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Crisi de
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Mobilitat revolucionària
que purifica l’aire
Autobusos de Tusgsal
amb vinils descontaminants
circulen per Badalona i
per tota l’Àrea Metropolitana

Una flota de 14 autobusos de la companyia Tusgsal circula ja per Badalona
i la resta de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona amb vinils publicitaris que
purifiquen l’aire. Els vinils purificadors
formen part d’un innovador protocol
per a la producció de publicitat exterior,
iniciativa revolucionària i presentada
al públic al Port de Badalona. El grup
de mobilitat Direxis, al qual pertany

l’empresa d’impressió Teletransfer, ha
desenvolupat el protocol sostenible i
purificant Òrbita per a la creació i producció de publicitat exterior. Es tracta de
la primera experiència en aquest sentit
a Espanya. El proveïdor Endutex, que
aporta el producte purificant, i l’agència
de màrqueting conscient Greenin, que
el comercialitza en exclusiva a les marques, formen part del projecte. El proto-

Una reacció química transforma l’oxigen i el vapor d’aigua en agents netejadors

Els vinils purificadors dels autobusos equivalen a 54 arbres

col Òrbita comprèn un circuit conscient
de producció de suports publicitaris
que inclou quatre fases: el procés d’impressió ecològic, amb tintes a base d’aigua, l’ús de materials lliures de PVC, el
sistema de purificació de l’aire Pure Air
Print i el procés de reciclatge totalment
certificat.
El funcionament, al detall
Si passegeu per Badalona i veieu un
d’aquests autobusos, us preguntareu:
com funciona el sistema per descontaminar l’aire? Els vinils publicitaris amb
què es cobreixen els autobusos estan
tractats amb Pure Air Print, una capa
formada per aigua i nanopartícules de
diòxid de titani. A través del procés de
la fotocatàlisi es desencadena una reac-

ció química que elimina les partícules
contaminants de l’aire. Cada autobús
està recobert amb 54 m2 de vinil que
purifica l’aire, gruix que equival a un
total de 54 arbres.
La fotocatàlisi
Els suports que purifiquen l’aire aplicats a publicitat inclouen una tecnologia
que els converteix en elements descontaminants gràcies al principi de la
fotocatàlisi. És a dir, a partir de la llum
solar, es produeix una reacció química
que transforma l’oxigen i el vapor d’aigua de l’atmosfera en agents netejadors
de partícules contaminants, com ara
els gasos d’efecte hivernacle. Diferents
estudis, empreses i institucions avalen
la tecnologia fotocatalítica, guanyadora

del projecte iScape de la Unió Europea,
formulat per descontaminar les ciutats
d’Europa. Segons l’Organització Mundial de la Salut, actualment, 9 de cada
10 persones respirem aire contaminat. A més, cada any moren 7 milions
de persones a causa de la contaminació de l’aire. Carles Fàbregas, director
general del grup Direxis, destacava “el
compromís ambiental amb la societat
de l’empresa de mobilitat i transport de
viatgers”. Josep M. Parra afirmava que
Teletransfer “vol seguir aportant valor a
la societat treballant en un projecte sostenible com és Òrbita”. Joan Villareal,
director d’Endutex, recalcava que es
treballarà “perquè s’identifiquin els autobusos retolats per Òrbita com espais
descontaminants”. Sergi López, CEO de

Greenin, destacava que “amb el protocol
Òrbita tenim l’oportunitat de sumar-nos
al canvi de cicle. És hora de deixar de fer
publicitat exterior per passar a la puricitat exterior”.

Gaudeix del
reportatge en
vídeo
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Un pressupost de 245.5 milions:
la proposta del govern, al detall
L’alcalde anuncia que la seva voluntat és aprovar el pressupost al gener
En els dies previs al canvi d’any, Badalona
va celebrar una audiència pública per via
telemàtica per presentar formalment la proposta de pressupost per l’Ajuntament de cara
al 2022. La ciutat té el pressupost prorrogat
des del 2019 i el govern municipal aspira a
canviar la tendència aconseguint l’aprovació
de la següent proposta.
Creixement de 77.8 milions
La primera xifra que destaca és una crescuda de 77.8 milions d’euros respecte del
pressupost de l’any passat. Es passaria dels
167.7 als 245.5 milions d’euros. El projecte
de pressupost inclou destinar 843 euros de
despesa per habitant, obtenir 20 milions més
d’ingressos corrents (un 12.5% més que en
el pressupost prorrogat de 2019) i créixer
en 22.9 milions en despesa corrent i serveis
(un 14.27% més que l’any passat). Pel que
fa a les inversions, la primera previsió feta
és de 59.5 milions, tot i que s’ha d’acabar de
perfilar.

milions per recursos interns (alcaldia, protocol,
govern, recursos, humans, informàtica). 17.99
milions a Guàrdia Urbana, Protecció Civil, seguretat i convivència. 12.8 milions a medi ambient i sostenibilitat (creix un 11.77% amb 1.3
milions més). 7.74 milions atenció ciutadana,
participació i comunicació. 5.95 milions a promoció econòmica i projecció de ciutat (ocupació, comerç, turisme, etc), amb un increment
del 38.42% respecte el 2021 (1.62 milions).

S’incrementarien 77.8 milions en el pressupost

Les partides
La proposta presentada inclou les següents
partides i atribucions econòmiques: 54.13
milions a Territori (urbanisme, espai públic i
mobilitat). 48.27 milions a Serveis a les per-

sones (serveis socials, salut i sanitat, educació,
esports, gent gran, cultura i feminismes). Es
destinarien 2.2 milions més que el 2021 en
educació i 3.3 milions més a salut i serveis
socials que en el pressupost anterior. 36.63

Contractar aturats
També en la parcel·la econòmica, l’Ajuntament contractarà durant 12 mesos, a 41
persones aturades mitjançant una nova edició del programa “Treball i Formació”. Seran
20 persones de 45 anys o més en situació
d’atur i 21 dones aturades de llarga durada o
vícimes de violència masclista. Les persones
contractades desenvoluparan la seva feina
entre el mes de febrer de 2022 i el mes de
febrer de 2023 i rebran una formació transversal de 80 hores en temps de treball.

La Badalona del 2022:
els reptes de l’any a la ciutat
Badalona afronta un 2022 intens, previ a les eleccions municipals del 2023
Badalona estrena any amb molts reptes per
afrontar. El primer, i més important, és tenir
pressupost aprovat. La ciutat viu amb pressupost prorrogat des de 2019, fet que ha
suposat un fre a les inversions i el creixement global del municipi en tots els sentits.
Aquest ha de ser el primer pas per posar
fil a l’agulla contra un dels grans mals que
té Badalona: la ineficàcia de l’administració
municipal i la precarietat dels serveis socials. Modernitzar l’administració, dotar-la
de més agilitat i recursos, fer anar de la
mà l’estructura jurídica i tècnica i introduir
incentius professionals pels treballadors
ajudarien a millorar la vida dels ciutadans,
empreses i entitats. En l’àmbit de la seguretat, cal incorporar més agents. Concretament, l’Ajuntament vol obrir convocatòries
per 33 places més, a banda de començar
a implementar un sistema de càmeres de
videovigilància. Sobre la neteja, el nou contracte municipal no es podrà licitar el 2022,
però sí que s’exigeix des de la ciutadania
algun reforç de l’estat actual del servei, per
El 2022, darrer any abans de les eleccions

evitar acumulacions de brossa. El manteniment de les instal·lacions esportives és
un capítol a part, i un dels mals endèmics
que cal redreçar. Badalona necessita un pla
de xoc sòlid i una estratègia conjunta que
garanteixi unes instal·lacions esportives de
qualitat. També cal ampliar el parc d’habitatge públic i, segurament, implementar la
zona de baixes emissions a finals del 2022.
Sense oblidar...
Tampoc podem oblidar altres qüestions
com: atendre les problemàtiques de talls de
llum dels diferents barris i millorar el manteniment de les instal·lacions amb les companyies, reobrir Can Casacuberta, seguir
donant suport al CN Bétulo, fer estratègia
conjunta amb municipis i Generalitat per
la problemàtica de les ocupacions de naus
industrials, la insonorització de les vies del
tren, la Mobba, el futur del Sant Josep, plantejar definitivament la nova piscina, avançar
en les obres del CAP del gorg i Sant Crist i
potenciar el hub sanitari de Can Ruti.
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Badalona torna a vibrar
amb la Cavalcada dels Reis Mags
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Gaudeix
del vídeo
de la
Cavalcada

Milers de badalonins omplen els carrers d’ambient festiu per donar la benvinguda als Reis
Després d’un 2021 sense comitiva
reial, la Cavalcada de Reis de Badalona d’aquest 2022 va fer recuperar el somriure als veïns i veïnes.
Marcada pels tres grans astres que
envolten les nostres vides, el Sol,
la Lluna i la Terra, la Cavalcada
va aplegar milers de famílies als
carrers, tot i que molts veïns van
optar per veure-la des del balcó de
casa seva. La llum i la música van
ser les protagonistes, amb unes
carrosses il·luminades pels astres i
per les estrelles i capitanejades per
ballarines i ballarins amb els seus
estàndards. La comitiva reial va
passar pels carrers sense cap incident, malgrat la gran afluència de
públic en trams com el de l’Olímpic
o el carrer Francesc Layret.

Badalona va estrenar noves carrosses

El recorregut es va completar sense incidents

El Sol, la Lluna i la Terra van tenir un paper important

La llum i la música van ser les protagonistes

Per seguretat no es van repartir caramels
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Les pistes de la vergonya: Badalona té un
deute històric amb les pistes d’atletisme

Núm. 732

Aquest és
l’estat de
les pistes
d’atletisme

En els últims 6 anys cap govern ha estat capaç de rehabilitar totalment la instal·lació
El manteniment de les instal·lacions esportives de Badalona és un dels mals endèmics que té la ciutat des de fa una dècada. El pas de les Pistes d’Atletisme Paco
Àguila, però, és d’especial sensibilitat. No
fa falta ni trepitjar-les per adonar-se que
hi ha un problema greu. Les ressenyes de
Google parlen per si soles. Cada setmana
entre 600 i 700 usuaris hi han de fer activitat física en unes condicions deplorables.
UGE Badalona, Rugby Badalona i la resta
d’entitats que hi conviuen no poden més.
Anys d’espera
Des de la UGE Badalona lamenten que els
darrers sis anys han estat una successió de promeses incomplertes. El 2016,
l’aleshores regidora Maria Gallardo es
va comprometre a reparar les pistes en
2 anys. Amb Álex Pastor a l’alcaldia, el
2019, es parlava d’un termini de 2 a 4
anys. El marc del 2021 Albiol va dir que
necessitaria un any, mentre que en la reunió mantinguda amb el nou govern s’ha

obert una finestra que pot durar entre 18
mesos i 4 anys. Si la reforma de les pistes
es divideix en dos blocs i la substitució
del paviment s’efectua com una reparació, en uns 18 mesos hi podria haver
pista nova. Després caldria licitar i executar totes les obres de remodelació de la
instal·lació i els accessos. Aquesta va ser
una de les opcions que es va posar sobre
la taula en la reunió mantinguda amb urbanisme abans del Nadal.

13/01 al 26/01/2022

La Unitat Omega
amplia el seu
horari d’actuació
a Badalona

La Guàrdia Urbana necessita sumar efectius

Passant fred
Un altre dels problemes de les pistes
d’atletisme és la manca d’aigua calenta.
Al juny del 2020 es van iniciar les obres
als vestuaris, les quals van finalitzar amb
9 mesos de retard, el juny del 2021. Des
que es van posar en funcionament, mai
han tingut aigua calenta. Sis mesos després d’inaugurar-se, per fi l’Ajuntament ha
licitat el subministrament de les bombones de gas per fer arribar aigua calenta
als vestuaris. Un cop es faci el concurs,

L’estat de les pistes és molt precari

s’espera poder disposar del servei abans
de l’estiu d’aquest any. Mentrestant, tots
els usuaris han de marxar a casa sense
dutxar-se després de fer esport.
Llum i material
El drama no acaba aquí. A les pistes d’at
letisme Paco Àguila només hi funcionen
18 dels 47 focus de llum que hi ha. L’accés principal és deficitari i a les oficines

hi ha constants talls de llum (exemple:
a la sala de fisioteràpia no s’hi pot connectar ni una estufa). Pel que fa al material, les tanques per saltar són dels Jocs
Olímpics de Barcelona 92 o anteriors, i
aprofitables en queden 6 de petites i 12
de mitjanes, ja que les més grans estan
totalment destrossades. La gàbia de
llançaments és plena de forats i no es
pot plegar.

L’AGRESSOR DEL GORG INGRESSA A LA PRESIÓ DESPRÉS DE SER
DETINGUT PELS MOSSOS D’ESQUADRA
Els Mossos d’Esquadra
van detenir divendres passat l’agressor del Gorg,
home que està protagonitzant un serial d’agressions indiscriminades a
Badalona i que ja ha estat
detingut en múltiples ocasions. L’home ha ingressat
a la presó després d’haver
agredit, com a mínim, 8
persones a la nostra ciutat.
L’alcalde Guijarro ha dit
que l’Ajuntament estudia
ja si es poden presentar
com a acusació popular
contra ell.

L’home ha estat detingut múltiples vegades

La Unitat Omega incrementarà 8 hores
diàries el seu servei a partir de febrer i
comptarà sempre amb 8 efectius en torns
rotatius. El nou horari d’actuació serà de les
14h a les 6 del matí i la unitat comptarà amb
una furgoneta nova i amb 8 nous agents. De
la mateixa manera, des del 10 de gener 11
candidats han començat el curs de l’Escola
de Policia de Catalunya per formar part de
la Guàrdia Urbana de Badalona. El regidor
de Seguretat Ciutadana, Christian Carneado, ha afirmat que “s’està treballant per
obrir durant aquest any diversos processos
per incorporar 33 agents més”.
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Gabriel Boric Font: el nou president de
Xile té arrels badalonines
La família materna era de Badalona i va emigrar a Punta Arenas
El nou president xilè va néixer fa 35 anys a
Punta Arenas, la ciutat més al sud del país i
capital de la regió de Magallanes i de l’Antàrtica Xilena, a tocar de la Terra del Foc.
La seva família paterna és d’origen croat, i
la materna també té un origen molt llunyà a
Xile. Font és el seu segon cognom, fet que
ja ens aporta pistes sobre la seva procedència catalana. Els orígens familiars de la
mare de Gabriel Boric són a Badalona. Ja fa
més d’un segle que els ancestres de Maria
Soledad Font Aguilera van marxar de casa
nostra per establir-se a Punta Arenas. De fet,
des de l’inici de la seva carrera política, Gabriel Boric sempre s’ha mostrat orgullós dels
seus orígens multiculturals i inclús ha anat
fent piulades en català al seu perfil de Twitter.
D’activista a president
Activista estudiantil, advocat i polític independent, Gabriel Boric va estudiar a la British
School de Punta Arenas abans de marxar a
Santiago de Xile cursar la carrera de Dret.
El 2008 va entrar a Izquierda Autónoma, un
moviment polític estudiantil d’esquerres, i

Boric és el president més jove de Xile

va anar encadenant càrrecs de representació
fins que el 2013 va decidir presentar-se al
Parlament. Va ser candidat independent i va
fer servir la casa familiar com a seu electoral.
Finalment va aconseguir l’escó per la regió de
Magallanes, amb només 28 anys. Ja sent diputat, Gabriel Boric va ser un dels grans promotors de canviar la Constitució aprovada pel
dictador Augusto Pinochet, amb un referèn-

dum que va obtenir gairebé el 80% dels vots
favorables. Tot seguit, el Frente Amplio el va
designar com a candidat a president. El seu
programa es basa en implantar un estat del
benestar que segueixi el model europeu. Té
un discurs obertament feminista i ecologista;
en contra del model extractivista, i vol augmentar la recaptació d’impostos a les rendes
més altes i als grans productors de coure.
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Sant Roc afronta una onada de
22 desnonaments al gener
La nau del Progrés pot ser desallotjada el dia 13

Núm. 732

BREUS

L’AJUNTAMENT VOL INVERTIR 1.5 MILIONS D’EUROS
PER INSTAL·LAR CÀMERES EN ELS PUNTS NEGRES
El govern de Badalona ha
mantingut en les darreres
setmanes diferents contactes amb comandaments dels
Mossos d’Esquadra i de la
Guàrdia Urbana per millorar
la coordinació policial entre
els dos cossos. També s’han
perfilat algunes de les estratègies conjuntes per millorar

la seguretat. Una d’elles és
la instal·lació de càmeres de
videovigilància als punts negres de la ciutat. La voluntat
de l’Ajuntament és invertir-hi
1.5 milions d’euros, després
de passar la proposta per
una comissió jurídica per les
qüestions legals que se’n deriven.

BADALONA INOCULA MÉS DE 1.000 TERCERES DOSIS
AL DIA: MÉS DE 66.000 BADALONINS JA LA PORTEN

Sant Roc viu un mes crític pels desnonaments

La precarietat al barri de Sant
Roc es fa evident amb realitats
com aquesta. La Plataforma Sant
Roc Som Badalona, iniciativa
veïnal molt implicada en la lluita per aturar els desnonaments,
ha anunciat que aquest mes de
gener el barri afronta una onada
de 22 llançaments ja amb data
fixada. Segons s’afirma des de la
plataforma, es tracta de les dades

més elevades des que va esclatar
la gran crisi de la bombolla immobiliària, el 2008. A la precarietat social al barri s’hi suma el
fet que els serveis socials tampoc
compten amb l’equip humà necessari.
La nau del Progrés
La data fixada pel jutge pel desnonament de la nau del Progrés

és el 13 de gener, aquest dijous.
A dins hi malviuen prop de 100
persones. La nau és propietat de
la SAREB, empresa pública estatal que gestiona actius immobiliaris. Els ocupants s’han reunit
amb l’Ajuntament i demanen poder passar-hi tot l’hivern i crear
una comissió per poder cercar
alternatives quan es produeixi la
sortida.

Badalona continua accelerant
el màxim possible el ritme de
vacunació de la tercera dosi, o
dosi de record. En la setmana
del 3 al 9 de gener, la primera
setmana completa de l’any 2022
pel que fa a vacunació, a la ciutat s’han posat un total de 7.498
terceres dosis, una mitjana de
1.071 dosis per dia. Cal tenir
en compte, però, que la mitjana
encara augmentarà més, ja que
el dia de Reis gairebé no es va
vacunar. En total, més de 66.000
veïns i veïnes ha porten la ter-

cera dosi, un 32.5% del total
de població. Si ho dividim per
franjes d’edat, l’estadística queda així: 80 anys o més (86.7%
porten ja la tercera vacuna);
70-79 (84%); 60-69 (63.8%);
50-59 (33%) i 40-49 (15%).
Destacar també que el govern
espanyol passarà a controlar el
preu dels test d’antígens. A més,
es compraran 344.000 dosis
antivirals orals a Pfizer, que redueixen en un 88% les opcions
d’hospitalització dels pacients
vulnerables.

La batalla legal d’una parella
cancel·la un deute de 300.000 euros
Gràcies a l’aplicació de la Llei de Segona Oportunitat
La Llei de Segona Oportunitat ha permès a un matrimoni de Badalona rebre
una segona oportunitat
de vida. RM i SF, inicials
dels dos noms els quals
protegim per intimitat,
han vist com el Jutjat de
Primera Instància número
3 de Badalona els ha concedit el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet
(BEPI),
alliberant-los
d’un deute que ascendia a
293.589 euros. La parella
va acumular un enorme
deute a través de targetes de crèdit i, segons la
sentència, es van veure
forçats a deixar d’assumir

els pagaments per tal de
poder menjar. Finalment,
el matrimoni va executar
una dació en pagament
del seu habitatge i han
pogut cancel·lar la totalitat dels seus deutes
gràcies a la Llei de Segona Oportunitat. La Llei
de la Segona Oportunitat
va ser aprovada per part
del Parlament d’Espanya l’any 2015. Repara tu
Deuda, el despatx d’advocats que ha dut el cas
de la família de Badalona,
s’ha especialitzat en tirar
endavant amb èxit aquesta tipologia de procediments legals.

La família va acumular deute amb targetes de crèdit
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“Donarem servei a una zona d’influència
de 25.000 clients a Badalona”

Llegeix
l’entrevista
completa
al web

Entrevista a Jordi Filiberto, responsable d’expansió d’ALDI
ALDI veu Badalona com un municipi on obrir més superfícies?
Estem molt contents d’haver obert
la nostra primera botiga a Badalona i el nostre objectiu és seguir invertint i treballant en el nostre pla
d’expansió i ampliar la nostra xarxa de supermercats a tot el territori. Seguirem creixent a Catalunya
en el futur, ja que és una zona
estratègica per a nosaltres. De fet,
és una de les zones on més establiments hem obert aquest 2021,
amb 8 obertures, només per darrere d’Andalusia i al mateix nivell
que la Comunitat de Madrid. Amb
aquest nou establiment a Badalona, hem superat les 50 botigues a
la província de Barcelona i ja en
sumem un total de 79 a Catalunya.
Quina capacitat de clients pot
abarcar l’ALDI que s’ha obert
al carrer Francesc Macià?
Amb aquesta botiga volem donar

servei a una zona d’influència
d’entre 20.000 i 25.000 clients potencials, ja que es tracta d’una botiga urbana de proximitat. Creiem
que amb la nostra estratègia de
negoci basada en el descompte
podrem arribar cada vegada a més
famílies.
S’ha procurat contractar plantilla que sigui de Badalona?
El nou supermercat dóna feina a
una plantilla de 20 col·laboradors
i col·laboradores, la meitat dels
quals són de Badalona i la resta
de localitats del voltant.
Què pot esperar el client badaloní que vingui a comprar?
Els veïns i veïnes de Badalona
que vinguin a la nostra nova botiga trobaran un espai de 1.000 m2
de superfície comercial, amb un
aparcament de més de 40 places.
Pel que fa a l’assortiment, podran

trobar una acurada selecció de
prop de 2.000 productes de totes les categories, el 86% d’ells
de marca pròpia, amb tot el necessari per realitzar una compra
completa, senzilla i de qualitat
al millor preu possible. Vull
destacar algunes de les nostres
marques pròpies i categories que
més èxit tenen entre els nostres
clients. Alguns exemples són El
Mercado, de productes frescos;
El Horno, de pa i brioixeria; les
nostres marques de cosmètica
Mildeen i BIOCURA Cosmètica
Natural; els nostres productes
ecològics, sota la nostra marca pròpia GutBio o, a propòsit
d’aquestes dates de celebracions
nadalenques, la nostra gamma
gourmet Special. El client també
veurà que comptem amb un basar
amb articles des de tèxtil, joguines, electrodomèstics o productes per a la llar, entre d’altres.

ALDI vol crear impacte a Badalona

D’aquesta manera, garantim que
els nostres clients puguin trobar
tot el que busquen en els nostres

supermercats amb una oferta que
s’adapta a les novetats de cada
moment.
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“Badalona té dret a demanar una protecció
especial dels poders públics”

Núm. 732

Gaudeix de l’entrevista
en vídeo

Entrevista a Enric Juliana, badaloní i director adjunt de La Vanguardia
La família de l’Enric vivia al carrer Sant Rafael

Parlar d’Enric Juliana és fer-ho d’un dels
analistes polítics i periodistes més respectats
del país. Juliana, actual director adjunt de La
Vanguardia, va néixer a Badalona el 1957 i,
malgrat ja no viure-hi, manté un fort vincle
amb la seva ciutat. La família i el mar són dos
dels seus ‘tresors’ més preuats. En aquesta
entrevista conversem sobre Badalona i sobre
el seu darrer llibre: ‘Aquí no hemos venido
a estudiar’. L’obra relata la història de Manuel Moreno Mauricio, un badaloní adoptiu
procedent de Vélez Rubio (Almeria) que va
sobreviure a la repressiva presó de Burgos
durant la dictadura, creant un increïble sistema d’estudi pels presos.
Com veu Badalona?
Badalona s’ha forjat a base de moltes crisis
i convulsió econòmica al llarg de la història.
Va créixer en el moment de la revolució in-

933 839 493

dustrial amb els desplaçaments massius de
persones per anar a viure a les ciutats. Les
migracions sempre comporten una part de
dolor humà. Badalona és com un monument
social a les transformacions doloroses que
s’han produït a Europa des de la segona meitat del segle XIX. Cada cop que vinc, sí que
veig una ciutat on es detecta que la gent ho
ha passat malament; tant en la crisi de 2008
com en la crisi sanitària actual. Jo sóc del
centre. Vaig néixer molt a prop de la Rambla i
el mar per mi és una referència ineludible que
trobo molt a faltar.
Políticament, perquè és una ciutat tan
especial?
Si un s’hi fixa bé, Badalona és una de les ciutats de Catalunya on hi ha hagut més varietat
de signe polític en els governs municipals.
Un alcalde del PSUC, alcaldes socialistes

durant un període de temps llarg, un alcalde
del PP, alcaldessa independent equidistant
entre la CUP i Esquerra, i després PP i PSC
s’han alternat. Cap altra ciutat gran de Catalunya ha tingut aquesta variació. Això diu alguna cosa: que el dolor social ha estat intens.
A les eleccions de 1979, els partits d’esquerra van obtenir prop del 70% dels vots, i a les
del 83 van estar per damunt del 73%. Avui
en dia això no és així. S’han comès errors i,
a la vegada, les condicions de fons s’han fet
més difícils. Avui governar Badalona és molt
més complicat que el 1979, malgrat que l’administració està millor dotada. Unificar els
desitjos socials i ciutadans és més difícil.
Creu que hi ha projecte de ciutat?
Procuro no opinar massa. Fa molts anys
que no visc a Badalona, però em segueixo
considerant fill de Badalona. Hem de tenir

Quan va començar
l’epidèmia, potser era
el moment de
plantejar un govern
d’unitat
Avui governar
Badalona és molt més
complicat que el 1979,
malgrat tenir més
recursos
en compte que Badalona és a la perifèria de
Barcelona i que té una sèrie de problemes

¡CONSIGUE LAS CAJAS
DE CARTÓN
MÁS ECONÓMICAS!
Compra online cajas de cartón de gran
calidad ideales para almacenaje de
productos, transporte, mudanzas y envíos
de e-commerce
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importants, començant per la seva pròpia
estructura territorial: un creixement poc planificat i poc humà, amb una autopista que
divideix la ciutat en dos. Quan va començar
l’epidèmia potser era el moment de plantejar un govern d’unitat a Badalona, amb tots
els partits compartint la governació de la
ciutat amb un programa d’emergència. Evidentment, amb un temps limitat. Un govern
d’unitat per gestionar la crisi sanitària en una
ciutat molt castigada per l’anterior crisi, per
protegir la institució municipal i per demanar
la protecció del Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya. Ciutats com Badalona, quan
van mal dades, crec que tenen dret a una protecció especial dels poders superiors, ja que
condensen els problemes socials més aguts.
Pot semblar una idea extemporània, però
crec que no ho és en realitat. Hauria estat una
manera interessant de cridar l’atenció sobre
el problema de les ciutats febles. Qui s’hauria oposat a un govern d’unitat? Evidentment
ara, quan falta poc més d’un any per a les
eleccions municipals, aquesta idea ja no té
sentit. Però jo no la perdria de vista si les
coses es compliquen encara més. Insisteixo
en un punt: Badalona té dret a demanar una
protecció especial dels poders públics, de la
mateixa manera que ho demana la ‘España
vaciada’. Els llocs on es concentren les desigualtats i les conseqüències més greus de
les crisis que estem patint, siguin perifèries
urbanes o províncies despoblades de l’inte-
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rior, tenen dret a demanar una atenció especial. Què vol dir això? Més inversions, més
xarxa de protecció social i més dispositius
de seguretat.
Qui és Manuel Moreno Mauricio, protagonista del seu darrer llibre?
Ell era veí meu. Vivia a la riera Matamoros i la
meva família vivia al carrer Sant Rafael. Havia
estat amic del meu avi. Tots dos eren treballadors metal·lúrgics i havien treballat junts
en un taller mecànic: can Blanch. Va arribar a
Badalona procedent de Vélez Rubio (Almeria)
durant el primer terç del segle passat. Es va
casar amb una noia de Badalona filla de pescador i va aprendre el català. En Manuel era
un apassionat de l’esport, i inclús va arribar
a ser president de la Unió Gimnàstica durant
els anys 30. Quan esclata la Guerra Civil està
afiliat a la CNT, però acaba integrant-se al
PSUC i organitza UGT a Badalona. Quan les
col·lectivitzacions industrials republicanes
van arribar per fer costat a la indústria de
guerra, ell es va convertir en l’interventor de
la Generalitat de la col·lectivització metal·lúrgica de Badalona.
Com acaba empresonat?
Quan finalitza la guerra, Manuel Moreno ha
de marxar sol a França. Experimenta la vida
als camps de concentració i passa a col·laborar amb la resistència francesa a Orleans. En
acabar la II Guerra Mundial, el Partit Comu-

Enric Juliana explica la història d’un badaloní adoptiu molt especial

nista va organitzar diferents grups de guerrillers per intentar generar un canvi de règim
a Espanya. Ell s’hi va integrar, establint-se a
València fins que va ser detingut el gener de
1947. Va ser condemnat a mort, però es va
salvar de miracle i li van caure 30 anys de
condemna a Burgos. Finalment va ser alliberat el 1964, després de 17 anys empresonat.
Quan va sortir, va tornar a Badalona i es va
retrobar amb el meu avi. Jo el vaig conèixer
llavors i vam establir una relació d’amistat
‘mestre-alumne’. Sempre em va quedar la
idea d’escriure sobre la seva vida. Era un
home amb una força interior aclaparadora.
Com va sobreviure a la presó?
Doncs enfrontant-se a unes condicions de

vida molt dures: fred, manca d’alimentació...
Els presos de Burgos es van organitzar amb
un sistema de comunes. Tots els paquets que
es rebien amb menjar procedents dels familiars es posaven en comú. D’aquesta manera
es garantia un mínim d’alimentació per a tothom. Sobre aquesta base també es va organitzar un fort sistema d’estudi. Els presos van
dedicar el màxim temps possible a estudiar.
Van crear un quadre escolar convencional i
també estudis polítics. Parlem, doncs, d’una
estructura comunitària molt intensa. Fins i tot
elaboraven un butlletí de notícies diari que es
llegia cada vespre. Psicològicament va ser
molt important. Viure en un lloc tancat no és
fàcil. Poder menjar, estudiar i estar informat
suposa una injecció de moral per sobreviure.
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El valuós llegat cultural
de Joan Soler i Amigó a Badalona

Badalona perd un referent de la cultura popular

La història real de tres
persones migrades, al Círcol
‘Paisatges als ulls’ relata un perillós viatge per mar

L’obra va acompanyada d’un col·loqui

El dissabte 22 de gener a les 19:30h El
Círcol presenta la primera gran aposta
d’aquest 2022: ‘Paisatges als ulls’. I ho
és precisament perquè l’òptica amb
què la Fam de la Fera -companyia que
n’és creadora- i l’entitat badalonina
miren el teatre s’alineen perfectament.
‘Paisatges als ulls’ parteix de la premissa que l’estat del mar reflecteix
l’estat de l’ànima de la societat. Sobre
l’escenari no hi ha actors, sinó persones que han creuat un mar buscant la
llibertat. A través de la seva història,
posant el focus en la seva perillosa
travessia pel mar viatjant en pastera,
els protagonistes ens explicaran el seu
camí vital: qui eren abans de deixar
el seu país d’origen, qui són ara i qui
volen arribar a ser. Just després de la
funció es durà a terme un col·loqui
al voltant de l’obra on hi participaran
Carolina Llacher -directora de l’espectacle-, Albert Parés -Advocat social- i
Txell Cots -educadora social-.
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Fotonotícia
Un dels elements de celebració del centenari dels Pastorets del
Círcol és aquest nou article que s’ha posat ja a la venda a Badalona: el llibre dels Pastrorets. El llibre es pot comprar a les
oficines de l’entitat, al carrer Sant Anastasi. de dilluns a divendres de 12h a 13h i dimecres de 17h a 19h i els dijous de 17h
a 19h a la taquilla.

La ciutat acomiada el pedagog i escriptor badaloní, mort als 80 anys
El pedagog i escriptor badaloní Joan
Soler i Amigó, estudiós de la cultura
popular, ens deixava a inicis de gener
als 80 anys d’edat. Soler, nascut a Badalona el 1941, va ser distingit amb
la Creu de Sant Jordi el 2018 pel seu
paper com a folklorista i pedagog, i
amb el Premi Nacional de Cultura
Popular el 2006 per impulsar l’enciclopèdia ‘Tradicionari’ i en reconeixement a la seva carrera. El passat dissabte 8 de gener, l’església de Santa
Maria va quedar-se petita per acollir
les desenes i desenes de persones
que s’hi van aplegar per dedicar-li
l’últim adéu. Joan Soler va desenvolupar un paper cabdal per reinventar
les Festes de Maig com a regidor de
Cultura a l’Ajuntament. Ell va ser l’impulsor d’elements que encara avui es
mantenen. La descentralització de la
festa, la connexió i implicació de les
escoles de la ciutat i el fet de posar
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al servei de les Festes el seu enorme
coneixement de la cultura popular.
Revisió del nomenclàtor
Una altra de les grans aportacions
de Joan Soler i Amigó a Badalona va
ser la revisió del nomenclàtor. Després del franquisme calia posar al dia
els noms dels carrers i les escoles i
dotar-los d’un caràcter pedagògic.
I ell se’n va encarregar. En el primer
Ajuntament democràtic després de
la dictadura, Soler també va impulsar l’Institut Municipal d’Educació i
l’Escola de Natura. Al llarg dels anys,
va jugar un rol important per aconseguir mantenir i impulsar l’Orfeó
Badaloní, institució ja centenària. Per
totes aquestes aportacions, Esquerra
Republicana proposa que la ciutat
de Badalona faci un reconeixement
a Joan Soler i Amigó dedicant-li un
espai a la ciutat.

Foto: Gabriel Soler

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!
Dijous 13 de gener
Inauguració exposició del
retaule de Sant Sebastià
Museu de Badalona (19h)

Dissabte 15 de gener
La Principal de la Bisbal i Esther Buqueras
Teatre Zorrilla (19h)

Diumenge 16 de gener
Jacob, Mimi i els gossos
del barri
Teatre Margarida Xirgu (12h)

Dijous 20 de gener
Sant Sebastià: d’advocat dels empestats a icona del col·lectiu gai.
Conferència al Museu (19h)

Projecció d’Arica, un
escàndol sobre els
residus tòxics

El documental s’ha fet a Xile

El pròxim 19 de gener, a les 20h, el
Teatre Margarida Xirgu projectarà
el documental Arica. Una història
d’investigació impactant sobre
l’abocament il·legal de residus
tòxics a la ciutat xilena d’Arica. Bebès amb malformacions, càncers,
avortaments no desitjats... les conseqüències van ser terribles per als

habitats d’Arica, però ningú no vol
assumir responsabilitats. Boliden,
la multinacional sueca responsable
dels fets, va amagar durant dècades
el desastre. Lars Edman, un jove
suec d’origen xilè, es va interessar
pel cas el 2009 i la seva recerca acabarà portant la totpoderosa empresa
als tribunals.
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PRÈVIA LLIGA 11a Jornada Lliga ACB. Pazo do Deportes de Lugo. Diumenge 16 de gener a les 12:30 h
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Bona imatge contra
el Madrid, però sense
benzina al final (71-90)

A segellar la classificació per a la Copa

Joventut (71)

RÍO BREOGÁN
El compte enrere que classifiqui el Joventut per a la Copa del Rei 2022 va començar
diumenge a l’Olímpic davant el Real Madrid.
Malauradament, la Penya no va poder guanyar al conjunt blanc i, de retruc, certificar la
seva classificació. Set dies després, i al Pazo
Provincial dos Deportes de Lugo, el conjunt
de Carles Duran buscarà confirmar la seva
presència a Granada. El duel davant el Río
Breogán - ajornat de la jornada 11 a causa de
la covid - serà amb aroma de Copa ACB, ja
que l’equip gallec també s’aferra amb força a
la classificació, en la temporada del seu retorn
a la Lliga Endesa. El conjunt de Lugo és un
dels equips revelació de la temporada i el partit contra la Penya és una autèntica final per a
ells. El Joventut disputarà el segon partit seguit
després de la covid i serà clau mantenir el bon
ritme que es va exhibir davant el Real Madrid.
La contundència i intensitat s’haurà de compaginar amb un bon encert exterior. El bon canell del Breogán és un dels grans secrets de la
bona temporada com a local. Fins a cinc dels
partits guanyats s’han apropat als 100 punts i
els registres obligaran la Penya a tenir un molt
bon encert en atac. Dzanan Musa, amb una

JOVENTUT BADALONA
mitjana de 18,9 punts i 5 rebots per partit, és
el gran perill ofensiu local, amb Tyler Kalinoski
com a gran tirador exterior i Rasid Mahalbasic
sota cistella. Carles Duran podria tenir tots els
jugadors disponibles per al duel de diumenge per segona vegada aquesta temporada.
En els darrers dies, el Breogán ha anunciat la
incorporació del pivot serbi Nikola Jankovic i
la baixa de l’escorta americà Adam Sollazzo.
El partit de diumenge serà el primer de l’any
2022 per al Breogán, després d’ajornar-se els
seus enfrontaments davant Obradoiro i Baskonia. El 27 de desembre va ser el darrer partit
que van disputar els gallecs.
Paco Olmos marxa al Burgos
Els darrers dies al club gallec han estat força
inestables. Diumenge passat, Paco Olmos va
comunicar al club que marxava a l’Hereda San
Pablo Burgos. Els burgalesos, en posicions de
descens, van acomiadar l’exentrenador verdi-negre Salva Maldonado 34 dies després
d’anunciar la seva incorporació, i van contactar amb el tècnic del Breogán. L’oferta econòmica del Burgos el va seduir i aquest mateix
diumenge estrenarà nou entrenador.

Zagars, cedit al Löwen Braunschweig alemany
El Joventut i el Löwen Braunschweig alemany han arribat a un acord per la cessió
d’Arturs Zagars fins a final de temporada.
Les lesions i les incorporacions de Feliz i
Vives han dificultat la continuïtat del base
letó al primer equip verd-i-negre. Aquest

curs, només ha participat a Eurocup. Amb
aquesta cessió, “el club aposta per la millora i creixement del jugador per guanyar
experiència en una lliga en constant evolució, on destaca cada vegada més pel salt
qualitatiu de la competició”.

Foto: D.Grau /CJB

Resultats darrers partits

Joventut 71 - 90 Real Madrid
Barça 95 - 96 BAXI Manresa
BAXI Manresa 87 - 92 Real Madrid
Surne Bilbao 74 - 71 Morabanc
Unicaja 82 - 87 Valencia Basket
Unicaja 112 - 72 Casademont ZGZ
Río Breogán (ajornat) Bitci Baskonia
Hereda SPB (ajornat) Lenovo Tenerife
Gran Canaria (ajornat) Obradoiro
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Classificació
		 Equip

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Propera jornada
10
Río Breogán - Joventut
11
Monbus Obradoiro - Surne Bilbao
12
Real Madrid - Casademont ZGZ
13
Moranbanc And - Bitci Baskonia
14
Lenovo Tenerife - R. Betis
15
Valencia Basket - Barça BAXI 		
Manresa - Gran Canaria		 16
17
UCAM Murcia - Tenerife
18
Urbas Fuenla - Unicaja

Real Madrid
Barça
Joventut
UCAM Murcia
Valencia Basket
BAXI Manresa
Río Breogán
Lenovo Tenerife
Bitci Baskonia
Gran Canaria
Unicaja
Surne Bilbao
Casademont ZGZ
Monbus Obra
Urbas Fuenla
Morabanc Andorra
Hereda SPB
Coosur R. Betis

G

P

15
11
9
9
9
9
8
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
3

1
3
5
6
6
6
6
6
7
8
9
9
10
9
10
10
11
12

L’ACB reajusta
els partits de la
primera volta

Real Madrid (90)

Vives (7), Ribas (10), Parra (4), Willis (4),
Tomic (18) -cinc inicial-, Busquets (2),
Brodziansky (12), Ventura (3), Bassas,
Paul (2), Feliz (7) i Birgander (2).

Taylor (11), Abalde (5), Hanga (6),
Yabusele (16), Tavares (89 -cinc inicial-,
Heurtel (20), Llull (11), Williamsgoss (6), Causeur (2), Randolph,
Rudy Fernández i Poirier (5).

El Joventut va disputar el primer partit
de l’any després del confinament que
va afectar bona part de la primera plantilla verd-i-negra. Els verd-i-negres
van oferir una bona imatge global contra el totpoderós Real Madrid (71-90).
19 punts de diferència que, realment,
no van reflectir un anivellat enfrontament a l’Olímpic, amb més de 8.000
espectadors a la graderia. De fet, el tècnic del Madrid, Pablo Laso, va destacar
que la diferència final al marcador final
no va ser la realitat que es va veure a
pista. La Penya va començar el partit
amb Pau Ribas liderant el conjunt de
Carles Duran. El conjunt blanc però,
va fer valer el seu encert exterior per

emportar-se la primera escletxa al marcador (11-19). Un parcial final 9-5 va
anivellar el partit abans de concloure
el primer quart (20-24). Bona actuació
verd-i-negra amb Ribas i Tomic com a
grans protagonistes. La reacció badalonina va continuar la seva progressió i
amb un 19-5 es va arribar a la diferència màxima d’11 punts (40-29). Una
esmaixada estel·lar de Derek Willis va
fer embogir els 8.043 espectadors de
l’Olímpic. A la represa, el Joventut va
poder mantenir l’avantatge i la diferència es va poder mantenir per damunt
dels dos dígits (51-41). El Madrid va
començar a bombardejar el cèrcol
verd-i-negre amb un festival de triples.

Foto: David Grau / CJB

Llull, Yabusele i Heurtel van liderar la
remuntada visitant al final del tercer
quart (58-65), amb un Joventut que
no va poder anivellar l’encert exterior
blanc. El Joventut no va poder recuperar la diferència i el Madrid ho va
aprofitar per augmentar una diferència
que no va reflectir un partit més anivellat dels 19 punts de diferència final. El
físic i la manca de ritme de competició
entre un conjunt i l’altre va sentenciar
el matx a favor del líder de la lliga Endesa. Ante Tomic, amb 18 punts, va
ser el màxim anotador de la Penya. Tot
i la derrota, la Penya segueix en tercera posició i té la classificació per a la
Copa del Rei més a prop.

L’ACB ha fet mans i mànigues en les darreres
setmanes perquè abans
del 30 de gener es pugui disputar la darrera
jornada de la primera
volta i tots els conjunts
de la Lliga Endesa hagin
disputat tots els partits. D’aquesta manera,
i si la covid ho permet,
amb la nova distribució,
s’hauria de poder finalitzar el primer equador
del curs abans del dia
establert. L’Urbas Fuenlabrada - Joventut i el
Barça - Joventut són els
dos partits del conjunt
de Carles Duran que
encara no tenien data i
podrien ser decisius per
a la classificació de la
Copa del Rei. Diumenge
23 de gener a les 20h

es jugarà el partit al Fernando Martín davant el
Fuenlabrada i diumenge
30 a les 18:30h el derbi
contra el FC Barcelona
al Palau. Amb aquesta
situació, s’evidencia que
els duels davant Gran
Canaria i Río Breogán
queden ajornats a una
data posterior a la inicial. Els canaris visitaran
l’Olímpic dijous 17 de
març a les 20:30h i el
duel davant els gallecs
(el de la segona volta)
encara no té data concreta. D’aquesta manera, el
percentatge de victòries
- derrotes no hauria de
ser clau en la lluita per
a la Copa del Rei, però
veient l’actual situació
epidemiològica, mai se
sap.

ACTUALITAT
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Els 8.000 aficionats contra el Real Madrid
dupliquen la millor assistència de la temporada
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LA PRÈVIA: 18a Jornada. Estadi Municipal de Badalona. Diumenge 23 de gener a les 17h

Mantenir l’escalada a l’Everest

L’Olímpic va arribar al sostre permés davant el conjunt blanc
Per primera vegada aquesta temporada, el
Joventut es va quedar molt a prop de penjar
el cartell de ‘sold out’ al partit ACB contra
el Real Madrid. Les restriccions a Catalunya limiten l’aforament als partits de la Lliga
Endesa al 70% i aquest límit es va establir
al duel de la jornada entre verd-i-negres i
blancs. 8.041 espectadors van gaudir del
matx a l’Olímpic, amb presència de públic
en la tercera anella del pavelló inclosa. La
millor entrada fins aleshores aquesta temporada es va assolir el passat 5 de desembre davant l’UCAM Murcia, amb 4.047 aficionats. Diumenge al Palau d’Esports, es va
polvoritzar aquesta xifra amb pràcticament
el doble d’aficionats a la graderia. Aquesta
estadística ja s’integra entre les millors xifres de la darrera dècada. Les visites del Real
Madrid a Badalona superen el derbi català
davant el FC Barcelona, tot i que ambdós
enfrontaments són els que més demanda i
interès mediàtic generen durant la temporada. El primer curs de la covid, Barça i Madrid van visitar l’Olímpic abans de la pandè-
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mia. 9.328 aficionats al derbi contra l’equip
blaugrana i 7.024 amb la visita del Madrid.
Dos anys abans (2017 - 2018), el Madrid va
tenir millor entrada que la d’aquest any, amb
8.597 espectadors al pavelló. Els pràctica-

ment 9.000 aficionats també va ser la xifra
aproximada del curs 2015 - 2016: 9.143
(Barça) i 8.942 (Real Madrid). El sostre que
supera els 10.000 espectadors a l’Olímpic
té una data molt anterior. 10.126 davant el

Madrid durant la temporada 2009 - 2010,
11.121 versus FC Barcelona en la mateixa
temporada i 12.517 contra el Real Madrid
com a gran assistència - també contra els
blancs - durant el curs 2007 - 2008.

La calculadora que classifica
la Penya per a la Copa ACB
El Joventut té tres partits pendents de la primera volta

Foto: D.G

Río Breogán (aquest diumenge), Urbas Fuenlabrada i FC Barcelona són
els tres partits que el Joventut encara té pendents abans de finalitzar
la primera volta. Tres enfrontaments
que són decisius per assegurar el
bitllet que classifiqui el conjunt de
Carles Duran per a la Copa del Rei
2022, que se celebrarà entre el 17 i
el 20 de febrer a Granada. Amb bona
part dels partits ajornats durant les
darreres setmanes, la classificació
matemàtica es resisteix, però aquest

mateix cap de setmana podria confirmar-se. El triomf a la pista del Río
Breogán, enfrontament ajornat de la
J11, confirmaria la presència badalonina a Granada. Aquesta és la possibilitat més senzilla. A partir d’aquí,
el percentatge de victòries - derrotes
(9-6 i 64%) podria decidir la classificació. Aquesta mateix dilluns,
l’ACB ha fixat les notes dates contra Barça i versus Fuenlabrada, i el
darrer enfrontament del primer tram
del curs finalitzarà a temps. Amb un

triomf més, la Copa està assegurada i, amb dos, també es podria ser
cap de sèrie. Abans del 30 de gener,
si la covid ho permet, s’haurien de
disputar els dos partits pendents.
Aquestes dues jornades podrien ser
decisives, en el pitjor dels casos.
Baskonia és novè a la taula, amb
un balanç 8-7 i un partit més que la
Penya. L’average badaloní és prou
bo perquè el pitjor escenari possible - no anar a la Copa - es pugui
produir.

L’ascens progressiu i esglaonat del CF
Badalona a la classificació pot provocar
la pròxima jornada (diumenge 23 a les
17:00 hores) el primer gran pas de gegant
de la temporada. No perquè deixaria gaire
enrere les posicions vermelles de la classificació, en un igualat grup 3 de Segona
RFEF, sinó perquè per primera vegada en
tota la temporada, els escapulats podrien
posicionar-se en la part mitjana de la taula. Una circumstància que encara no s’ha
produït aquest curs i és un meravellós
món encara a explorar al tram decisiu de
la temporada. Dues victòries i un empat en
les darreres tres jornades i els entrebancs
dels equips per sobre dels badalonins han
apropat el conjunt de Javi Moreno a la part

CD EBRO
mitjana. L’Ibiza IP és setè a la taula amb
23 punts - dos més que el Badalona - i
és el rival de la zona alta més proper a la
taula. L’adversari de la pròxima jornada és
el CD Ebro, coincidint amb l’inici de la segona volta. Tot i començar la temporada a
la part alta, els aragonesos acumulen una
dinàmica igual d’alarmant que el Badalona de les primeres jornades. Només han
celebrat un triomf als darrers 14 partits i
sumen 5 punts de 18 possibles als darrers
sis enfrontaments. Els registres de l’Ebro
en atac són també força alarmants, amb
només tres gols marcats en aquesta dinàmica negativa i una mitjana de 0,5 gols per
partit. Amb 17 punts, es troben immersos
en les posicions de descens. Res a veure
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amb les seves bones actuacions a Segona
Divisió B en les darreres temporades. El
factor Estadi tornarà a ser clau abans del
desplaçament al Camp d’Esports de Llei-

da. Els aficionats esperen tornar a veure
una bona actuació coral, després del debut
dels nouvinguts Àlex Pla (titular davant el
Teruel) i Pol Ballesteros.

Gaudeix de
la crònica del
partit

Èxtasi de benvinguda al 2022 a l’Estadi

Classificació

BADALONA - TERUEL

2

1

El Badalona va començar l’any 2022 amb
una importantíssima victòria davant el
Teruel, segon classificat del grup 3 de
Segona RFEF. Els escapulats han de construir la seva resurrecció pas a pas i aquest
triomf és un salt important. El nouvingut
Àlex Pla va avançar els de Javi Moreno al
primer temps després d’aprofitar una jugada per banda esquerra i que va finalitzar
amb un xut i un golàs des de la frontal de
l’àrea. Un primer temps anivellat a l’Estadi
però amb marcador a favor del Badalona.
A la represa, el Teruel va fer un pas endavant amb alguna tímida aproximació i
d’aquesta manera va aconseguir anivellar
l’enfrontament, amb una diana de Guille
Andrés al segon pal. La tristesa per a la
parròquia escapulada només va durar vuit
minuts de decadència, Valentin Merchan
va recuperar l’avantatge per al Badalona a
10 minuts de la conclusió, aprofitant una

		Equip

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

34
30
28
27
27
26
23
23
23
22

24
26
20
28
24
18
23
19
19
15

11
20
20
19
13
16
18
21
15
20

Formentera
Espanyol B
Teruel
Cerdanyola
Peña Deportiva
Numancia
Ibiza IP
Andratx
Terrassa
Prat

11. Lleida Esportiu

22

12. Badalona
13. Tarazona
14.
15.
16.
17.
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jugada combinativa per banda dreta. L’Estadi va embogir i el Badalona va confirmar
una victòria balsàmica que alça els escapulats fora de les posicions de descens,
en una ajustada classificació. Aquest
triomf és or sempre que es pugui mantenir
la dinàmica positiva. La zona tranquil·la
és a prop, però el descens encara no és
gaire lluny.

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

Brea
Ebro
Europa
Huesca B
18. Ejea

18

13
16

16
18

8

12

31

20
17
17
14

16
14
18
12

Propera Jornada
Badalona
Numancia
Andratx
Brea
Ejea
Prat
Ibiza IP
Europa
Huesca B

-

16

21
20

Ebro
Espanyol B
Tarazona
Cerdanyola
Peña Deportiva
Lleida Esportiu
Formentera
Ebro
Terrassa

20
15
27
19
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Cristian Miguel (Betulians): “Amb l’Estadi
esperava un creixement de socis”

Núm. 732

Gaudeix de l’entrevista
en vídeo

El grup d’animació del CF Badalona bufa 20 espelmes (2002 - 2022)
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El Seagull no aixeca el cap al camp del DUX
en la primera jornada de l’any (2-1)
Derrota per la mínima contra un dels aspirants a l’ascens

Foto: Alberto Estébanez

Quan es viu una temporada històrica, tots
els aficionats llueixen amb orgull els colors
del CF Badalona. Però, quan la situació no
és tan bona, només queden els fidels. Els
seguidors que realment tenen un sentiment
escapulat pur. Entre aquest segon grup d’espectadors trobem els ‘Betulians’, la grada
d’animació del Badalona des de fa 20 anys.
20 temporades donant suport a l’equip de
la seva ciutat de forma ininterrompuda.
Aquest 2022, els Betulians bufaran 20 espelmes. Un llunyà 2002 va ser l’any de la seva
fundació i des d’aleshores han estat dempeus i actius a la graderia. Primer al Centenari de l’Avinguda Navarra, després a Pomar,
i més tard als anys de transició de Montigalà. I des de l’any 2017 s’ubiquen a l’Estadi.
Cristian Miguel Juste és el president
dels Betulians des de fa diverses temporades. Amb el seu testimoni coneixem els
orígens, evolució i activitats d’uns dels
grups d’animació més antics al futbol català.
La primera pregunta és molt senzilla:
Quin és l’origen dels Betulians?
La ‘Peña Betulians’ la va fundar un grup
d’animació que seguia l’equip i volien donar
suport als jugadors quan l’equip encara es-

tava a Tercera Divisió. Poc temps després es
va efectuar la fusió i el Badalona va començar
a créixer. Aquest any 2022 fem 20 anys...
que Déu-n’hi-do. Tot i les dificultats que hem
viscut amb la pandèmia, seguim actius i vius.
Quins han estat els millors anys de la
grada d’animació?
Els millors anys del Badalona ajuden a
créixer. Als moments més difícils de l’equip
és quan veus a qui estima el club i vol mantenir aquest suport. Si la part esportiva és
bona, tothom vol ajudar. Per aquesta raó,
sempre estem els mateixos.
Recorda cap temporada en concret
amb un creixement exponencial?
La temporada 03-04 va ser l’any que més
seguidors hi havia als Betulians. Va ser un
molt bon any esportiu i això es va veure
també a la Penya. La primera temporada
de M. González també hi va haver un ‘boom’.
El nostre sostre de socis és de 100 persones, aproximadament.
Només sou una grada d’animació pura
i res més?
Abans de la pandèmia organitzàvem excur-

sions, viatges en autocar...esperem que la
situació sanitària millori per poder recuperar aquesta activitat social. Hi ha socis
que ens han preguntat però ara mateix no
podem organitzar un desplaçament amb 60
persones en un autocar. La situació encara
és complexa i no ens arriscarem. Més enllà dels desplaçaments també ens agrada
col·laborar amb l’Ajuntament i la ciutat.

socials per atraure més públic. Hi ha moltes possibilitats per poder cridar l’atenció.
També entenc que la conversió en SAE entenc que la prioritat és una altra. Esperem que
al futur es pugui reactivar aquest aspecte.

És una llàstima que amb el nou Estadi
es mantingui la mateixa xifra de socis...
Aquest era el meu pensament i idea. Esperava que amb el nou Estadi tindríem un creixement de seguidors i socis. Contra l’Espanyol
B vam poder veure un camp ple i tenia l’esperança que hi hagués una petita millora de
massa social. Ara bé, els resultats són els
que manen i atrauen la gent.

Sou de les penyes més antigues al futbol català?
Segurament els Betulians som una de les
penyes més antigues del futbol territorial a
Catalunya. Ara bé, hi ha grups d’animació
que tenen un sentiment de pertinença i de
club molt més gran que ajuda a tenir un
volum de seguidors més grans que el Badalona. A Badalona no hi ha un sentiment tan
gran. És una llàstima que amb aquest Estadi
que tenim i en una ciutat de més de 200.000
habitants no es pugui gaudir d’una massa
social més gran. Seguirem remant els que
hi som.

El club també podria fer un pas endavant i apropar-se a la ciutat...
Malauradament, l’afició del Badalona és força
envellida. O comença a rejovenir-se una
mica la mitjana de l’aficionat o començarem a perdre més massa social. Crec que
el club pot fer un pas endavant en accions

Quina és la relació dels Betulians amb
el club?
El Badalona ens ajuda amb facilitats logístiques. Disposem d’un espai per poder guardar tot allò que tenim. Si viatgem a domicili
i necessitem alguna entrada el club esperem
que ens ajudin amb invitacions.

Foto: DUX Logroño

La visita del Seagull al Municipal Mundial 82 de Logronyo no es contextualitzava com un desplaçament gens assequible
per a les ‘gavines’. A la dinàmica negativa
del Seagull des de principi de temporada
s’hi afegien les lesions i baixes a causa
de la covid en els darrers dies. El DUX
Logroño és un dels rivals que aspiren a
l’ascens a Primera Iberdrola. L’equip de
La Rioja vol tornar a la màxima divisió
després del seu descens a Reto Iberdrola
el curs passat, així com també volen pugnar per aquesta primera plaça RC Deportivo de la A Coruña i RCD Espanyol, proper
rival del Seagull. Tot i la desfeta, l’equip
de Salvador Jaspe va oferir una bona
imatge i va gaudir de les opcions per emportar-se un punt cap a Badalona. El Seagull va defensar la seva porteria amb Alba
Sánchez sota pals durant els primers 20
minuts sense pràcticament concedir cap
ocasió clara de gol. Tot i això, Ida Guehai
va avançar les locals amb una vaselina
que va superar Alba sota pals. Arran de la

primera diana local, el domini del DUX va
intensificar les arribades i perilla porteria.
Rebeca Elloh va augmentar la diferència
abans del descans, al minut 38, i el partit
començava a complicar-se per al Seagull i les seves opcions de puntuar.Salva
Jaspe va mantenir les onze jugadores
titulars a la represa, però el DUX va mantenir el seu domini i va buscar certificar
la victòria abans que és produís qualsevol reacció badalonina. Afortunadament,
aquesta va arribar al minut 65, amb un
xut de falta directa que va executar Andrea Martínez. Amb 35 minuts encara de
partit, les ‘gavines’ hi creien en l’empat. El
Seagull va tenir l’oportunitat d’igualar el
partit, però l’ajuda de les juvenils Autero
i García-Quijada va ajudar a poder sumar
un punt que hauria estat molt valuós. Derrota final d’un Seagull que es manté en
posicions de descens amb només 4 punts
sumats. Diumenge a les 12h, el RCD Espanyol visitarà l’Estadi en la penúltima
jornada de la primera volta.

FUTBOL COMARCAL

El CF Bufalà, al límit: tornen a ajornar-se
les obres previstes al Municipal de futbol
El canvi de gespa podria produir-se a l’estiu però l’Ajuntament no ho confirma
El regal de Reis en forma de nova gespa que
havia demanat el CF Bufalà per al seu Municipal de futbol no serà una realitat a curt termini. Durant aquest desembre, l’Ajuntament
havia d’iniciar les obres però l’estrena de la
renovada superfície s’ha paralitzat i ajornat,
previsiblement, per al mes de juliol. La millora de vestidors, graderia i altres obres que
també s’havien inclòs tampoc s’han executat.
L’estrena d’una nova gespa, el canvi del reg
de la instal·lació i la millora en els vestidors
són els tres eixos en què també s’ha de treballar al camp de futbol. “A la graderia tenim
esquerdes que afecten la instal·lació quan
plou i hi ha inundacions”, exposa Edu Ríos
al Diari de Badalona, vicepresident del Club.
“Els pares han començat a recollir signatures
de suport per fer una mica de soroll mediàtic
i que els polítics ens escoltin i actuïn. Ells
saben que el club no té culpa sinó que és
la inacció política. La situació a Bufalà és

tercermundista”, afegeix. Des de fa més de
dos anys, el club es troba a l’espera del canvi
de gespa, no poden fer-ne ús del reg i els
jugadors no es poden dutxar des de fa mesos a causa de la legionel·la que hi ha als
vestidors. “A Bufalà no funciona res i estem
fins als pebrots. Diuen que ho tenen tot aprovat però no fan res. A mi ja no em callen la
boca”, afegeix empipat Jordi Doménech,
president del Bufalà. El Bufalà té 25 conjunts
i aproximadament 400 jugadors que s’exerciten durant la setmana i disputen partits en
les jornades de dissabte i diumenge al Municipal de Bufalà. Una única entitat esportiva
però amb molta activitat i planter badaloní.
Des de fa molt temps, el CF Bufalà lluita i
reivindica per aconseguir aquesta urgent necessitat i aquest nou escenari endarrereix les
futures accions municipals. A l’estiu, hi havia
la previsió de substituir la gespa al Municipal
de Can Cabanyes, a on juga el CF Sistrells.

La nova gespa a Sistrells podria ajornar-se a
finals de l’any 2022 o a l’estiu de 2023, com
a mínim. En aquest cas, el club pateix força
durant les jornades de forta pluja, ja que el
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desnivell de la gespa provoca bassals, prohibeix la pràctica esportiva i l’ajornament de
partits, entrenaments i trenca el dia a dia de
l’entitat.
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“Si juguem com estem jugant,
el Círcol no patirà com en les darreres temporades”

El CEM BDN exhibeix el seu talent
de karate a Sant Feliu de Llobregat

Nova etapa del conjunt de La Plana amb Pere Lluís Corominas al capdavant

Gran participació badalonina en una competició internacional

Foto: Manel Expósito

Després d’un inici de lliga negatiu, amb
tres derrotes en les tres primeres jornades, la temporada 2021 - 2022 del Círcol
a Copa Catalunya començava a tenir la
realitat delsèniors A antecesors al conjunt
que dirigeix Pere Lluís Corominas des

d’aquest mateix curs. Però ni de bon tros
ha tingut aquesta ratxa en els darrers dos
mesos. Vuit victòries seguides han obligat
al Círcol a reflexionar els objectius i, sobretot, creure’s que aquest any es pot fer
un pas endavant. Deixar enrere els anys de

vaques magres i començar a ser un equip
amb aspiracions. Amb un balan de 8 victòries i 3 derrotes (els tres primers partits),
el Círcol és tercer a la classificació, just
per darrera de dos aspirants a l’ascens a
lliga EBA, la UE Montgat i el Sant Adrià.
“Veient les últimes temporades, teníem clar
que no volíem patir. Sabíem que tindríem
partits positius quan els nois tinguéssin
clares les idees. Sembla que ha donat resultat. Això no vol dir que després no tinguem una baixada. Tot el que tinguem fet,
benvingut sigui”, valora Corominas. El nou
entrenador del sènior A ha arribat a Copa
Catalunya procedent del filial i aquest any
vol deixar enrere els anys de patiments de
l’equip i el club. “Bona part del bloc de la
passada temporada ja coneixia la realitat
del sènior A dels darrers anys. Al principi,
anavem venint les derrotes i semblava que
aquesta podia tornar a ser la realitat. Jo venia del B i a mi em feia ràbia. La idea era
més mental, de creure’ns que podiem competir i guanyar“. En el darrer partit abans de
les vacances de Nadal, van ratificar la seva
rebeldia amb un enorme triomf contra la UE

Montgat, líder del grup 3 i un dels ‘cocos’
de la lliga. “En la darrera jornada contra el
Montgat ens ho haviem de creure, sense
mirar qui eren i jugant al nostre joc. Que
haguessim pogut perdre? Sí”.
El secret: la defensa
“Crec que el secret d’aquesta dinàmica
es troba en la defensa. Moltes vegades
es treballen punts ofensius. Nosaltres no
tenim jugadors per poder fer 90 punts, per
això hem de treballar les ajudes i la defensa. Amb això ofegues els rivals i a tu
et dona un plus per poder competir“, analitza Corominas. Pel que fa als objectius
a assolir, el Círcol no vol renunciar a res
en aquest 2022, tot i que la primera fita és
la permanència. “Una vegada et trobes en
aquesta situació i has competit contra tothotm, per què no pots aspirar a aquestes
quatre primeres places per poder jugar per
pujar i assegurar la permanència. Si estem
en aquesta situació, per què no podem aspirar a l’objectiu màxim? Si juguem com
estem jugant, com a mínim no patirem
com en les darreres temporades“, conclou.
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El Flash de La Courneuve francès,
rival dels Dracs a la ‘European Champions League’
La primera eliminatòria es disputarà a Badalona el 23 d’abril

Foto: CEFL

Després de la derrota en la final de la Copa
d’Espanya contra el Black Demons, els Badalona Dracs ja han començat a planificar
la nova temporada que arrencarà el conjunt d’Óscar Calatayud a finals d’aquest
mes de gener. La gran novetat d’aquest
2022 serà el retorn dels badalonins a la
màxima competició continental, la Central
European Footbal League (CEFL). El conjunt de Calatayud és el gran referent nacional des de fa diverses temporades que
representa la Serie A a Europa amb el valor
que representa i té jugar la competició europea. A la primera ronda, el proper mes
d’abril, els Dracs jugaran contra el Flash
de La Courneuve francès. El 23 d’abril és
la data fixada al calendari de la eliminàtoria
round 1 amb seu a Badalona. En la ‘round
2’ del 14 de maig esperaria el guanyador
de la elimonatòria entre Black Panthers i
Black Demons En total seran 13 els equips

que prendran part a la CEFL. Belgrad SBB
Vukovi (Sèrbia), Budapest Wolves (Hongria), Calanda Broncos (Suïssa), Copenhagen Towers (Dinamarca), Danube Dragons Viena (Àustria), Spartans de Moscou
(Rússia) , Örebro Black Knights (Suècia),
Parma Panthers (Itàlia), Flash de La Courneuve, Blanc Demons (Espanya), Thonon
Black Panthers (França) i Schwäbisch Hall
Unicorns (Alemanya), actuals campions de
la CEFL Bowl XV, són els conjunts participants, més la participació dels Dracs i el
Flash de La Courneuve.
15 de gener, primera jornada de LNFA
Per la seva part, l’inici de la lliga regular
de la Serie A LNFA serà el cap de setmana
del 15 - 16 de gener al camp del Pioners.
El debut a Badalona es produirà al mes de
gener, durant el cap de setmana del 5-6
contra els Hurricanes.

El gimnàs CEM BDN va exhibir el talent
dels seus joves en la III edició del Spanish
Championship Kyokushin-Kan, una competició internacional de Karate Kyokushin.
Aquesta competició de karate té força renom en la seva disciplina d’arts marcials.
Més de 600 competidors nacionals i internacionals van participar dividits en tres
sessions (divendres tarda, dissabte matí i

dissabte tarda). Sant Feliu de Llobregat va
ser l’escenari de l’esdeveniment. l gimnàs
CEM BDN es va desplaçar amb una expedició de 20 competidors, acompanyats de
coach, col·laboradors i el sensei del club
en Sergi López. Els competidors del CEM
BDN van fer un molt bon paper aconseguint tres campions, una sots-campiona i
6 tercers.

Aquests són els resultats oficials:
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Toni Hinojosa: 1er classificat sènior absolut
Pau Hevia:
1er classificat 10 i 11 anys
Jan Carmona: 3er classificat 16 i 17 anys
Diego Dominguez: 1er classificat 12 i 13 anys
Aylin del Villar: 2ª classificada 10 i 11 anys
Iker Pérez:
3er classificat 12 i 13 anys
Javier Vivancos: 3er classificat 12 i 13 anys
Sofia Delgado: 3er classificada 10 i 11 anys
Nil Verdú:
3er classificat 10 i 11 anys
Ainoa Rodríguez: 3er class. 9 i 10 anys

Bon inici
d’any per al
CTT Badalona
El CTT Badalona va començar l’any 2022
amb una important victòria a domicili davant
el TT Amics Terrassa. El conjunt badaloní va
sumar el triomf gràcies a dos punts de Pau
Lloret en la seva tornada després d’un mes
de lesió, més un punt de Ferran Brugada i
un de David González. L’equip badaloní és
quart a la classificació del seu grup de la
Divisió d’Honor amb un balanç de victòria
- derrotes de 3-3. El Calella és primer a la
taula amb un global de 5-1. Aquest cap de
setmana a Badalona, primera jornada com a
local davant el Santiago.

Gran inici / Foto: CTT

ENTRETENIMENT

Previsions astrològiques per Roser Bona
Àries (21/3 al 20/4)
T’interesses per una pràctica o estudi poc convencional. Com sigui, ja no vols fer el mateix de sempre. En
aquests dies pot emergir el teu costat més sensible i
protector.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Voldries reconciliar-te amb el passat, pot ser una exparella, un familiar o amistat. Fas un esforç extra per
millorar la teva imatge o sentir-te més a gust amb tu
mateix.

Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri retrògrad a Casa IX pot fer-te redefinir un
projecte. Sembla que algun tipus de retard t’obliga
a esperar. Aprofita el temps per perfeccionar el teu
objectiu.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Podries recuperar part d’una quantitat de diners que
et deuen o que estàs a l’espera de pagament. El pare
o una persona de més edat que tu, pot brindar-te la
seva ajuda.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Mercuri retrògrad a Casa VII, inclina als retrobaments
amb exparelles o d’altres persones que pertanyen al
teu passat. Despeses extra, vinculades als fills o a un
nou amor.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mercuri retrògrad pot portar una etapa d’espera al
sector laboral. En la salut, és temps de tenir més cura
i de ser conscient d’algun error del passat, per no
repetir-lo.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si estàs interessat sentimentalment en una persona, observaràs en la distància abans d’apropar-t’hi. Et proposes deixar de fer tanta vida sedentària i surts a caminar.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
El Sol amb Plutó col·labora en reafirmar-te i a mostrar la
teva essència sense complexos. Compte amb l’excés d’orgull i la supèrbia. Treus la Visa i et dones alguns plaers.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Mercuri retrògrad per Casa III inclina a certa desconfiança,
però també pot ajudar-te a expressar les teves idees i reflexions de manera més elaborada, sobretot per escrit.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Potser has estat una mica innocent amb persones del teu
entorn i et penedeixes d’haver-hi confiat. Et fas el ferm
propòsit de centrar-te més en els teus propis interessos.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Si et sents més cansat, aviat el Sol entrarà al teu signe
i recuperaràs el to vital. En assumptes importants, no
prenguis decisions precipitades, pren-te el teu temps.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
La tibantor de Mart amb Neptú pot inclinar-te a la impaciència o a posar energia en objectius estèrils. Tria
bé cap o vols dirigir-te per no haver de tornar enrere.
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