzat. Sinó? No passa res. Estic amb molta 
força per seguir en aquest projecte.

Li incomoda que es puguin parlar de 
recanvis a la banqueta?
La nostra societat ha canviat. Quan hi havia 
públic, la gent s’expressava a la graderia. Jo 
em sento molt recolzat per la gent. Ara, el 
públic s’expressa a les xarxes socials i hi ha 
de tot. El Joventut fa tres anys i mig lluitava 
per baixar i ara la gent està enfada perquè no 
guanya títols...Qui guanya els títols? El Barça 
i el Madrid, per aquest poder econòmic. 
Nosaltres lluitarem per estar el més a prop 
possible. La crítica sempre és bona i tinc el 
suport de la gent. Feia molt de temps que el 
Joventut no guanyava el 60% dels partits dis-
putats i la feina està feta. 

Escaneja el QR i 
mira l’entrevista 
a Carles Duran
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Ferran Canals: “Ens hem pogut plantejar objectius 
que, inicialment, no ens havíem plantejat”
El director esportiu del Joventut Femení avalua la temporada a Lliga Femenina 2

Foto: M.E

Ferran Canals va acceptar a l’estiu el repte i la 
responsabilitat de coordinar i liderar la direc-
ció esportiva del sènior femení del Joventut 
en la seva estrena a Lliga Femenina 2. I no 
ha estat un debut gens dolent. Fins al tram 
final de la temporada, el conjunt verd-i-ne-
gra ha tingut possibilitats d’ascens a la Lliga 
Femenina 2 Pro amb un equip pràcticament 
construït a contratemps.

Debut a la categoria de plata amb 14 
victòries i 12 derrotes. Quina valoració 
fa? 
El balanç de la temporada és molt positiu. 
Volíem consolidar-nos a LF2 i competir en 
tots els partits, independentment del rival. 
Hem complert tots els objectius que ens vam 
plantejar i ho hem aconseguit amb escreix. 
Tot va arribar una mica de sobte i això pro-
voca una confecció de la plantilla diferent a 
diferència d’un curs normal. Teníem l’objec-
tiu molt clar que havíem de consolidar-nos i 
s’havia de formar un grup que ho confirmés. 
Ens hem trobat que a poc a poc assolíem els 

Es buscarà fer un pas endavant?
Érem un equip molt jove i amb una mitjana 
d’edat de 21 anys. En una categoria com 

aquesta, també buscàvem jugadores joves i 
amb projecció, amb cultura del treball. Ara 
busquem fer un pas endavant i reptes en-
cara més ambiciosos. No perdrem la nostra 
identitat d’aposta per la gent jove però per 
objectius concrets sí que va bé tenir l’ajuda 
de jugadores amb més experiència (Minata).

És difícil tenir jugadores de la base al 
primer equip a curt termini?
Encara estem en un moment embrionari del 
projecte i ens cal un parell d’anys més de 
consolidació. Volem que el sènior sigui un 
espai perquè les joves de la base es puguin 
desenvolupar en aquest projecte formatiu. 

Encara és una mica d’hora per tenir jugado-
res al primer equip però esperem que més 
jugadores tinguin aquest espai de dinàmica 
de Lliga Femenina 2.

Ha començat la direcció esportiva a 
confeccionar la temporada 2021 – 
2022?
Estem treballant en la propera temporada. 
Aquest any hem treballat amb un bloc que 
no era un equip però hem aconseguit que el 
grup sigui una bona plantilla. Si volem ob-
jectius ambiciosos hem de reforçar-nos i mi-
llorar la plantilla però sense perdre l’essència 
d’allò que s’ha construït fins ara.

objectius i al final de la volta inicial vam veu-
re que podíem trobar un objectiu encara més 
ambiciós. 

L’equip ha superat les expectatives ini-
cials?
Sí. Pel que era inicialment l’objectiu, sí que 
les hem superat i, fins i tot, ens hem pogut 
plantejar fites que inicialment no eren objec-
tiu plantejats.

Escaneja el QR i 
mira l’entrevista 
a Ferran Canals

Foto: FCBQ

i això, gran temporada de la base del Joven-
tut. A partir d’aquesta setmana ja comença-
ran a preparar els campionats d’Espanya. 
Qui també va assolir el seu objectiu va ser 
el CB Prat de Dani Miret, vinculat del Jo-
ventut. L’equip potablava va superar el Gru-
po Alega Cantabria (83-70) al partit decisiu, 
disputat al Joan Busquets. Un triomf vital 
que suposa el retorn del conjunt del Baix 
Llobregat a la LEB Or i serà un esglaó supe-
rior per als joves verd-i-negres.

El primer títol de la temporada en les cate-
gories inferiors verd-i-negres el va sumar 
el Cadet Masculí de Marc Calderón, Aitor 
López i Jordi Alonso durant l’anterior cap de 
setmana. El conjunt verd-i-negre va superar 
el FC Barcelona a la gran final (79-67) i va 
aixecar el títol de campió. 
Per la seva part, el Júnior i l’Infantil A de la 
Penya  també es van classificar per al partit 
decisiu però van caure contra el conjunt bl-
augrana en les seves respectives finals. Tot 

El Cadet es corona 
i el Prat torna a la LEB Or
La base, campiona de Catalunya

Del 03/06 al 16/06/2021
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Foto: CF Badalona

Cercar el tuit de comiat de Manolo Gon-
zález al perfil oficial del CF Badalona i 
llegir les respostes per part dels aficio-
nats escapulats és un clar exemple de 
l’estima que tenen els socis i seguidors al 
ja extècnic del primer equip badaloní i la 
seva transcendència durant tots aquests 
anys defensant amb cos i ànima el seu 
estimar club, tant a l’Estadi, com anterior-
ment també ho va fer a l’Avinguda Nava-
rra, Pomar i el Municipal de Montigalà.
Un total de 13 temporades a la banqueta 
del Badalona. Primer durant set exito-
sos cursos al Juvenil A, amb una digna 
trajectòria a Divisió d’Honor Juvenil i, 
posteriorment, durant sis campanyes al 
primer equip, racionades en dues etapes.

“Prenc una decisió difícil, que és la de 
marxar de casa meva per emprendre una 
nova aventura esportiva després de mol-
tes temporades aquí i penso que és el 
moment. Durant aquestes temporades he 
estat professional i deixar-me la pell pel 
club i marxo amb la consciència tranqui-
l·la de la feina ben feta”, expressa el mís-
ter escapulat en la seva carta de comiat.
Durant la seva primera etapa a la banque-
ta, el Badalona va tenir a tocar la quarta 

Punt final a la segona etapa de Manolo González 
amb l’objectiu a tocar una altra vegada

posició de la promoció d’ascens a Sego-
na Divisió A, alhora que també va arribar 
amb opcions matemàtiques d’ascens a 
Primera RFEF en la darrera jornada de lli-
ga de la primera fase en aquest curs que 
ha finalitzat.

Un entrenador capaç de treure el màxim 
rendiment i potencial al pressupost del 
club i sorprendre els aficionats amb ju-
gadors desconeguts, joves promeses o 
fitxatges procedents de categories in-
feriors: Moha Ezzarfani, Eugeni Valde-
rrama, Gerard Oliva, Sergi Maestre, Ale 
Galindo, Isaac Nana, Manu Balda, Pablo 
Morgado...un llistat de jugadors que van 
explotar amb Manolo González a la ban-
queta i sota les seves directrius.

“Vull agrair a socis, aficionats i simpa-
titzants el suport que he tingut aquestes 
temporades que he estat al club. Vull do-
nar les gràcies al President Miguel Ángel, 
al Rodri, al Justo Alarcón, als encarregats 
de material, fisios, serveis mèdics, per-
sonal de club, premsa, conserges, cos 
tècnic i jugadors que han passat durant 
aquestes temporades i m’han ajudat a 
fer-me millor persona i entrenador. Sen-

Foto: CF Badalona

3 de juny i al despatx de Justo Alarcón 
comença el càsting per triar el substitut de 
Manolo González a la banqueta escapula-
da. Perquè aquesta és, ara com ara, la gran 
prioritat del director esportiu badaloní.
El nomenament del nou tècnic del Bada-
lona, qui debutarà a Segona RFEF, serà la 
primera incorporació de la temporada 2021 
- 2022. La previsió del club és poder trobar 
el nou timoner de la nau escapulada durant 
aquesta mateixa setmana i poder presen-
tar-lo durant els propers dies. Una feina que 
cal triar molt bé i que pugui mantenir el bon 
nivell global de les darreres temporades.
Piti Belmonte, Manolo González, Juanma 
Pons, Ramón Calderé i Juanjo Garcia (in-
terí) han estat els darrers entrenadors esca-
pulats en la darrera dècada.

Només dos jugadors amb contracte
Pel que fa a la plantilla, la feinada d’Alarcón 
i el futur entrenador del Badalona serà molt 
semblant, o fins i tot més intensa, que en 
les darreres temporades. Només dos juga-
dors de la primera plantilla tenen contracte 

La cerca del nou entrenador, 
la prioritat més urgent de Justo Alarcón

durant la temporada vinent: Francisco Do-
rronsoro (porter) i Joel Toledo (lateral dret). 
La resta de companys finalitzen contracte 
durant aquest mes de juny o finalitza la seva 
cessió, com és el cas de Josep Jaume (FC 
Barcelona), Goyo Medina (Vila-Real), Fede 

Bikoro (Zaragoza) i Esteban Aparicio (Real 
Madrid).
D’altra banda, i segons el Diari Més, el ba-
daloní Robert Simon hauria signat amb el 
Nàstic per a la propera temporada.Simón ha 
estat el màxim golejador de l’equip amb 7 

Classificació final
  Equip PTS GF GC

 1. UE Cornellà 42 36 29
 2. UE Llagostera 39 27 26
 3. CF Hércules 38 28 23
 4. Lleida Esportiu 35 28 28
 5. Badalona 33 23 23
 6. CF La Nucía 31 20 28
 7. UD Atlètic Llevant 30 20 29

Segona Divisió A
UD Ibiza

Primera RFEF
FC Barcelona B, Nàstic, FC Andorra, CD Alcoyano, 

Vila-real CF B, UE Cornellà, UE Llagostera

Segona RFEF
CF Badalona, Lleida Esportiu, UD Atlètic Llevant, 

AE Prat, RCD Espanyol B, CF La Nucía, 

SCR Peña Deportiva, CF Hércules

Tercera RFEF
CE L’Hospitalet, Valencia Mestalla, UE Olot, 

CF Orihuela, UE Atzeneta

Efectes classificatoris grup 3

se ells no hauria estat possible. Sempre 
seré un escapulat més”, conclou la carta 
de comiat de Manolo González. Durant 
els darrers dies no ha transcendit quin 
serà el nou objectiu de l’entrenador gallec 
lluny de Badalona però de ben segur que, 

allà on sigui, seguirà ben a prop la tra-
jectòria i propera temporada escapulada. 
200 partits oficials amb el primer equip 
és una dada que no necessita cap motiu 
més per conèixer la transcendència i lle-
gat que deixa Manolo González.

dianes i una excel·lent particiapció durant 
aquest curs. A Tarragona, es retrobaria amb 
el badaloní Carlos Albarran.
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El Seagull tanca la temporada 
amb una segona volta invicta (2-2)
Cloenda amb empat a l’Estadi davant el Real Sporting

Foto: CES

La cloenda de la temporada 2020 
– 2021 per al Seagull va finalit-
zar amb un empat a l’Estadi. El 
conjunt d’Ana Junyent, qui no 
continuarà dirigint les ‘gavines’ el 
proper curs, va superar un matx 
disputat davant el Real Sporting, 
amb els deures de la permanència 
encara en joc. 
L’equip badaloní va gaudir de 
nombroses ocasions per guanyar 
el partit a l’Estadi però no va poder 
foradar prou la porteria visitant 
per superar el conjunt visitant, en 
un matí molt calorós a Badalona.
Irina Uribe va aprofitar un regal 
de la portera asturiana Ohiana al 
primer temps per avançar les ‘ga-
vines’ però l’alegria al bàndol ba-
daloní no va durar prou. Un minut 
després, Millene igualava el mar-
cador amb un xut precís a l’àrea 
petita. Tot i això, el Seagull va ge-
nerar molt perill durant el primer 
temps, sense poder traduir-se en 

ocasions clares de gols.
A la represa, Irina Uribe, Ainhoa 
Marín i Nuria Garrote van poder 
recuperar l’avantatge per a les 
badalonines però la successió 
d’ocasions i arribades no van aca-
bar al fons de la porteria.
En una acció aillada, l’Sporting va 
capgirar el marcador en una acció 
individual d’Erika. AL tram final, 
però, Simona Botero va anivellar 
novament el marcador després 
d’engaltar un refús de la defensa 
visitant a l’interior de l’àrea però la 
remuntada de les ‘gavines’ no es 
va poder culminar. Al darrer mi-
nut, Aída va evitar el 2-3 sota pals 
amb una aturada providencial.
Un punt treballat a l’Estadi per 
finalitzar la temporada al cim del 
grup Nord D de Reto Iberdrola 
amb 43 punts i la propera tem-
porada ja al cap a partir de la 
setmana vinent. Molta bona feina, 
Seagull!

FUTBOL COMARCALManel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

La Llefià arribarà a les darreres tres finals 
amb opcions de promoció d’ascens a Tercera
El Young Talent B agafa aire i la salvació comença a fer pujada a Pomar

Foto: U. Llefià

Amb la salvació matemàtica a Prime-
ra Catalana ja a la butxaca des de fa 
diverses setmanes, la Unificació Lle-
fià vol mantenir fins a la darrera jor-
nada les seves possibilitats de lluitar 
per la promoció d’ascens a Tercera 
RFEF. El conjunt de Jordi Souto va 
superar el Júpiter al seu Municipal 
(2-0) - tot un històric del futbol ca-
talà - gràcies als gols d’Álex Saumell 
i Óscar Jiménez.

Amb 26 punts, la ‘Llefi’ és quarta al 
subgrup 1B i haurà de guanyar els 
tres partits que li resten per mante-
nir aquesta possibilitat. Un objec-
tiu gens fàcil d’assolir, ja que els 
vermells depenen d’altres rivals. 
Tot i això, temporada excel·lent del 
conjunt de Llefià en el seu retorn a 
Primera Catalana.

Per la seva banda, el Young Talent B 
agafa aire al grup 11 de Tercera Ca-
talana després de golejar l’At. Sant 
Just B (3-0) i s’allunya de les posi-
cions de descens a Quarta. Esglaons 
que no poden evitar d’apropar-se i 
ser-hi el primer conjunt groc, amb 
una derrota al Guinardó contra el fi-
lial del Martinenc (3-0), i el Pomar, 
amb un empat a casa enfront del 
Chacarita (3-3). Complicada salva-
ció per a l’equip verd. 
Al grup 4 del tercer esglaó autonò-
mic, el Pere Gol va caure al camp 
d’un dels aspirants a l’ascens, el 
Santvicentí (3-1) però la permanèn-
cia ja la té assegurada.
Finalment, a Quarta Catalana, el 
Young Talent C va caure a Badalona 
Sud davant la PB Barcino (1-8), líder 
del grup 16.

Del 03/06 al 16/06/2021
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Lluís Garcia: “Ara vull descansar 
perquè he viscut molt anys intensos”
L’entrenador de Maristes Ademar tanca un cicle daurat a La Plana

Foto: M.E
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Nova generació d’atletes amb molt futur

De la generació del 2004 i del 
2005, respectivament, Marc Gar-
cia i Laia Zurita són dues de les 
joves promeses d’atletisme forma-
des a la UGE Badalona. Amb 17 i 
15 anys, són els actuals campions 
de Catalunya sotsdels 400 metres 

Laia Zurita i Marc Garcia, el 
talent d’elit UGE Badalona 

llisos en pista coberta.
Amb 15 anys, la Laia és campiona 
d’Espanya sots18 dels 400 metres 
llisos en pista coberta i va iniciar 
la seva trajectòria amb la participa-
ció en curses populars. “Quan vaig 
fer rècord de Catalunya a Infantil 

de segon any va ser el moment 
en què vaig veure que destacava 
en atletisme”. A la UGE, la Laia 
és una les actuals promeses amb 
futur i la seva aspiració més a curt 
termini és participar en un Euro-
peu. 
Per la seva part, el Marc també 
va començar a destacar i ser un 
alumne avantatjat des de ben jo-
venet. “De petit era un noi molt 
nerviós, hiperactiu, que sempre 
jugava a qualsevol esport i des 
de fa 8 anys sóc la UGE Bada-
lona. Des dels inicis sempre he 
destacat i els meus pares també 
van tenir bona predisposició i ap-
tituds en atletisme”, ens recorda. 
Els 400 metres també són la seva 
especialitat, i l’atleta de la UGE 
Badalona ens recorda que “l’atle-
tisme és un esport en què s’ha de 
tenir una mentalitat forta. 
Durant aquest mes de maig ha 
aconseguit la mínima europea. 

El Club FitKid Badalona va tornar 
a exhibir el seu talent i potencial 
al XXII Campionat d’Espanya, 
amb 95 ballarins representant el 
club.
El Campionat estatal es divideix 
en cinc categories (Baby, Kid, 
Júnior, Adult i Premium). Fitkid, 
Fantasia i Dance Show van ser les 
especialitats en què van participar 
els representants badalonins.
La seva presidenta, Alícia López, 

ha valorat molt positivament la 
participació del club badaloní. 
“Són uns resultats molt bons i ben 
merescut la gran feina que fan els 
ballarins i els seus responsables: 
l’Edu López, director de l’Equip 
de competició, els seus ajudants, 
Nadia Silva i Paula Moles, i María 
Sansa, professora dels grups de 
fitkid promoció C3 i C4”. 
Al web del Diari de Badalona po-
deu consultar tots els resultats.

Notable actuació del 
FitKid Badalona al 
Cto. d’Espanya

Foto: UGE Badalona

La temporada 2012 - 2013, Lluís 
Garcia-Ubero va signar un acord 
amb el Maristes Ademar per dirigir 
el sènior A a Segona Catalana. Vuit 
anys després, tanca la porta del pa-
velló de La Plana i alhora cicle en un 
equip que actualment competeix a 
lliga EBA. Pràcticament una dècada 
plena d’èxits i ascensos.

Vuit anys després Lluís Garcia 
tanca etapa a Maristes. Ja té 
aquesta idea al cap?
A mesura que passen els anys saps 
que aquest final és més a prop. Ha 
estat una temporada molt atípica i el 
desgast hi és durant aquest temps. 
Tocava acabar.

De qui és la decisió?
És una decisió mútua. Quan vaig par-

lar amb el Quim Franch (coordina-
dor) les sensacions van ser mútues i 
no hi va haver cap problema.
Amb un nou projecte al cap?
En principi la idea és descansar una 
mica. Tinc uns horaris difícils a la 
feina. El cos em demana descans 
però no tanco portes a res.

Et fas creus de tot el que s’ha 
aconseguit?
Ho hem anat paint a poc a poc. Sen-
se tenir l’objectiu d’arribar a on hem 
arribat i hem anat fent any rere any. 
Els resultats són excel·lents i estic 
molt content.

Quins records atresora a la mo-
txilla?
La fita més recent és l’ascens a lliga 
EBA. Però no només això, sinó que 
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ho vam aconseguir com a campions. 
Havíem aconseguit molts ascensos 
però no campionats. També tinc el 
record de tot el que s’ha aconseguit 
amb gent de la casa i formada al club 
durant pràcticament tota la vida.

Marxa amb un projecte consoli-
dat o encara en ple creixement?
Hem anat any rere any i mai ens 
hem plantejat els ascensos que hem 
aconseguit. Sabem la dificultat que 
té aconseguir l’ascens a lliga EBA. És 
un projecte consolidat i ben format.

Seguirà vinculat amb el club 
d’alguna manera?
Ara vull descansar perquè he vis-
cut anys molt intensos, amb moltes 
hores, molta feina al darrere. A curt 
termini vull desconnectar.

Escaneja el QR i 
mira el vídeo dels 
atletes
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