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Brigades de barri 
Voluntaris arreglen la via pública de Pomar 

El jutge dicta sentència: el CB Sant Josep ha de marxar del Centre Parroquial. Pàg 22

Rubén Guijarro: “Apostarem per una Badalona més segura” Pàg 2-3
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Com espera que funcioni aquest nou 
govern tan plural?
Estem convençuts que serà un govern 
cohesionat perquè tindrà un objectiu 
principal: Badalona. Només ens interessa 
Badalona i ens uneix Badalona. Funcio-
narem com un tot executiu per respondre 
a les necessitats que té la ciutat i per re-
cuperar la dignitat de la institució. Dona-
rem estabilitat a la ciutat. N’estic segur. 

Què espera de Guanyem?
Guanyem ha de ser un factor clau en la 

governabilitat de la ciutat. Han estat va-
lents i valentes en el fet de saber llegir 
el moment de crisi institucional que pa-
teix Badalona. Segurament la més greu 
de la història de la democràcia, amb un 
alcalde fent mal a la institució i a la ciu-
tat, després de confirmar-se la seva im-
plicació als Papers de Pandora i mentint 
reiteradament en qüestions que no tenen 
justificació. Guanyem ha entès que era el 
moment de netejar tota ombra de corrup-
ció i d’actituds no exemplars a Badalona. 
Tindrà un paper clau. 

Guijarro assegura que hi haurà pressupost / Foto: Ceci Fimia Hi haurà canvis en el model policial i es reforçarà el Viver 

“Tindrem pressupost i un 
nou contracte de neteja a 
l’alçada de Badalona” 

Rubén Guijarro ens presenta el 
projecte del futur govern de Badalona i 
anuncia les primeres mesures urgents 

va molt més enllà dels agents, però que sí 
que té unitats de reforç i d’intervenció, com hi 
ha a tants municipis, com per exemple Santa 
Coloma. Creiem que tant la policia com la 
ciutadania necessita unes unitats de reforç 
centrades en la seguretat, no en fer política. 

Quant perd Badalona amb l’anul·lació 
de l’impost de la plusvalia municipal?
Els càlculs aproximats ens situen al voltant 
dels 9 milions d’euros. Tanmateix, a Badalo-
na els diners del pressupost no s’han gastat 
des de fa temps. Al mateix PP li han sobrat 
120 milions d’euros del pressupost muni-
cipal. Han tingut superàvit perquè no han 
estat capaços de tirar endavant les polítiques 
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suficients per gastar allò que es recapta. Se-
rem capaços de refer els números i tenir el 
pressupost que Badalona es mereix. Des de 
l’any 2019, Badalona no té un pressupost. 
No té una eina per lluitar contra la crisi ac-
tual. Garanteixo que nosaltres sí que tindrem 
pressupost. 

La concessió de llicències d’activitat 
és lenta: faran alguna cosa?
S’han de reforçar molts serveis, no només 
el de llicències d’activitat de l’Ajuntament. 
Calen més mans. Més persones que tirin 
endavant la tasca administrativa que ha 
d’efectuar el consistori. Potenciarem que hi 
hagi una modificació de la RLT (Relació de 

Llocs de Treball), i en els casos que siguin 
més flagrants, de forma molt ràpida. No ens 
podem permetre que no s’obrin negocis a 
Badalona per la nostra lentitud. En el cas de 
les llicències, ens calen arquitectes, engin-
yers i advocats perquè tots els tràmits siguin 
més ràpids. 

Hi haurà Cavalcada aquest Nadal?
La ciutat tindrà una Cavalcada, òbviament. El 
govern del PP no ha presentat cap pressupost 
d’inversions al Ple Municipal per adquirir no-
ves carrosses. La gent ho ha de saber. Estan 
dimitits de facto i no s’ha realitzat cap tràmit 
burocràtic en aquest sentit. Però m’agradaria 
donar un missatge de tranquil·litat. Badalona 
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Gaudeix 
de l’entrevista 
completa en 
vídeo

Li sabria greu que es repetissin les cri-
sis de confiança del passat?
Sincerament crec que el moment és un altre. 
Tothom n’és conscient. La ciutat no pot estar 
de manera reiterada en el focus mediàtic per 
qüestions que són alienes al dia a dia dels 
veïns i les veïnes. Amb responsabilitat, tots 
estem preparats per fer de Badalona una ciu-
tat millor i deixar de banda els partidismes i 
els personalismes. Això va de Badalona.

Què diria als veïns i veïnes que defen-
sen la continuïtat d’Albiol?
Doncs que no es tracta de res personal. Es 
tracta de Badalona i de la nostra institució. 
Albiol hauria d’haver dimitit, i crec que és un 
clam. Ha preferit atrinxerar-se en la menti-
da i prioritzar-se a ell davant del bon nom 
de la institució que representa. Els hi diria 
que la nostra principal preocupació són ells. 
I que estarem a l’altura del repte que tenim 
al davant. 

S’ha filtrat que vostè no estarà al cap-
davant de cap regidoria. Per què?
Hem de ser prudents. Fins dilluns 8 a les 
12h no hi ha el ple d’investidura que ha de 
propiciar el canvi de govern. No puc jugar a 
especulacions. Sí que puc dir que fa molts 

anys que aquest Ajuntament no té un govern 
de 12 regidors. És ben normal que les àrees 
es reparteixin al màxim entre les persones, 
perquè es pugui fer una feina de màxima 
entrega i especificitat davant dels problemes 
de la gent. 

Què li agradaria fer realitat a Badalona 
en el pròxim any i mig?
Apostarem per una Badalona més segura. 
Tenim uns índexs de delinqüència situats en 
la zona més crítica de l’Àrea Metropolitana. 
Necessitem disposar d’un model policial 
del segle XXI, que incorpori tecnologia com 
càmeres de videovigilància per millorar el 
seu servei. Volem una ciutat més neta i més 
cívica. No pot ser que Badalona no tingui un 
contracte de neteja en vigor i funcioni amb 
un contracte en pròrroga des de l’any 2010. 
En aquests 18 mesos tindrem un contracte a 
l’alçada de les necessitats de la ciutat. També 
lluitarem contra la crisi que ens ha deixat la 
pandèmia. Una de les primeres mesures que 
impulsarem serà anul·lar els rebuts que han 
estat cobrats al sector de l’hostaleria per les 
terrasses. No pot ser que l’Ajuntament els 
cobri el 100 per cent quan no les han pogut 
utilitzar sempre durant aquest temps de pan-
dèmia. Aplicarem el sentit comú: cobrar per 

allò que es pot fer servir. Per altra banda, tots 
sabem que en els darrers mesos hi ha hagut 
a Badalona una crema indiscriminada de 
contenidors que no s’ha reposat. Farem que 
els veïns i les veïnes tinguin accés directe a 
contenidors d’escombraries. 

Quin projecte té per Badalona?
Aspirem a tenir l’estabilitat suficient perquè 
la ciutat tingui un projecte. I no per ser una 
ciutat que aspira a, només, asfaltar un ca-
rrer. Penso en una Badalona de talent, una 
Badalona que investiga, que cuida, que fa 
esport, que potencia el hub de Can Ruti... 
Una Badalona que agafa les regnes d’acabar 
amb la C-31. Una Badalona on no hi hagi 
cap pantalla al tren. Aquesta és la Badalona 
que volem. Una ciutat que ens faci sentir a 
tots molt orgullosos. 

Què passa amb el contracte de neteja?
El contracte ha caducat. El mateix regidor 
d’espai públic actual va assegurar que en 9 
mesos hi hauria un nou contracte. Al final, 
res. Per responsabilitat de l’oposició, aquest 
contracte es va prorrogar. Per l’acció del PP, 
ara mateix ningú netejaria els carrers. Els te-
mes s’han d’entomar. Hem de fer gestió real i 
nosaltres la farem. 

Quin model policial vol per Badalona? 
En aquesta qüestió el més important és es-
coltar a les pròpies forces de seguretat. Hem 
de donar veu als nostres agents. Una unitat 
d’intervenció ràpida és quelcom que ells ma-
teixos reclamen i és necessària. Què no és 
necessari? Polititzar una unitat de policia i 
intentar utilitzar-la per objectius que no tenen 
relació amb la seguretat de veïns i veïnes. 
Nosaltres creiem en un model policial que 

El nou govern vol 
anul·lar els rebuts de 
les terrasses cobrats 
durant la vigència de la 
pandèmia

Guijarro assegura que 
Badalona disposarà de 
carrosses noves per 
celebrar la pròxima 
edició de la Cavalcada

tindrà Cavalcada de Reis amb carrosses no-
ves. I aquesta serà una de les primeres coses 
que treballarem per tal que sigui una realitat. 
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Que la innacció d’uns generi 
l’acció d’uns altres. Aquesta 
és la filosofia que ha motivat 
un grup de veïns de Pomar a 
crear una brigada ciutadana 
per reparar els desperfectes 
localitzats a la via pública del 
barri. Pomar és un dels barris 
de la ciutat que més sensació 
de desconnexió té amb la res-
ta de la ciutat, sobretot per la 
seva situació geogràfica. Des 
del veïnat també s’entén que 
cal més inversió a Pomar, so-
bretot en matèria de manteni-
ment d’espais públics. Veient 
que l’Ajuntament no responia 
a les demandes dels veïns i 
que el mal estat d’alguns es-
pais públics estava originant 
ensurts i fins i tot caigudes 
a persones grans del barri, la 
ciutadania s’ha organitzat. Mi-

guel Artero, Albert Luna, Ma-
nel Ortega i Sergio Hernández 
han format la primera brigada 
ciutadana de manteniment del 
barri. “Tot comença amb una 
veïna de la meva comunitat 
que em diu que el banc de da-
vant de casa està en molt mal 
estat. Aquella va ser la pri-
mera de les reparacions que 
vam fer”, relata Miguel Artero. 
Els voluntaris van comunicar 
la iniciativa a través de xar-
xes socials i va tenir un èxit 
rotund. El grup de Facebook 
‘Tu no eres de Pomar sino...’ 
es va convertir en el canal de 
transmissió perquè la brigada 
rebés tot tipus de ‘comandes’ 
de gent del barri. De moment 
ja han dut a terme prop d’una 
desena de reparacions en di-
ferents espais. Els voluntaris arreglen els desperfectes del barri

Brigades ciutadanes per reparar 
els desperfectes del barri de Pomar 
Voluntaris han creat una brigada per reparar els desperfectes que hi ha a la via pública 

Veïns s’hi han sumat aportant eines i material

“Via pública no està enviant la brigada 
per fer les reparacions definitives”

Una caiguda d’un home gran va 
motivar l’inici de la brigada
Des de la brigada s’insisteix en qualifi-
car les seves reparacions com a “tem-
porals”. “Nosaltres actuem en aquells 
desperfectes que són urgents. Sabem 
que Badalona és molt gran, però hi ha 
casos que s’han d’atendre amb rapidesa, 
sobretot si generen perill de caigudes 
per la gent gran o els nens”, destaca 
Artero. Majoritariament, la brigada s’està 
dedicant a arreglar el paviment en mal 
estat dels carrers de Pomar, utilitzant la 
següent metodologia de treball. 

Comunicació constant
“Nosaltres enviem fotografies de l’estat 
del carrer al coordinador del districte i 
també passem nota gràfica de la repa-
ració efectuada. Ell recull tota aquesta 
informació i l’envia als tècnics perquè 
la brigada de l’Ajuntament pugui venir a 
fer la reparació definitiva”, expliquen els 
voluntaris. Tot i que des del districte es 
“fa bé la feina d’atenció i gestió de les 
incidències”, el problema arriba després. 
“Via pública de l’Ajuntament no està en-

SOLIDARITAT VEÏNAL: MÀ 
D’OBRA I MATERIAL 

A l’inici del projecte, tot el material que 
calia per tal d’efectuar les reparacions 
era comprat directament pels volun-
taris. “Un cop ens donem a conèixer, 
diversos veïns ens han contactat per 
donar-nos un cop de mà. També hi ha 
professionals de la construcció del 
barri que ens estan cedint material i 
eines”, ens traslladen. Els voluntaris 
entenen que “utilitzar el temps lliure” 
per tenir cura del barri “és una mos-
tra d’estima cap a Pomar”. “Fent això, 
nosaltres intentem tenir cura dels 
nostres veïns. Si podem evitar que 
algú es faci mal, doncs ja ens sentim 
recompensats. Sabem que les repa-
racions les hauria de fer l’Ajuntament 
directament, però, quan topes amb 
una necessitat, cal posar-se en marxa 
i actuar”, sentència Miguel Artero.

Can Ruti revoluciona el 
diagnòstic precoç de la sèpsia 
Un estudi liderat per l’hospital descobreix un biomarcador que pot salvar vides

Un xoc sèptic té un 40% de mortalitat

Un estudi liderat per l’Hospital Germans 
Trias ha demostrat que l’Amplada de Dis-
tribució dels Monòcits (MDW, per les 
seves sigles en anglès) en sang, en com-
binació amb el recompte de leucòcits, és 
un valor de precisió diagnòstica per a de-
terminar el risc de sepsis i infecció severa 
dels pacients atesos al servei d’urgències. 
Aquesta troballa i la seva implementació 
en les analítiques del Servei d’Urgències 
de Germans Trias han contribuït a millorar 
el diagnòstic precoç de la sèpsia i garan-
tir l’inici de programes terapèutics. “Els 
resultats obtinguts de l’estudi recolzen la 
implementació del biomarcador MDW al 
laboratori d’Urgències com a prova inicial 
per a la identificació de pacients amb risc 
d’infecció o sepsis, podent desencadenar 
l’ampliació de proves addicionals per a un 
millor procés assistencial”, valora Cristian 
Morales, metge del Laboratori Clínic de la 
Metropolitana Nord. 

1517 participants a l’estudi
L’estudi s’ha dut a terme entre els anys 

2019 i 2020 en col·laboració amb l’Hospital 
de la Pitié-Salpêtriere de Paris i ha estat re-
centment publicat per la prestigiosa revista 
Medical Journal Critical Care. En total, es 
van avaluar 1517 pacient adults a les uni-
tats d’urgències dels dos centres i els re-
sultats mostren que valors de MDW ≥ 21,5 
estan relacionats amb una alta possibilitat 
de desenvolupar una sèpsia. 

Què és la sèpsia
La sèpsia és una malaltia greu causada 
per una resposta immunitària desme-
surada davant d’una infecció i necessita 
tractament ràpid. És una afecció amb una 
elevada mortalitat: 20% de mortalitat en la 
sèpsia i 40%, en el xoc sèptic. “La seva 
forma de presentació inicial sovint és 
diversa, sense una característica patog-
nòmica ni un marcador analític específic. 
Això fa que la seva detecció precoç sigui 
un dels majors reptes clínics al qual ens 
enfrontem els metges d’Urgències cada 
dia a tots els centres hospitalaris”, explica 
Neus Robert, metgessa d’Urgències. 

viant la brigada per fer les reparacions defini-
tives. És molt lent”, reivindica Miguel Artero.

Gaudeix 
del 
reportatge 
en vídeo
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Els objectius: protegir Badalona i canviar el model a Catalunya 
Ni Llefià ni la majoria dels barris del seu 
entorn volen que a Badalona hi proliferin 
negocis dedicats al joc. “Generen addic-
ció, ludopatia i casos com el conegut en 
els últims dies a Badalona, on una dona 
va acabar detinguda per simular el seu 
segrest per cobrar el rescat i invertir part 
d’aquests diners en una sala de jocs d’at-
zar”, alerta Ignacio Segura. De la mateixa 
manera, tenint en compte les condicions 
socials de Llefià i els barris de l’entorn, el 
veïnat tem que l’aparició d’un nou bingo 
pugui generar problemàtiques d’insegu-
retat, robatoris o disputes. Des de la pla-
taforma reivindiquen que Llefià necessita 
“equipaments pel barri” i sobretot per “la 
gent jove”. Recorden que Barcelona ja ha 
regulat la concessió de llicències d’activi-
tat per aquests negocis i demanen que Ba-
dalona faci el mateix. “No podem generar 
un efecte trucada pels casinos i les sales 
de joc pel simple fet de no tenir regulació 
a la nostra ciutat. Cal actuar”, asseguren. 

El pròxim pas
Tot i haver aconseguit la moratòria, la 
plataforma no s’atura aquí. L’objectiu és 
que el nou govern de Badalona paralitzi 
del tot aquesta llicència i reguli les or-
denances municipals per evitar la proli-
feració d’aquesta tipologia de negocis a 
la ciutat. Recordem que des del 2019 ja El joc genera addicció i problemes de seguretat

hi ha un bingo al Gorg, a banda de cases 
d’apostes del carrer del Mar i del Màgic. Amb 
els partits que formaran el nou govern hi ha 
bona sintonia i hi ha predisposició, però la 
plataforma Stop Cases d’Apostes a Llefià no 
s’atura aquí. De fet, ha mantingut reunions 
al Parlament de Catalunya amb partits com 

Podemos, ERC, PSC, Junts i la CUP per in-
tentar modificar la legislació catalana i prote-
gir, així, els veïns i veïnes de Badalona. “No 
és lògic que la llei no inclogui els hospitals 
o els centres de salut mental a l’hora de li-
mitar la distància mínima on hi pot haver un 
casino, una casa d’apostes o un bingo. En 

el cas de Badalona, el local de Llefià té 
quatre centres educatius en un radi de 
200 metres, i el mínim legal són 100. 
Creiem que això s’ha d’ampliar. Al costat 
del local hi ha dos centres que atenen a 
pacients de salut mental. Hem de vigilar 
molt amb això”, adverteix Ignacio Segu-

ra. Un altre dels elements que la plata-
forma vol modificar de la llei catalana és 
unificar sota un criteri únic les llicències. 
“Ara mateix hi ha d’haver una distància 
mínima entre dos bingos, dues sales de 
jocs o dues cases d’apostes. Però un 
bingo i una casa d’apostes no han d’estar 
separats, per exemple. Això és perillós i 
creiem que s’hauria d’unificar tot sota un 
mateix criteri”, ens exposen. 

Hi ha quatre centres 
educatius en un radi 
de 200 metres 

S’insta el futur govern 
a regular el negoci del 
joc a la ciutat

La lluita veïnal de Llefià vol canviar 
la legislació del joc a Catalunya

Des del passat abril, la platafor-
ma Stop Cases d’Apostes a Llefià 
ha realitzat reiterades mobilitza-
cions per evitar l’obertura d’un 
bingo i sala de jocs al número 
364-366 de l’avinguda Alfons 
XIII. El moviment compta amb 
el suport de més de 50 entitats 
i comunitats de veïns de la ciu-
tat, entre les quals hi ha 16 as-
sociacions de veïns de diferents 
barris i la FAVB. La mobilització 
social es va activar després de 
saber que la Generalitat havia 
concedit una llicència a una 
empresa per instal·lar un negoci 
de joc al barri, en un local que 
en un inici estava catalogat com 
d’ús comercial i que portava més 
de 10 anys tancat. “Aquests ti-
pus de llicències les concedeix 
el govern català, però demana 

50 entitats i comunitats de veïns s’uneixen contra el bingo

Badalona té un tram de la primera 
carretera d’Europa feta amb plàstic 
Per pavimentar la Vallensana s’han fet servir 15 tones de residus plàsticsEl barri es mobilitza contra l’obertura d’un nou bingo

S’han utilitzat 15 tones de residus plàstics  

Els recursos naturals són escassos i el 
sistema d’ultra producció frenètic on vivim 
no ajuda a donar descans al planeta. És 
per això que iniciatives com la que us pre-
sentem a continuació són més necessàries 
que mai. La carretera de la Vallensana, 
tram que inicia a Can Ruti i uneix Badalo-
na amb Montcada, s’ha convertit en la pri-
mera via de l’Europa continental que s’ha 
asfaltat amb residus de plàstic. A mitjans 
de setembre, l’empresa AMSA va asfaltar 
5.5km de la carretera amb plàstic reciclat i 
reutilitzant l’asfalt anterior. En primer lloc, 
l’empresa va realitzar un estudi sobre les 
emissions que la seva producció projec-
tava a l’atmosfera. Les conclusions van ser 
clares: cada cop que s’asfaltava una carre-
tera, l’atmosfera rebia 5 milions de kg de 
CO2. Tot seguit, AMSA va descobrir una 
tecnologia que ja s’aplica a Anglaterra per 
reutilitzar plàstics que anaven a parar als 
abocadors i incorporar-los a l’asfalt. 

Plàstic no reciclable
Un dels aspectes més positius d’aques-

ta metodologia de producció aplicada a 
Badalona és que incorpora plàstics no 
reciclables. Aquests materials solen es-
tar mesclats amb metall i això fa que als 
gestors de residus no els sigui rentable 
reciclar-los. En conseqüència, fer carre-
teres reutilitzant plàstic ajuda a reduir per 
partida doble les emissions d’efecte hi-
vernacle. “Els recursos naturals són limi-
tats. Creiem que es tracta d’una molt bona 
solució per donar sortida a productes que 
són residus i que no generen res positiu 
pel planeta”, explicava Andreu Agustí, 
conseller delegat d’AMSA. 

Pioners a Europa
La metodologia de treball aplicada a la 
carretera de la Vallensana s’està popu-
laritzant a Estats Units, a Austràlia o a 
Anglaterra. A l’Europa continental, el cas 
viscut a Badalona és el primer, al costat 
d’una carretera feta a Banyoles per la 
mateixa empresa AMSA. A la Vallensana 
s’han fet servir un total de 15 tones de 
residus plàstics. 

sempre informes a l’Ajunta-
ment de cada municipi. Cal la 
seva complicitat per canviar 
l’ús del local a ús recreatiu. 
Nosaltres, com a plataforma, 
ens vam adreçar al regidor 
del districte, Miguel Jurado, i 
a l’Ajuntament per conèixer en 
detall tots els expedients, però 
sempre s’han negat a mos-
trar-nos la documentació”, ens 
explica Ignacio Segura, porta-
veu de Stop Cases d’Apostes a 
Llefià. L’aixecament de veïns i 
veïnes va propiciar que el barri 
aconseguís una moratòria de 
la llicència, fet que ha evitat 
l’obertura del bingo i l’inici de 
les obres de remodelació del 
local. Aquesta, però, finalitza 
el juny del 2022 i, per tant, cal 
seguir actuant.

Gaudeix 
del 
reportatge 
en vídeo

Gaudeix 
del 
reportatge 
en vídeo
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Un altre dels fets criminals per-
petrats per ETA que va tocar 
d’aprop la nostra ciutat va ser 
l’assassinat a sang freda del re-
gidor de Sant Adrià José Luís 
Ruiz Casado. El 21 de setembre 
del 2000, aprofitant la visita a 
Barcelona de l’aleshores presi-
dent Aznar, el regidor del PP va 
ser abatut a trets al costat de casa 
seva, deixant dos fills de 10 i 12 
anys. Ruiz Casado tenia 42 anys i 
ETA va utilitzar la seva mort com 
a resposta a la detenció d’Iñaki de 
Rentería, considerat número u de 
la banda. 

Terra Lliure també va actuar
L’històric d’activitat terrorista a 
la nostra ciutat també apunta cap 
a Terra Lliure. El juliol del 1988, 
l’organització va fer esclatar un 
artefacte explosiu a l’entrada 

principal de l’oficina que Banco 
de Europa tenia a la plaça de Pep 
Ventura. L’onda expansiva es va 
expandir uns 300 metres i va ferir 
Manuel Pérez, un conductor que 
circulava per la zona. Es va trobar 
metralla en pisos de tota la zona 
de Pep Ventura.

Robatori dels Grapo
Badalona també va ser escenari 
d’un robatori dels Grapo. L’estiu 
de 1978, segons recull la pre-
msa de l’època, Antonio Tosina 
Garcia i tres membres més dels 
Grapo (Aurora Cayetano, Antonio 
Lago i Manuel Alonso) van atra-
car l’armeria Benito de Badalo-
na, enduent-se 25 escopetes de 
caça. Dies més tard, aquest ma-
teix grup va atemptar contra dos 
policies nacionals a Barcelona, 
matant un dels agents.

Ruiz Casado va ser abatut a trets 

L’atemptat a Ruiz Casado 
i les actuacions de Terra Lliure i els Grapo
L’assassinat del regidor adrianenc va commocionar Badalona 

10 anys després del fi d’ETA, recordem la seva activitat a Badalona

Les bombes a CAMPSA, 
el criminal llegat d’ETA a Badalona

El passat 20 d’octubre se cele-
brava el desè aniversari del fi de 
la violència d’ETA. Un aniversari 
marcat pel discurs de disculpes i 
perdó pronunciat per Arnaldo Ote-
gui dirigint-se a totes les víctimes. 
Des del primer assassinat comès 
per la banda terrorista, el 1968, 
ETA va executar més de 3.000 
atemptats, deixant 864 morts i 
més de 7.000 víctimes al llarg del 
camí. Otegui va ser, precisament, 
qui va comunicar al líder socialis-
ta basc Jesús Eguiguren la inten-
ció d’ETA d’entregar les armes. 

2018: final definitiu
Aquest va ser l’inici del procés de 
pau entre l’Estat i la banda terro-
rista, full de ruta culminat amb la 
fi de la violència ara fa 10 anys. 
L’abril del 2018, ETA comunicava 
la seva dissolució com a organit-
zació.CAMPSA va ser sempre un objectiu d’ETA

L’ACTIVITAT D’ETA A BADALONA: FER 
ESCLATAR EL GASODUCTE QUE CAMPSA 
TENIA AL MIG DEL MAR 

Badalona va ser l’escena-
ri de dos atemptats de la 
banda terrorista. El primer 
es va cometre el setembre 
de 1982, quan ETA Militar 
va fer esclatar una terminal 
de gasoducte que CAMP-
SA tenia a Badalona. No 
hi va haver víctimes mor-
tals, però sí pèrdues mi-
lionàries xifrades en 2.500 
milions de pessetes per la 
premsa i en 450 milions 
per part de l’empresa. La 
boia del gasoducte que 
va esclatar estava a 1.300 
metres de la costa i es 
van utilitzar uns 80kg de 

goma-2. El segon epi-
sodi d’activitat terrorista 
que ETA es va atribuir a 
Badalona va passar el no-
vembre de 1984, quan la 
banda va declarar-se auto-
ra d’una segona voladura 
de la boia del gasoducte 
de CAMPSA. El diari ‘La 
Vanguardia’ va rebre el se-
güent comunicat a la seva 
redacció: “Comunicado de 
la acción con explosivos 
contra el terminal de la tu-
bería y boya del gaseoduc-
to que se encuentra frente 
a la costa de Barcelona. 
‘Habrá más”.

Així es 
va viure 
l’atemptat 
contra Ruiz 
Casado
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Badalona tindrà Zona 
de Baixes Emissions el 2022
Durant aquest any encara es podrà circular amb vehicles d’etiqueta groga

Europa obliga a regular la circulació  

Badalona, igual que altres ciutats de la 
primera corona metropolitana, tindrà 
Zona de Baixes Emissions el 2022. A 
finals de l’any vinent, els vehicles que 
ara ja no poden circular per la ZBE de 
Barcelona tampoc ho podran fer per 
la nostra ciutat. Badalona, igual que 
municipis com Santa Coloma, Cas-
telldefels, el Prat o Sant Boi, utilitza-
ran fons europeus per implementar la 
Zona de Baixes Emissions. En decla-
racions a RAC1, el vicepresident de 
Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de 
l’AMB, Antoni Poveda, així ho ha as-
segurat.  “Actualment tenim una ZBE 
de 95 quilòmetres quadrats, però a 
finals del 2022 serà en tota la prime-
ra corona metropolitana”, declarava. 
Això propiciarà que els vehicles més 
contaminants no puguin entrar a molts 
municipis.

Obligats per Europa
La Unió Europea obliga les ciutats de 
més de 50.000 habitants a tenir acti-

ves Zones de Baixes Emissions a par-
tir del 2023. Per aquest motiu, l’AMB 
i ciutats com Badalona volen utilitzar 
8.5 milions d’euros procedents dels 
fons Next Generation per complir amb 
el calendari. Entre els ajuntaments i 
l’AMB han demanat 230 milions de 
fons europeus per, entre d’altres co-
ses, dotar les ciutats de més autobu-
sos elèctrics i per contruir més trams 
de carrils bici. 

L’etiqueta groga
Tot i que l’entrada en vigor de la Zona 
de Baixes Emissions es farà a finals 
del 2022, durant aquest any encara es 
podrà circular amb vehicles d’etiqueta 
groga (la lletra B). Així ho ha informat 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
en un comunicat. D’aquesta manera, 
aquests vehicles no es veuran afec-
tats per les restriccions de la ZBE, de 
la mateixa manera que els que tenen 
l’etiqueta verda, l’ECO i la de zero 
emissions. 
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Única dona viva que va ser mare a la Maternitat d’Elna

Remei Oliva: de l’exili a casa 
per rebre un sentit homenatge

Remei Oliva té 103 anys

Núm. 728

La Maternitat d’Elna va acollir 600 naixements

Remei Oliva té 103 anys i és l’última dona 
viva de totes les qui van infantar a la ma-
ternitat d’Elna. El passat 27 d’octubre, la 

Remei va tornar a casa; va tornar a la seva 
Badalona; aquella ciutat que es va veure 
forçada a abandonar el 1939 fugint de les 

bombes. No ens van demanar cap paper 
a la frontera, però els vaixells ens tiraven 
canonades i l’aviació també. Recordo la 
primera nit a França, ens van llançar pa 
a terra per menjar”, exposava la bada-
lonina de 103 anys. Un cop arribada al 
camp d’Argelers, la Remei es va adonar 
que estava embarassada. “El metge de la 
barraca em va dir que potser tindria sort. 
Que hi havia una Maternitat que ens esta-
va ajudant. Recordo el dia que hi vaig en-
trar. La xemeneia, el foc per escalfar-nos, 
dormir en un llit, menjar... Ens van tractar 
molt bé”, assegurava Oliva. 

La Maternitat d’Elna 
En un context d’èxode de població cap a 
França i de vida massificada als camps 
de concentració francesos, les dones 
embarassades tenien moltes dificultats 
per dur els seus fills al món. L’Hospital 
de Sant Lluís de Perpinyà estava saturat 
i l’administració prioritzava els ferits i 
malalts per davant de les parteres. Les 
dones havien de parir en estables sen-
se cap garantia sanitària i la mortalitat 
infantil superava la xifra del 95%. Això 
va dur l’activista Elisabeth Eidenbenz a 
impulsar un projecte revolucionari de 
la mà de l’Associació d’Ajuda Suïssa als 
Nens Víctimes de la Guerra. En un antic 
palauet de la carretera de Perpinyà es va 
crear una maternitat a fi d’assistir les do-
nes embarassades recloses als camps de 
concentració. Des del 1939 al 1944, la 
Maternitat d’Elna va veure néixer prop de 
600 nadons. 

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

conseqüències del final de la Guerra Ci-
vil. Oliva era modista i va viure més de 
15 mesos en diferents camps de concen-
tració francesos. Amb només 20 anys, la 
Remei es va veure forçada a tancar casa 
seva, renunciar a tot somni de joventut 
i aventurar-se a sobreviure a l’exili. La 
visita de Remei Oliva a Badalona s’espe-
rava amb candeletes. L’Associació Cultu-
ral Alcalde Xifré li va preparar un bonic 
homenatge per presentar les memòries 
de la supervivent als camps de treball 
francesos. ‘La noia de la capsa de fils’ és 
la versió catalana de la seva trajectòria 
vital, una trama que ressegueix l’exili de 
la modista badalonina als camps d’Arge-
lers i Sant Cebrià. El llibre també explica 
el naixement del seu primer fill (Rubén) a 
la Maternitat Suïssa d’Elna.

Mantenir viu el record 
“Espero que el record perduri i que no 
s’oblidi mai les coses que vam viure a 
la guerra i a l’exili”, va manifestar Re-
mei Oliva durant la seva visita a Bada-
lona. Oliva no volia abandonar la ciutat 
el 1939. “Pensàvem que en Franco no 
guanyaria. De sobte, veiem que tallen 
carreteres i decidim marxar a cases de 
pagès pensant que les tropes s’acabarien 
retirant i podríem tornar. Al final, un dia a 
les 11 de la nit, vam marxar cap a Girona, 
arribant a Figueres ja quasi sense gaso-
lina”, explicava Remei Oliva. “Veient que 
els franquistes anaven conquistant te-
rreny, després d’una setmana a Figueres 
vam decidir passar a França, fugint de les 

04/11 al 17/11/2021
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“El teatre pot facilitar als joves eines i 
aprenentatges de valor incalculable”

Els assajos nocturns del Círcol la van veure 
néixer com a actriu, amb només 14 anys. Des 
que Rosa Gàmiz va seure per primera vega-
da en una de les butaques de la popular sala 
badalonina, la interpretació la va enamorar. 
La valenta irrupció de T de Teatre va situar-la 
damunt dels millors escenaris del país, espai 
on, amb talent i passió, s’hi ha mantingut fins 
a l’actualitat. Parlar de Rosa Gàmiz és fer-ho 
d’algú amb qui tots nosaltres hem compartit 
moments al sofà de casa, gaudint de sèries 
mítiques com ‘Temps de silenci’ o ‘Ventdelplà’. 
Avui, l’actriu de Badalona ens presenta el da-
rrer projecte on participa: ‘T’estimo si he be-
gut’, una comèdia basada en contes d’Empar 
Moliner i dirigida per David Selvas. 

Què sentirà l’espectador?
‘T’estimo si he begut’ parla de les persones; 
de les emocions; i sobretot dels conflictes 
intensos que es poden donar en una relació 
de parella. Nosaltres representem un grup 
d’hostesses, però a diferència de ‘Jet Lag’, ara 
som en un bingo. El bingo és el nexe d’unió 
per explicar els contes de l’Empar Moliner. A 

més, l’espectacle té músiques i coreografies 
precioses, gràcies a la participació de Dagoll 
Dagom. El projecte és la clara demostració del 
gran tresor del teatre: la feina d’equip. Tothom 
s’ha posat al servei de la història que s’explica. 

Et retrobes amb T de Teatre...
Com sempre, m’he posat al seu servei. Aques-
ta companyia forma part de mi, ja que vaig 
ser-ne una de les fundadores. En principi, en 
aquest espectacle jo venia a substituir l’Àgata 
Roca, però al final totes dues ens combinem 
per fer el mateix personatge en alternança. 
Això no acostuma a passar mai al teatre, però 
nosaltres ens coneixem tant que tot és possi-
ble. A més, crec que aquesta flexibilitat és una 
de les coses positives que ens deixa la pandè-
mia. Ens hem de saber adaptar, sobretot en el 
món de les arts. Els actors i actrius hem de ser 
flexibles a tota mena de personatges.

La pandèmia t’ha reactivat la passió?
Home, valoro molt més el fet d’actuar davant 
del públic, sobretot després de veure que tot 
s’acabava. Encara que la tecnologia ens per-

metés fer teatre online, no és el mateix. A mi 
em costa connectar aquests dos mons. La pre-
sencialitat és clau per fer la meva feina. 

On descobreixes el teatre?
Jo vaig començar al Círcol, amb 14 anys. En 
aquella època, Badalona tenia una història 
especial amb el teatre amateur. Aquí s’han 
format molts actors i actrius que ara són pro-
fessionals. Recordo que al Círcol no hi havia 
tallers de teatre, així que directament em van 
fer passar al grup dels grans. Tinc imatges 
gravades d’estar asseguda a les butaques del 
Círcol absorbint com els meus companys ja 
experimentats feien teatre. Els assaigs eren a 
les 10 de la nit i això, per una noia de 14 anys, 
ja era tota una revolució. Em va encantar des 
del primer minut i els clàssics del Círcol com 
la Maria Antònia Carbó, la Mercè Estévez o en 
Forteza em van tractar sempre molt bé. Segur 
que algun espectador de l’època encara recor-
darà la funció “La gata damunt la teulada”. 

Ser actriu: què et van dir a casa? 
Cal tenir en compte que parlem d’un context 
totalment diferent. En primer lloc, no exis-
tia TV3. No existien aquestes sèries que han 
ajudat tant a dignificar la professió d’actriu. 
Fer teatre a Barcelona ja era tot un repte. La 

meva feina es concebia com una activitat amb 
la qual no et podies guanyar la vida. Per sort, 
tinc una mare molt artista. De fet, ara ella és 
més coneguda a Badalona que jo. És una de 
les iaies de Badalona, de les tertúlies de Ràdio 
Ciutat (la Carme Sánchez). D’alguna manera 
ella m’ha aplanat sempre el camí. 

Com neix T de Teatre?
Neix d’una barreja de passió i ganes de fer 
teatre. Un grup d’amigues, joves, sortim de 
l’Institut del Teatre, no tenim feina i pensem: 
‘Per què no muntem un espectacle?’. Amb una 
mica d’inconsciència vam crear ‘Els petits con-
tes misògins’ i va ser una bomba. En aquella 
època, fa 30 anys, no existien companyies de 
teatre joves i menys formades per cinc noies. 
Tot i que anys després vaig plegar, sempre hi 
he anat col·laborant. El més bonic és que man-
tenim la mateixa energia de sempre. Som ami-
gues de veritat. Sabem de què parlem i com. 
Connectem amb el públic general i popular 
amb una ironia i un parlar de coses serioses 
però de forma fresca. 

El teatre i la televisió són mons oposats?
Funcionen amb dinàmiques totalment dife-
rents. A la televisió tot va molt de pressa. Has 
de preparar un personatge amb un temps li-

mitat i has d’aprendre a adaptar-te a 
tot. Al teatre, els grups de treball són 
més reduïts, mentre que la televisió ho 
magnifica tot. La família de Ventdelplà, 
per exemple, mobilitzava durant anys a 
desenes i desenes de persones. 

Quina és la màgia del teatre?
Mira. Jo he descobert que té un com-
ponent pedagògic increïble. El teatre 
és saludable. Té una litúrgia, un ritual 
ancestral... Que ens connecta amb allò 
antic de les persones. Públic i actors 
ens trobem en un lloc especial on s’ex-
pliquen històries de ficció però alhora 
reals. El teatre t’ensenya el silenci. El fet 
d’escoltar. De viure el moment present 
amb els cinc sentits. Crec que en els 
temps actuals, on la tecnologia i els 
estímuls són constants, el teatre és una 
eina molt útil pels més joves. 

Cal instaurar el teatre a l’escola?
Aquesta és una batalla que fa 25 anys 
que lluito. El meu altre ofici és exercir 
de Pedagoga teatral. Faig formació als 
mestres perquè utilitzin el recurs del 
teatre a les aules i organitzo molts ta-
llers a centres educatius. A Badalona, jo 
hi vaig muntar ‘El taller de la lluna’, un 
espai al carrer de la Lluna on s’hi feien 
activitats artístiques. Ara, per mi la clau 
és dur això dins de les escoles. Crec 

que pot ajudar a fer créixer els nens i 
nenes d’una manera que encara no sa-
bem. No som conscients del seu poder. 

Cal replantejar el model educatiu?
Penso que les arts han de tenir més 
presència a les escoles. Una vegada 
un director d’un centre em va dir: ‘A les 
escoles s’han de poder obrir finestres’. 
I és precisament això. En el moment 
actual necessitem fomentar l’expres-
sió, la comunicació de tu a tu, el fet de 
desenvolupar capacitats comunicatives 
o parlar en públic. El teatre ens ajuda 
a aconseguir-ho. Jo estic convençuda 
que a les escoles s’han de poder obrir 
finestres per a moltes altres disciplines 
que ara no es treballen. També n’hi ha 
d’altres que podrien sortir per la fines-
tra, perquè ens acaben servint per a 
molt poc al llarg de la vida.

Rosa Gàmiz ens presenta ‘T’estimo si he begut’, estrena al Teatre Poliorama 

Rosa Gàmiz va descobrir el teatre al Círcol / David Ruano

L’actriu també es dedica a introduir el teatre a les escoles / David Ruano

Ha participat en sèries mítiques a Catalunya

Gaudeix del tràiler de 
l’espectacle 
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L’Espai Betúlia organitza el pròxim 9 de no-
vembre (19h) la presentació del llibre ‘Refu-
giats climàtics’, darrera obra de l’antropòleg 
Miguel Pajares, president de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat. El canvi climà-
tic comporta la desertificació de grans zones, 
la pèrdua d’enormes extensions de cultius, 
la disminució de l’aigua potable disponible, 
la pujada del nivell del mar i uns huracans 
cada vegada més destructius. Tot això pro-
duirà importants moviments de població, 
tant desplaçaments interns com migracions. 
Aquest llibre mostra la dimensió dels im-
pactes climàtics i analitza en profunditat els 
desplaçaments i les migracions climàtiques 
que ja s’estan produint i també les que poden 
produir-se en les pròximes dècades.

Miguel Pajares ens
presenta ‘Refugiats 
climàtics’, la seva 
darrera publicació Formava part de la decoració utilitzada pels monjos de la Murtra

El Museu de Badalona ha presentat el pla-
fó central del retaule gòtic de Sant Sebastià, 
procedent del monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, que ha estat adquirit recentment per la 
institució. Aquesta peça, de caràcter excepcio-
nal, formava part del retaule que decorava la 
capella que els monjos de la Murtra van erigir, 
a finals del segle XV, en honor a Sant Sebas-
tià arran d’una epidèmia de pesta. Del retaule 
original se’n coneixen actualment dues parts: 
la predel·la, que pertany a les col·leccions del 
Museu, i la taula central que s’acaba d’adquirir. 
Els plafons laterals estan perduts i no sabem 
quin aspecte tenien, ja que els que es poden 
veure a les fotografies que han arribat als nos-
tres dies són, per l’estil, clarament posteriors 
a l’època del gòtic. El Museu de Badalona in-
augurarà una exposició a principis de l’any vi-
nent, en la qual es podran veure les dues peces 
originals -taula central i predel·la-, així com la 
reproducció d’altres representacions de Sant 
Sebastià de la mateixa època, com la del retau-
le de Sant Sebastià i Santa Tecla de la catedral 
de Barcelona o la del retaule del Conestable de 
la capella de Santa Àgata, també de Barcelona. 

El Museu presenta 
el retaule gòtic de Sant Sebastià

El retaule data del segle XV

El canvi climàtic genera refugiats 

El Teatre Zorrilla acull el primer projecte de la formació badalonina Dancing Human 

‘El mar ens crida’: dansa 
per sensibilitzar del perill del plàstic al mar 

‘El mar ens crida’ és el primer pro-
jecte de creació de la jove forma-
ció badalonina Dancing Human, 
nascuda de la necessitat de voler 
fomentar la part artística i creativa 
entre els joves estudiants de dan-
sa. Un espectacle fruit d’un treball 
col·lectiu amb l’objectiu de sensi-
bilitzar l’espectador sobre l’actual 
problemàtica de l’ús del plàstic i 
els seus efectes en el mar. Què ens 
diria el mar, si pogués parlar? A 
través d’un diàleg entre la persona 
i l’entorn, habitarem diferents es-
pais i ens trobarem éssers marins 
que intenten conviure en un medi 
canviant. L’espectacle juga amb la 
plasticitat del moviment dins l’aigua 
i conviu amb un paisatge inquietant 
manipulat per la humanitat. Un 
viatge on les joves creadores com-
partiran amb nosaltres les seves 
inquietuds i, a través de la dansa, 

ens faran còmplices del seu apre-
nentatge i de la seva mirada sobre 
el món que les envolta.

Talent local
L’estrena de ‘El mar ens crida’ s’ha 
fixat pel pròxim dijous 11 de no-
vembre (20h) al Teatre Zorrilla. El 
preu de les entrades és de 10 euros. 
L’espectacle és de km0, ja que està 
ideat i creat per jove talent badaloní. 
La idea original és de la compan-
yia Dancing Human, mentre que la 
direcció artística l’ha executat Sílvia 
Pallisera. Paul Jorna s’encarrega 
del so, maquinària i il·luminació. 
La interpretació la duran a terme 
les següents ballarines: Abril Ben-
jumea, Bruna Guixà, Claudia Coté, 
Emma Soldevila, Jair Codina, Nuria 
Farlete, Martina de Michelis, Maria 
Chico, Mireia Miralles, Paula Sán-
chez i Mariangels Gimeno.Un espectacle per protegir el mar 

EL CANTANT BADALONÍ EDU ESTEVE, NOMINAT ALS 
ACTUALITY AWARDS

Fotonotícia

L’artista emergent Edu Esteve 
ha estat nominat als premis 
Actuality Awards, reconeixe-
ments que entrega l’emissora 

radiofònica ActualityFM. El 
cantant badaloní està nominat 
dins la categoria Artista Actua-
lity amb sis artistes més.  

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dissabte 6 de novembre
Els quatre de la Cera
Concert de Rumba al Círcol (19:30h i entra-
da a 8 euros)

Dilluns 8 de novembre
Pedro Javier González
Concert del cicle EMMB (20h / Escola de 
Música Moderna) 

Diumenge 7 de novembre
Visita teatralitzada al cementiri 
Visita teatralitzada al cementiri de Sant Crist 
(10:30h-12h)

Dimecres 10 de novembre
Fugir o morir 
Presentació del llibre de Toni Cotet a l’Espai 
Betúlia (19h)

Gaudeix del tràiler de 
l’espectacle 

Núm. 728 04/11 al 17/11/2021



Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com JOVENTUT 17Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com16 JOVENTUT

Des del passat 16 de març, la Penya no 
aconseguia enllaçar quatre victòries segui-
des, entre partits de Lliga Endesa i 7Days 
Eurocup. Les victòries enfront el Trento 
i l’Hamburg Towers a Europa i els grans 
triomfs contra Lenovo Tenerife i Hereda San 
Burgos van igualar el pòquer de victòries 
badalonines que es va aconseguir el curs 
passat durant la primera quinzena del mes 
de març, contra Movistar Estudiantes, Ca-

Quatre triomfs verd-i-negres 
seguits, vuit mesos després

sademont ZGZ, Monbus Obradoiro i Kazan.
En tot el curs anterior no es van arribar a 
enllaçar les cinc victòries i el sostre de qua-
tre alegries verd-i-negres va ser el màxim 
durant tot el curs 2020 - 2021. A Belgrad, 
es va tenir a tocar superar aquesta fita però 
es va caure - per primera vegada a Europa 
aquest curs - a la pista del Partizan.
A partir de La Fonteta, el Joventut tornarà a 
començar de zero.

Foto: David Grau

 Joventut  82 - 65 Hereda SPB

 Río Breogán 94 - 89  UCAM Murcia

 Morabanc And. 83 - 74 Unicaja

 Baskonia 65 - 83 Real Madrid

  Valencia 81 - 84 R. Betis Coosur  

 Barça 79 - 69 Urbas Fuenla

 Gran Canaria 79 - 76 Casademont  

 BAXI Manresa 87 - 79 Surne Bilbao 

Propera jornada

 Valencia - Joventut

 UCAM Murcia  -  Urbas Fuenla

 Lenovo Tenerife -  Moranbanc And.

 Monbus Obradoiro -  Barça

  Baskonia -  Unicaja

 Río Breogán -  Gran Canaria

 Real Madrid  - Surne Bilbao  

 Hereda SPB  - Baxi Manresa

 Casademont ZGZ  - R. Betis Coosur

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Barça 8 0

 2  Real Madrid 7 1

 3 Gran Canaria 6 2

 4  Joventut 5 3

 5  UCAM Murcia 5 3

 6  Lenovo Tenerife 5 3

 7  Río Breogán 4 4

   8    Valencia Basket 4 4

 9  BAXI Manresa 4 4

 10  Unicaja 3 5

 11  Baskonia                           3                5

12    Hereda SPB 3 5

13    Morabanc And. 3 5

 14    Casademont ZGZ 3 5

 15    Monbus Obra           3            5

 16    Urbas Fuenlabrada         2            6

18  Surne Bilbao 2 6

18  Coosur R. Betis 2 6

Classificació

Gaudeix del 
resum de 
la victòria 
verd-i-negra 
davant el 
Burgos

PRÈVIA LLIGA 9a Jornada Lliga ACB. La Fonteta. Dissabte 6 de novembre a les 20:45h

Després de pràcticament un mes amb 
molt bones sensacions, el Joventut bus-
carà mantenir dissabte a la nit (20:45h) 
aquest ritme competitiu a la complicada 
pista de La Fonteta. Trento, Hamburg 
Towers, Lenovo Tenerife, Hereda San 
Pablo Burgos i Partizan de Belgrad han 
estat els darrers testimonis que han po-
gut comprovar l’exigència del conjunt de 
Carles Duran i millora evident de l’equip. 
Tot i la desfeta a Belgrad, el Joventut va 
tornar a Badalona amb el cap ben alt i 
aquest dissabte viatjarà a València per 
oblidar la derrota però, sobretot, sumar la 
tercera victòria seguida a la Lliga Endesa, 

que el mantingui entre les quatre prime-
res posicions a la taula. 

Nit de retrobaments a La Fonteta
Els Valencia Basket - Joventut de les 
darreres temporades són enfrontaments 
constants entre vells coneguts a cada 
bàndol. Pau Ribas i Guillem Vives, per 
part verd-i-negra, tornaran a trepitjar La 
Fonteta, i ho faran novament amb la sa-
marreta de la Penya. De ‘taronja’, i amb 
passat a Badalona, trobarem per primera 
vegada el base Nenad Dimitrijevic i l’aler 
Xabi López-Aróstegui. Klemen Prepelic 
també va defensar la samarreta del Jo-

Mantenir les sensacions a La Fonteta

JOVENTUT BADALONAVALENCIA BASKET

Foto: Valencia Basket

ventut fa dues temporades. Tot i això, el 
retrobament de Nenad no es podrà veure, 
ja que pateix una lesió muscular i estarà 
sis setmanes de baixa. 

Nombroses lesions locals
Prepelic, Tobey i Claver es mantenen a 
la infermeria i serà dubte fins a darrera 
hora amb quin grup de jugadors podrà 
comptar Joan Peñarroya, en la seva pri-
mera temporada a València. Al bàndol 
badaloní, Arturs Zagars podria ser la gran 
novetat, 10 mesos després de la seva 
lesió de pubalgia. Amb 14,3 punts i 6,7 
rebots de mitjana per partit, Bojan Dubl-
jevic segueix sent una de les armes ofen-
sives més perilloses del Valencia Basket. 
El Joventut va guanyar al pavelló de La 
Fuente de Sant Luis (89-102) i la victòria 
badalonina augmentaria a dues victòries 
de marge amb les posicions més enllà de 
les vuitena plaça. 

Vives (6), Ribas (14), Parra (5), Willis (12), Tomic 
(17) -cinc inicial-, Busquets (9), Brodziansky (12), 
Ventura (2), Feliz (5) i Birgander. 

El Joventut va voler aprofitar la nit de Ha-
lloween per disfressar-se de dimoni i es-
pantar el Burgos el mateix dia que estrenava 
nova mascota. El conjunt de Carles Duran va 
exhibir la seva millor versió a l’Olímpic. De 
menys a més i amb molt bona imatge al pave-
lló. Pau Ribas i Joel Parra van liderar l’encert 

82

JOVENTUT 

Nikolic (5), Benite (15), Rabaseda, Braimoh (3), Zach 
(2) -cinc inicial-, Kravic (10), Salash (11), Díez (8), 
McGee (4) i Renfroe (7)

Halloween verd-i-negre a l’Olímpic

badaloní en el tir exterior durant el període 
inicial (12-8). La diferència es va allargar amb  
Tomic i Ribas a pista (27-20). La festa i ale-
gria del Joventut es va arrodonir als darrers 
minuts amb un avantatge que es va apropar 
als 20 punts a cop de triples i un Olímpic que 
va agrair i ovacionar la bona feina dels seus. 

65

HEREDA SPB

Molt bona actitud de tots els jugadors i 
gran imatge del Joventut (82-65). Tomic, 
amb 17 punts, va ser el màxim anotador 
del partit, ben secundat per Ribas, amb 
14, i Willis i Brodzianksy, amb 12.

Foto: David Grau / CJB
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Foto: Partizan

La victòria a Belgrad, a tocar
Derrota a la pista del Partizan d’Obradovic a quatre segons del final

A quatre segons de la botzina final - amb un 
tir en suspensió de Pau Ribas - el Joventut 
guanyava a la complicada pista del Partizan 
de Zeljko Obradovic. Tot i arribar a guanyar 
d’11 punts de diferència (43-54), la potent 
plantilla entrenada per l’històric entrenador 
verd-i-negra va ser superior i va arribar a 
reaccionar a temps. Enfront, el Partizan es va 
trobar una Penya que va fer una gran feina 

68

PARTIZAN 

coral, en equip, però que es va quedar amb 
la mel als llavis i la tercera victòria a Europ a 
tocar. La millora d’intensitat dels de Belgrad 
i els nou punts sense anotar del conjunt de 
Carles Duran va anivellar el marcador i Kevin 
Punter va encistellar els dos punts decisius 
a 4,2 segons de la conclusió. El Joventut no 
va poder sortir de l’infern serbi i va patir la 
primera desfeta a Europa. 

67

JOVENTUT

Més de cinc anys després, el Joventut 
torna a tenir mascota. La temporada 2014 
- 2015, quan FIATC era el patrocinador 
del Joventut, la Penya va presentar un di-
moni com a nou animador verd-i-negre. 
Set anys després, una nova disfressa de 
dimoni serà l’encarregada de mantenir 
viva la flama i el caliu dels aficionats que 
s’apropin a l’Olímpic a gaudir del conjunt 
verd-i-negre. Tot i això, encara no la po-
dem anomenar amb un mot propi, ja que 
no té nom. El Joventut ha aprofitat la seva 
presentació via xarxes i al partit de dissab-

te passat enfront el San Pablo Burgos per 
obrir un concurs i triar nom i dorsal.  Di-
moni, D-money, Baetulo, Badamoni, Spirit 
o Bressol són algunes de les opcions que 
es poden llegir al Twitter del club. El dorsal 
94 (any de la Copa d’Europa) és un dels 
números més votats. Durant el seu debut, 
la nova mascota, inspirada en un dimoni, 
va aprofitar els temps morts i els descan-
sos per passejar-se per la pista i convidar 
els aficionats a animar l’equip. Una nova 
aposta del club molt necessària i que aju-
darà a viure els partits amb més ambient. 

Foto: CJB

La Penya recupera la seva 
mascota i obre un concurs 
per buscar-li nom i dorsal

Foto: CFB

Qui no recorda la primera derrota del mi-
llor Barça de la història? Va ser contra el 
Numancia al camp de Los Pajaritos en la 
temporada 2008 - 2009. Doncs bé, 13 
anys després, aquell mateix club històric 
s’enfrontarà aquest diumenge al Badalo-
na (17:00h), tot i que molt ha plogut des 
d’aquell mes d’agost de 2008. Aquell Nu-
mancia no s’assembla gens ni mica a l’ac-
tual i amb la seva visita a l’Estadi buscarà 
recuperar categories i deixar enrere el fang 
de la Segona RFEF, un esglaó encara més 
territorial per a una entitat com els sorians. 
L’equip de Sòria visitarà el Badalona amb el 
ganivet entre les dents. Ha guanyat tres dels 
seus últims quatre enfrontaments i les se-
ves urgències d’ascens són molt més inten-

el primer de José María Carrión ‘Carrio’ a 
l’Estadi després de debutar al camp del Brea 
i seran baixa Miquel Robusté per sanció i 
Cristian Márquez i Miguel Martínez per le-
sió. Xavi Molina tornarà a la llista després 

NUMANCIACF BADALONA

Motivar-se contra un històric: el Numancia

10a Jornada. Municipal de Badalona. diumenge 7 de novembre a les 17hLA PREVIA: 

ses que les dels escapulats. Tot i suspendre 
el Badalona dues de les tres finals contra 
rivals directes, el conjunt de Javi Moreno 
haurà de motivar-se i autoexigir-se contra 
qualsevol rival. S’han de sumar victòries 
sigui com sigui però, sobretot, buscar re-
gularitat. Després de nou jornades de lliga 
- temps més que suficient - els escapulats 
encara no han aconseguit entrellaçar dues 
jornades competitives i la cua de la classifi-
cació comença a cremar. 

Aprofitar el factor Estadi
Tres dels pròxims quatre enfrontaments són 
a l’Estadi (Numancia, Europa i Formentera) i 
el factor camp s’ha d’aprofitar, independent-
ment del rival. Aquest enfrontament serà 

del partit de sanció. El Badalona espera po-
der tenir una bona entrada amb la visita del 
Numancia i que l’afició pugui recuperar la 
seva confiança en l’equip després d’un inici 
de campionat força decebedor.

Foto: CFB

El CF Badalona va tornar a encaixar una 
nova derrota (i una nova decepció) des-
prés de perdre per dos gols a un contra 
el Brea (2-1) al Municipal de Piedrabue-
na en un enfrontament en què els de Javi 
Moreno van pagar molt car una mala pri-
mera meitat per acabar perdent el matx. 
L’enfrontament no a terres aragoneses no 
va arrencar del tot bé pels escapulats, que 
no van igualar l’equip local en intensitat en 
els primers minuts, i al minut 35 de partit, 
pràcticament abans del descans, van veure 
com el Brea s’avançava mitjançant Ortiz 
amb un gran gol. Gerro d’aigua freda, que 
es va acabar de congelar al segon temps. 
A la represa, el Badalona va mostrar al-
tra cara, fent un pas endavant i igualant 
en termes físics l’exigència breana, però 
van tornar a patir l’efectivitat dels locals 
de cara a porteria, i van anotar el segon 
al minut 52, tot just després del retorna la 

BREA - BADALONA

2 1

Tornen a jugar amb foc

gespa. Els badalonins van reaccionar i van 
aconseguir escurçar diferències al marca-
dor, gràcies al primer gol de Bilal amb la 
samarreta escapulada (2-1). El davanter de 
la pedrera va poder anivellar el marcador. 
Carri va tenir un bon debut amb l’escapu-
lada,, un dels més actius i participatius en 
l’estona que va jugar, però no es va poder 
evitar la desfeta. 

Els gols del Brea - 
Badalona, al codi 
QR. També el 
resum de la 
jornada a Segona 
RFEF

Classificació

  Equip PTS GF GC
 1. Teruel  18 12 10
 2. Cerdanyola 17 16 10
 3. Numancia  17 12 7
 4. Formentera 17 12 8
 5. Peña Deportiva 15 13 9
 6. Espanyol B 14 13 10
 7. Ibiza IP  13 13 10
 8. Andratx 13 12 10
 9. Terrassa 12 11 11
 10. Brea  12              11            14
 11. Prat 11 11 11
 12. Huesca B 11 9 10
 13. Lleida Esportiu 10 8 12
 14. Tarazona 9 8 9
 15. Ebro 9 7 10
 16. Ejea 6 9 14
 17. Europa 6 12 18
 18. Badalona 6 7 13

 Brea  2 - Badalona  1
 Peña Deportiva 0 -  Ibiza IP  0
 Espanyol B 3 -  Ebro  0
 Numancia 2 -   Prat 1
 Terrassa  2    -  Tarazona 1
 Formentera 2 -   Lleida Esportiu 1
 Cerdanyola 3  -  Teruel 0
 Ejea 1  -  Andratx 1 
 Huesca B 1  -  Europa 0 

Resultats Jornada 9Propera Jornada 

 Badalona - Numancia 
 Europa  -  Brea  
 Lleida Esportiu -  Espanyol B 
 Prat -  Formentera 
 Teruel -  Terrassa 
 Ebro  -  Cerdanyola 
 Tarazona  -  Peña Deportiva 
 Andratx  -  Huesca B 
 Ibiza IP  -  Ejea 

Recordes 
la darrera 
mascota de 
la Penya? 
Esbrina 
quina era
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El Seagull es buida contra el Pradejón 
però cau injustament a l’Estadi (0-1)

El Lloreda estrena la seva felicitat amb la primera 
victòria; el Young Talent, a prop del lideratge

El partit amb més ocasions i menys premi de les ‘gavines’ aquesta temporada

Foto: CES

No es poden tenir més intents i oportunitats 
per marcar un gol. El Seagull va generar una 
pila d’ocasions per, com a mínim, sumar un 
punt davant el Pradejón i les ‘gavines’ van 
caure per la mínima a l’Estadi davant un 
rival directe a la classificació (0-1). Ob-
jectivament, el conjunt de Juli Garcia va 
merèixer molt més que cap punt. L’actua-
ció de Sheila sota pals i l’encert de les visi-
tants de cara a porteria al primer temps van 
ser prou feina ofensiva de l’equip verd per 
emportar-se els tres punts de Badalona.
El matx va arrencar amb l’equip de La Rio-
ja buscant el primer gol des de l’inici. Un 
setge constant del Pradejón en què un xut 
molt ajustat al pal de Silvia va ser l’ocasió 
més clara. La primera part es va anivellar 
fins que una fuetada d’Alaitz a l’escaire va 
superar Itziar al minut 30. La resposta del 
Seagull va arribar i un xut d’Adriana Ma-
nau a la fusta i un mà a mà de Blanca van 
poder igualar el matx abans del descans. 
El marcador no es va alterar abans de fina-
litzar els primers 45 minuts. A la represa, 

mateix ritme de partit. L’avantatge es va 
poder augmentar a favor del Pradejón però 
un córner enverinat no va arribar a comple-
tar-se en gol. El Seagull va reviure el tram 
final de la primera meitat i va desaprofitar 
les opcions. Nerea Valeriano amb un cop 
de cap i una oportunitat molt clara de Jou 
van topar amb una esplèndida actuació de 
Sheila fins al xiulet final. Algunes arriba-
des van ser molt toves però en d’altres sí 
que va ser providencial l’actuació de la 
portera visitant per evitar l’empat de les 
‘gavines’. Una llàstima. Aquest diumenge, 
el Seagull visita el camp del Zaragoza CFF 
(12h), també rival directe a la taula. 

Debut de la juvenil Mar Garcia
La nota més positiva de la jornada va ser 
el debut de la juvenil Mar Garcia. La ‘mini-
gavina’ va gaudir dels darrers instants de 
partit i fins i tot va gaudir d’un intent de 
xut a porta. Actuació positiva i molta ac-
titud en el seu primer enfrontament a Reto 
Iberdrola. 

Punt de la Llefià a casa davant el Mollet (1-1)

Foto: CF Lloreda

Amb permís de la Unificació Llefià, comen-
cem la crònica de futbol parlant del Lloreda. 
El projecte de Fran Cadenas al capdavant 
del Lloreda va sumar la seva primera vic-
tòria de la temporada a Segona Catalana. 
El conjunt vermell va superar el Molle-
tense a casa gràcies als gols de Rosas i 
Luis Aguilera (2-0). Amb aquest primer 
triomf, els e la ‘franja’ respiren una mica 
a la classificació del grup 5 de Segona 
Catalana. Aquest dissabte, visitaran el di-
fícil camp del Premià de Mar (17h). Ara sí, 
tornem a pujar un esglaó per fer menció 
al primer empat de la Unificació Llefià al 
seu Municipal enfront el Mollet (1-1). Tot 
i avançar-se al primer temps amb la diana 
de Demba Keita, els de Jordi Souto es van 
quedar amb la mel als llavis i els del Vallès 
van igualar el partit al tram final. Malgrat 
deixar de sumar dos punts, la Llefià es 
manté segona a la classificació i diumen-

ge visitaran el camp d’un rival directe, el 
Parets (12h). A Tercera Catalana G11, el 
Young Talent va guanyar el Montbau a 
Mundet (2-4) i s’apropa al Sant Genís, lí-
der del grup 11, amb 18 punts, dos menys 
que els de Ricardo Parra. Aquest dissabte 
a Badalona Sud es viurà aquest duel direc-
te pel lideratge (18:30h). Al mateix grup, 
Pere Gol va caure contra la PB Anguera (2-
4) i el Pomar a casa contra l’Esquerra de 
l’Eixample (0-2). 

El calendari que arriba
A G14, el filial del Young Talent va caure 
contra l’Huracan (3-6)  Aquest diumenge, el 
Pomar visitarà Can Dragó per enfrontar-se a 
l’At. Piferrer (12h), el Pere Gol l’Esquerra de 
l’Eixample (18:15h) i el YTFA B el camp del 
Barberà B (12:25h). Finalment, a Quarta Ca-
talana, l’Arrabal B - Lloreda B va ajornar i el 
Pere Gol B va superar el Nacional D (9-2). 

FUTBOL COMARCAL
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 Àries (21/3 al 20/4)
Amb tres planetes per Casa VIII, vius un període de 
reflexió i de contenció material. Tot porta a l’estalvi. 
Vols fer canvis dietètics i deixar enrere alguns mals 
hàbits.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb diversos planetes per Casa V, l’amor predomina dins 
els teus pensaments. Si tens parella, viviu un moment de 
canvis positius i si no en tens, coneixes a algú interessant.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus a Capricorn inclina a un temps per prendre més 
contacte amb la realitat i assolir una millor gestió de 
l’economia. Podries plantejar-te treballar des de casa.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Venus al teu signe pot oferir-te un extra d’encant 
personal i que sorgeixi alguna persona amb interès 
romàntic. Més vida social amb nous contactes i pos-
sibles amistats.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Temps per al benestar, per reafirmar-te en les teves 
conviccions i per restablir l’economia. Si hi havia 
tensions amb la família política, es pot donar una 
aproximació.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Venus a Casa VI pot ajudar a alleugerir un mal. L’amor 
pot sorgir a la feina, ja que una persona amb qui tractes 
habitualment, pot apropar-se per iniciar una relació.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
La Lluna Nova al teu propi signe obre un període en el qual 
pots experimentar una millor connexió amb les emocions. 
Penses a embarcar-te en un projecte laboral en solitari.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Pots sentir que algú de la família no entén les teves 
necessitats i poses distància per no perdre energia. 
Nous contactes amb els quals tens una bona con-
nexió intel·lectual.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Moment molt actiu pel que fa al sector laboral, amb 
més feina del que és habitual. També ets més cons-
cient que t’has d’actualitzar per avançar i apostes per 
la formació.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Hi ha assumptes relacionats amb els fills que s’han de 
resoldre com més aviat millor. T’agradaria implementar 
novetats al teu lloc de treball, per sentir-te més a gust.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
L’economia pot veure la llum al final del túnel. Mostres in-
terès a invertir diners en borsa o en criptomonedes. Et re-
afirmes amb més seguretat davant els que et qüestionen.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Nous amics en un viatge. Bona connexió per les xar-
xes socials amb persones estrangeres. No deixis que 
pressions externes et creïn ansietat. Posa límits a la 
manipulació.

Previsions astrològiques per Roser Bona

BÀSQUET COMARCAL

El jutge dicta sentència: el Sant Josep 
ha de marxar del Centre Parroquial
El club té 20 dies per recórrer la sentència

anar sempre a remolc, el Badalonès no es 
va despenjar en cap moment i va aconse-
guir sumar la primera victòria de la tempo-
rada gràcies a un triple de Néstor Lasunción 
a tres segons de la conclusió. Per la seva 
part, el Maristes Ademar va superar l’Al-
mozara a La Plana (60-53) i ja suma dues 
victòries a lliga EBA, la mateixa suma que 
bona part dels rivals, així com el Joventut B.  
Aquest dissabte, el Badalonès rebrà el Ma-
taró Parc Boet Maresme a La Plana (20h), 
l’Ademar es desplaça a la pista del Torrons 
Vicenç L’Hospitalet (20h) i el Joventut B via-
tja a Alpicat (19:30h). 

El Círcol s’emporta el derbi de Copa
Aquesta jornada també vam viure l’enfron-
tament badaloní entre els dos conjunts de 
la categoria i amb dues dinàmiques més 
aviat oposades. Círcol Catòlic i Sant Josep 
van avançar el seu partit de la jornada 9 a 
dissabte 30 i aquesta serà una data recorda-
da per al conjunt de Pere Lluís Corominas. 
Van aconseguir la primera victòria de la 
temporada a La Plana, que tant se’ls havia 
ennuegat en els dos partits anteriors dispu-
tats com a locals. El duel badaloní va ser 
força anivellat durant pràcticament tot l’en-
frontament. Un lideratge altern al marcador. 
El Sant Josep va aconseguir una màxima 
de sis punts a favor al segon quart (20-26) 
però un parcial 10-0 del Círcol el va aju-

dar a capgirar el marcador (39-33). Els de 
Corominas es van imposar al conjunt de 
Marcel Roca tot i apropar-se l’equip groc-
i-lila al darrer període (50-49). Un parcial 
final d’11-7 va sentenciar el derbi a favor del 
Círcol (68-58).  Marc Ríos, amb 8 punts, va 
ser el màxim anotador local i Gerard Prat, 
amb 10, per part visitant. El Sant Josep 
viurà aquest dissabte a Can Cuiàs un nou 
derbi, en aquest cas comarcal, enfront la 
Unió Bàsquet Sant Adrià (19:30h) i el Círcol 
tindrà la visita del Granollers (17:45h), no-
vament a La Plana.  

Horror per al Joventut femení a Múrcia
Alhora els nois sumen bones sensacions a la 
Lliga Endesa, l’adaptació de les noies a la LF 
Challenge encara haurà d’esperar. Aquesta 
jornada anterior, van caure a Múrcia davant 
el Jairis (67-34), un dels millors conjunts 
de la categoria i candidats a l’ascens a Lliga 
Femenina Endesa, amb jugadores com Erika 
Da Sousa al seu ròster. La Penya és ante-
penúltima a la classificació amb un balanç 
victòries-derrotes de 2-5 i diumenge rebrà la 
visita de l’Alcobendas a l’Olímpic (12:30h). 

El sènior femení de la Llefià, líder 
Tot i haver-hi jornada de descans a pràcti-
cament tot el basquetbol territorial, la UB 
Llefià va recuperar la jornada 2 a la pista del 
Bàsquet Canyelles i no va poder tenir millor 
desenllaç. Triomf imperial del conjunt de 
Sergio Arias (38-61) i liderat en solitari del 
grup 2, amb quatre victòries i cap derrota. 
JAC Sants (3-2) i Canyelles /3-2) són els 
perseguidors de les badalonines, amb un 
partit més disputat.  Entre els partits que 
tindrem aquest cap de setmana, un derbi 
badaloní femení: Círcol fem. - Minguella 
fem. (diumenge, 12:30h)

cades disposen ara de 20 dies per presentar 
un recurs d’apel·lació davant l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona.

El resum de la jornada
Mes i mig després de començar el curs 
2021 - 2022, tots els conjunts badalonins 
ja han viscut, com a mínim una vegada, la 
sensació de guanyar un partit, amb Bada-
lonès i Círcol com a grans protagonistes de 
la jornada. Els ‘dimonis’ de Xavi Riera van 
superar el Joventut B al derbi badaloní dis-
putat a l’Olímpic (74-75). Un enfrontament 
molt disputat i amb lideratge verd-i-negre 
durant pràcticament els quatre quarts. Tot i 

El jutjat de primera instància número 4 de 
Badalona dicta sentència en el litigi mantin-
gut entre l’Arquebisbat de Barcelona i totes 
les entitats usuàries del Centre Parroquial 
de Badalona. La sentència dictamina que el 
CB Sant Josep, el Centre Parroquial i el Club 
de Patinatge Artístic han d’abandonar les 
instal·lacions. El jutge afirma que els usuaris 
del pavelló no disposen del títol que legitimi 
la possessió del pavelló i que s’hi troben en 
precari. La sentència condemna les parts co-
demandades a “deixar lliure la finca” i, en cas 
de no fer-ho, alerta que es durà a terme un 
“desnonament en la data en la qual es deter-
mini en resolució processal”. Les parts impli-

Foto: CB Sant Josep
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La Màgic BDN Running recuperarà la seva 
cursa anual el proper diumenge 14 de no-
vembre amb la desena edició, després d’un 
any en format virtual. Enguany, l’objectiu és 
recuperar la normalitat de l’esdeveniment 
celebrant el 10è aniversari amb totes les 
mesures sanitàries i amb dues modalitats: 
5km i 10km. El pavelló de l’Olímpic serà el 
punt de partida en les dues opcions i alguns 
dels punts a transcórrer seran la Rambla, el 
parc de Ca l’Arnús, el Port de Badalona, 
el Pont del Petroli i la fàbrica de l’Anís del 
Mono.

10 anys de la 
cursa Màgic 
BDNRunning

El LIDERTEL Badalona Dracs ja coneix tot el 
calendari de la temporada 21-22. Fa un mes 
ja es va presentar el full de ruta de la Copa 
d’Espanya, que començarà aquest mes de 
novembre, però encara s’havia de publicar 
el calendari de la Serie A i el de la Copa 
Catalana. El Pioners serà el primer rival del 
curs, el proper 16 de gener, amb la visita del 
conjunt badaloní a L’Hospitalet. L’estrena a 
casa no es produirà fins pràcticament un 
mes després, amb l’enfrontament davant el 
Hurricanes (6 de febrer). Al febrer, els Dracs 
també es desplaçaran al camp del Rookies 

L’Hospitalet Pioners, rival 
del Badalona Dracs en la J1 
de la LNFA Serie A 21-22
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(cap de setmana del 12-13) i del Voltors 
(26-27). Pioners (5-6) a Badalona i Hurri-
canes (26-27) a domicili són els partits del 
mes de març. La lliga regular conclourà a 
l’abril amb dos partits a casa, contra Roo-
kies (9-10) i Voltors (23-24). A partir del 
mes de maig començarà la lluita pel títol. 
Més enllà de les competicions nacionals, el 
21 de novembre es jugarà la semifinal de la 
Copa Catalana a Argentona enfront el Bocs. 
El 11-12 de desembre es disputaria la final 
contra el guanyador del partit entre Terrassa 
i Pagesos.

La distància entre el Passeig Marítim i 
Montgat va ser el recorregut escollit pel 
projecte i la iniciativa #100kmsvscancer, 
un repte solidari per recollir fons i aporta-
cions destinades a millorar el benestar de 
les famílies amb nens que pateixen càncer. 
El passat dissabte 30 d’octubre, i a partir 
de les 8:00h, David Neira va començar a 
córrer fins a superar els 100km. La jornada 
de ‘running’ va concloure a les 22:00h, amb 
molta participació de corredors voluntaris 
que es van sumar a la causa.

David Neira i els 
100 quilòmetres 
contra el càncer 
infantil Reivindiquen actuació municipal contra la manca de llum

Arran d’un tuit de la periodista Júlia Talarn, 
a on denunciava la foscor i manca de llum al 
Passeig Marítim entre Badalona i Montgat, 
el grup de ‘runners’ badalonins CorreBDN 
va proposar combatre la por a la foscor i la 
inseguretat entre aquest grup de dones que 
voldria mantenir la seva activitat física per 
aquest tram però per motius de seguretat 
prefereix evitar mantenir el seu recorregut 
habitual. “Entre Badalona i Montgat hi ha 
una zona fosca, gens il·luminada. Estem 
parlant d’un tram perillós. Ja no només 
per les possibles caigudes, a causa del 
paviment, sinó també per les agressions, 
que s’agreuja quan ets una dona”, exposa 
Esther Ferreras, com a portaveu d’un grup 
que ja suma més de 80 integrants. Des de 
fa un mes, l’equip ha proposat exercitar-se 
des del Pont del Petroli a la zona fosca en-
tre Badalona i Montgat i mantenir l’activitat 
física així com generar sinergies i noves 
amistats. Cada dijous a les 19:00h, el grup 
es reuneix en aquest punt de partida. “Si no 
coneixes a ningú és una mica més difícil 

‘Running’ a Badalona en equip contra 
la foscor i la por al Passeig Marítim

però unes 15 persones ja han contactat amb 
nosaltres”, afegeix. CorrerBDN va néixer fa 
aproximadament 10 anys i més de la mei-
tat d’integrants són corredors habituals i hi 
participen en curses populars. Aquesta rei-
vindicació és bàsicament un servei en què 

traurien profit tots els badalonins i badalo-
nines i el Passeig es mantindria amb vida 
durant les tardes entre la tardor i l’hivern. 
Recordem que dissabte es va produir el 
canvi d’hora i a partir de les 18:00h ja és de 
nit a Badalona.

Foto: CorreBDN
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L’integrant de 
CorreBDN Esther  
Ferreras ens 
presenta aquesta 
iniciativa
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