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Badalona 
s’omple 
de màgia
La ciutat acull la 22ª edició del Festival 
Internacional de Màgia-Memorial Li-Chang

La Penya guanya a Turquia
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L’arribada al món d’un infant sempre és un 
episodi que les mares i els pares no oblidaran 
mai. Malgrat això, les experiències més bo-
niques també poden tenir moments difícils i 
complicats. Protagonitzar un part prematur en 
pot ser un d’ells. Avui ens endinsem a la nova 
Unitat de Neonatologia de l’Hospital Germans 
Trias per saber com s’hi treballa i com es creen 
vincles eterns entre família i equip mèdic. 

Tecnologia i espai
Amb la nova Unitat de Neonatologia s’ha 
guanyat en diferents àmbits però, sobretot, en 
comoditat i espai; dos aspectes essencials per 
millorar la qualitat de l’assistència d’aquests 
nadons i les seves famílies. “Des del monito-
ratge i els equipaments de respiració assisti-

da, de ventilació no invasiva... Tenim tecnolo-
gia nova i això vol dir tenir molt més resultats, 
molta més seguretat; un canvi molt impor-
tant”, relata Gemma Ginovart, cap de secció de 
Neonatologia a Can Ruti. En una UCI d’aques-
tes característiques, l’espai és molt important. 
Des de l’hospital ja s’havien impulsat algunes 
iniciatives basades en la humanització dels 
espais; així i tot, en el cas de la secció de 
Neonatologia, aquestes eren més necessàries 
que mai. “L’espai és molt rellevant, tot i que 
encara a les UCI neonatals estem habituats 
que siguin unitats obertes, intentem que cada 
vegada més es preservi la intimitat de les fa-
mílies amb mampares, per poder separar-los 
de les altres famílies. Tenim molt més espai, 
que ens fa guanyar en confort i comoditat per A l’UCI s’entrena els pares per fer atenció al nadó des del minut u / Foto: Can Ruti En una UCI com aquesta es forgen vincles molt forts / Foto: Can Ruti

Badalona: l’excel·lència en cures 
a nadons prematurs
La nova Unitat de Neonatologia de l’Hospital Universitari 
Germans Trias és un exemple d’atenció i servei públic

Gaudeix del 
reportatge en 
vídeo

de Neonatologia de l’Hospital Germans Trias 
aquest any. Malgrat que els diferents controls 
de seguiment de l’embaràs indicaven que tot 
anava bé, l’Elena es va posar de part abans 
d’hora i els seus fills es van haver de quedar 
ingressats a l’UCI durant 4 setmanes. “Ja és 
prou dur tenir els nadons nounats i, més quan 
no t’ho esperes. Per això, és molt d’agrair el 
fet de tenir un equip tan humà que els cuida 
i ens cuida. Agraïm molt que puguem venir 
sempre que vulguem. Estem molt contents de, 
dins de tot, sentir-nos tan ben acompanyats 
i sentir-nos tan cuidats també com a pares”, 
comentaven durant l’ingrés dels nadons a Can 
Ruti. Segons la cap de secció de Neonatolo-
gia, Gemma Ginovart, les mares i els pares 
aprecien l’estructura i el circuit de la unitat, 
però sobretot el que més aprecien és l’actitud 
dels professionals, que és el que realment 

per fer l’atenció del nadó. “És una manera de 
capacitar-los perquè puguin fer de pares en-
cara que la situació del seu nadó no sigui la 
que ells havien previst”, exposa Gemma Gi-
novart. Sobre això, la supervisora afirma que 
“la cura del nadó és tant la part mèdica com 
la part dels pares. Poder incloure els pares en 
les cures des del primer moment, pel nen, és 
ideal. Estar als braços dels seus pares no és 
el mateix que està als braços d’una inferme-
ra. Això no té preu i afavoreix molt en la seva 
recuperació”. A més, tot i l’arribada de la CO-
VID-19, des de la Unitat, s’ha lluitat per poder 
preservar la presència dels pares i mares. Aquí 
durant tota la pandèmia mai s’ha impedit l’en-
trada dels progenitors, només es va restringir 
l’entrada d’altres familiars, com ara la dels avis 
o germans. Els vincles la màgia que es creen 
a l’UCI de nounats de Can Ruti ens deixem 

canvia la qualitat de l’assistència. “En una UCI 
com aquesta es forgen vincles molt forts amb 
els nadons i amb les seves famílies. Nosaltres 
fem relació, la majoria de cops, abans del 
naixement, ja que quan hi ha una amenaça de 
part prematur fem una entrevista i els comen-
tem com anirà tot després del part: què farem, 
on anirà, etc. I això dona molta tranquil·litat. 
També els fem una visita a l’UCI perquè sàpi-
guen a on ingressaran”, relata. 

Pares cuidadors
Com és freqüent en aquest tipus d’UCI, es 
tracta d’un espai obert les 24 h per als pares i 
mares i les famílies dels nadons. El paradigma 
de cura actual de les unitats de Neonatologia 
és considerar les mares i els pares com a prin-
cipals cuidadors i, això implica que, d’ençà 
que arriben, ja se’ls ensenya i se’ls entrena 

històries màgiques. Una d’elles està plasmada 
en una de les fotografies d’aquest reportatge. 
José Alegría, pare d’un nadó prematur tractat 
a l’hospital, es va tatuar el logo de Can Ruti 
al dit com a mostra d’agraïment a l’equip de 
sanitaris. Sensacional. 

als pares i també en intimitat per poder parlar 
amb ells i donar-los informació”, comenta Gi-
novart. Dins una Unitat Neonatal podem trobar 
diferents perfils professionals que hi treballen. 
D’una banda, el perfil més tradicional és el 
metge o metgessa neonatòleg i el col·lectiu 
infermer que, en aquest cas, són un perfil 
molt específic i essencial que requereixen una 
formació especial perquè ha de desenvolupar 
tasques molt concretes. També hi treballen les 
TCAI i un conjunt d’altres professionals: una 
psicòloga clínica, zeladors, sanitaris del sector 
de l’oftalmologia i de gestió i serveis. 

La UCI més humana
L’Elena, el Roberto, el Theo i el Gael integren 
una de les famílies que ha passat per la Unitat 



El pressupost anirà al Ple 
la setmana del 21 de febrer 
Si no s’aprova, es planteja l’opció de la qüestió de confiança

No hi ha entesa entre el govern i Guanyem

L’aprovació del pressupost municipal de 
2022 s’està convertint en l’enèsim serial de 
confrontació entre el PSC, la resta del govern 
i Guanyem. L’executiu municipal té previst 
dur el pressupost a aprovació la setmana del 
21 de febrer, o al ple ordinari del dia 22 o 
en un ple extraordinari. “Estem parlant que 
no aprovar el pressupost suposa que Bada-
lona perdi 102 milions d’euros: 22 milions 
de pressupost ordinari que inclou manteni-
ment, contractació, etcètera i un paquet d’in-
versions de 80 milions”, recalcava aquesta 
setmana el regidor Christian Carneado. 

Difícil negociació
Amb l’arribada del nou any, l’alcalde Rubén 
Guijarro va afirmar que s’intentaria aprovar el 
pressupost al gener, però les negociacions 
no estan sent gens fàcils. Diversos regidors 
ja han verbalitzat la possibilitat de dur el 
pressupost a aprovació mitjançant una qües-
tió de confiança. Guanyem ha reiterat que no 
votarà a favor si no entra al govern; el dubte 
és si, finalment, farà una abstenció crítica, ja 

que serviria per aprovar-lo. En la visita de 
Pere Aragonès a Badalona el passat cap de 
setmana, Guanyem va fer entrega d’una car-
ta al president sol·licitant la tutela temporal 
de la Generalitat a l’Ajuntament per treure el 
consistori de la paràlisi que pateix. El PP ja 
ha confirmat que votarà en contra. 

La qüestió de confiança
Com funciona? Una qüestió de confiança 
lligada als pressupostos municipals es tra-
mita d’acord a l’article 197 bis de la Llei Or-
gànica de Règim Electoral General (LOREG) 
de 1985. La qüestió de confiança ha d’estar 
present en l’ordre del dia del Ple municipal 
en què es debaten els pressupostos i la vo-
tació es realitza per sistema nominal de crida 
pública. Per a la presentació de la qüestió de 
confiança serà requisit previ que l’acord co-
rresponent hagi estat debatut en el Ple i que 
aquest no hagi obtingut la majoria necessària 
per a la seva aprovació. Si es perd, s’obre pas 
a 30 dies de termini perquè l’oposició pre-
senti una moció de censura que haurà de 

comptar amb una majoria absoluta per ser 
aprovada. La normativa indica que l’alcalde 
d’un municipi no podrà plantejar més d’una 
qüestió de confiança en cada any, comptat 
des de l’inici del seu mandat. D’altra banda, 
si algun regidor vota a favor de l’aprovació 
del pressupost al qual s’ha vinculat la qües-

tió de confiança, no podrà signar per a la 
presentació d’una moció de censura contra 
l’alcalde que l’hagi plantejat fins que trans-
corri un termini de sis mesos. L’altra opció, 
del tot contraproduent des del punt de vista 
de ciutat, seria prorrogar novament el pres-
supost actual.

LA HISTÒRIA DE L’ABRIL: 
UNA LLUITADORA BADALONINA AMB 
UNA MALALTIA ULTRA RARA

L’Abril és una nena de Badalona diag-
nosticada amb paraplegia espàstica 
de tipus 52 o SPG52. Es tracta d’una 
malaltia genètica sense cura que només 
tenen 45 infants al món i que provoca 
dèficits cognitius, trastorns de la parla, 
degeneració muscular, espasticitat a 
les cames i atacs epilèptics. El grup de 

La malaltia la tenen 45 infants al món
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Gaudeix del reportatge 
en vídeo

Christian Carneado 
explica tots els detalls 

Teràpia Gènica per al Sistema Nerviós 
Central de la UAB ha iniciat una inves-
tigació a nivell internacional per trobar 
cura per la malaltia i ja han recaptat més 
de 200.000 euros. Per conèixer la his-
tòria de l’Abril i com podeu col·laborar 
amb la investigació, escanejeu el codi 
QR i gaudiu del reportatge extens. 
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Triar escola per al vostre fill o filla no és una 
decisió fàcil, perquè cal tenir en compte al-
gunes qüestions per prendre la millor deci-
sió per al seu futur. A l’escola passarà gran 
part de la seva infantesa i cal que s’hi senti 
bé. Abans de començar el procés de preins-

• El projecte educatiu. 
És important saber com treballen, en quina metodologia es basen, com és la carta de 
compromís educatiu, com fan els agrupaments d’alumnes, com treballen les competències 
bàsiques, quin paper té l’infant en l’aprenentatge, l’enfocament coeducatiu i intercultural del 
projecte, les sortides, si posen deures o no, etc. Heu de valorar si la manera de treballar del 
centre encaixa amb el tarannà de la vostra família.

• Com és l’alumne. 
Segons la manera de ser i interessos, el vostre fill/a tindrà unes necessitats o altres. Per 
tant, valoreu si li agraden activitats tranquil·les o necessita moviment; si li agrada l’experi-
mentació, la manipulació, les noves tecnologies, els idiomes, els projectes... En definitiva, 
quina escola l’ajudarà més a desenvolupar al màxim les seves capacitats.

• Les instal·lacions. 
Mireu si l’escola té espais oberts, amb llum natural i bona ventilació; espais generadors de 
coneixement, que potenciïn l’aprenentatge de l’alumnat, o espais polivalents, accessibles, 
comunitaris o agradables.

• Escola i famílies. 
Demaneu com es fan les reunions i entrevistes amb les famílies, quina és la participació de 
les famílies en les decisions de l’escola, com és la comunicació amb la tutora o el tutor, o si 

cripció i matrícula és el moment de pensar 
i decidir quina escola triar. Per prendre una 
decisió, cal recollir informació dels centres 
educatius que us interessin, sense descar-
tar aquells que inicialment no havíeu previst 
i tenint en compte els aspectes següents: 

Què cal tenir en compte per triar escola o institut? 
Fer una bona tria d’escola és bàsic pel desenvolupament de l’infant

fan servir agenda, si usen aplicacions informàtiques per comunicar-se, etc.

• Proximitat del centre. 
Cal que tingueu en compte aquest aspecte per a l’organització familiar i la conciliació per-
sonal i laboral. Estudis recents apunten que els alumnes que arriben a l’escola caminant 
estan en una condició de privilegi respecte dels que arriben en cotxe amb els pares. L’alum-
nat que arriba caminant té un nivell d’atenció significativament més alt.

• Serveis i entorn. 
Valorar si hi ha acollida matinal, menjador, activitats extraescolars, els projectes amb altres 
centres del municipi i els projectes comunitaris amb el barri i l’entorn.

ACTUALITAT6

Comença la temporada de portes obertes 
als centres educatius de Badalona i, amb 
ella, la responsabilitat de pares i mares de 
decidir quina escola o institut és el més ido-
ni pel seu fill/a. Al Diari de Badalona hem 
volgut preparar les portes obertes amb la 
MªÀngels Campà, mestra amb 30 anys de 
trajectòria docent a la nostra ciutat. “Les jor-
nades de portes obertes són importants de 
cara a les famílies perquè poden començar 
a fer una primera aproximació als centres 
que més els agraden d’entrada”, destaca 
la mestra. Segons MªÀngels Campà, “és 
fonamental que les famílies no només es 
quedin amb la visió inicial de la tipologia 
d’instal·lacions que té l’escola o institut”. En 
aquest sentit, la recomanació principal del 
món docent és encarar les portes obertes 
“amb una visió de més profunditat”. “Les 
instal·lacions són importants, però encara 
ho és més què s’hi fa a dins i com s’hi fa. 
En definitiva, parlem del projecte educatiu”, 
recalca la docent. 

Qüestions a resoldre
“Les famílies han de sortir d’unes portes 
obertes confiant en l’escola”, assegura 
MªÀngels Campà. De la mateixa mane-
ra, les portes obertes han de servir per 
resoldre un seguit de qüestions i pre-
guntes. “S’han d’encarar amb una visió 
a llarg termini del procés d’aprenentat-
ge, no només pensant en el curs que ara 
toca. També és molt important saber com 
es treballen les llengües estrangeres: si 
s’introdueix una segona llengua estran-
gera i si les llengües estrangeres reper-
cuteixen en altres àrees”, valora l’entre-
vistada. “Preguntar sobre l’enfocament 
de les tutories també és bàsic, inclús 
en estudiants de P3. Les famílies han 
de marxar de les portes obertes sabent 
com es tracten els conflictes a l’escola. 
Si s’utilitza la mediació i si s’ajuda l’estu-
diant a pensar i a no ser primari en l’ac-
tuació. També recomano preguntar sobre 
el sistema d’agrupament dels alumnes 

MªÀngels Campà ha fet docència durant 30 anys a Badalona

“Les famílies han de sortir 
d’unes portes confiant en l’escola” 
Preparem les portes obertes amb els consells d’una mestra 

segons nivells i ritmes d’aprenentatge 
i anar més enllà de l’àmbit escolar: el 
servei de menjador, saber si l’escola és 

verda, si ofereix menjar de proximitat 
i quines activitats extraescolars s’hi 
fan”, afegeix MªÀngels Campà. 
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Els aliats planificaven envair Espanya per Badalona

Badalona va estar ben a prop de 
jugar un rol decisiu per canviar el 
curs de la Segona Guerra Mundial. 
L’historiador Pere S. de Argila ha 
liderat una investigació on es de-

Badalona va poder canviar 
la Segona Guerra Mundial 

mostra com Badalona va estar a 
prop ‘d’acollir’ un desembarca-
ment de Normandia. Els aliats, 
i concretament els nord-ameri-
cans, van planificar desembar-

car en quatre platges catalanes, 
una d’elles la de Badalona, per 
començar a fer retrocedir els ale-
manys en un doble front des de 
Normandia. Finalment, aquesta 
maniobra militar es va fer des de 
prop de Marsella (França). Realit-
zant una extensa cerca als arxius 
de les Forces Aèries Nord-ameri-
canes, als Arxius Nacionals dels 
Estats Units i als Arxius Nacionals 
del Regne Unit, l’historiador Pere 
S. de Argila ha trobat documents 
confidencials sobre l’operació de 
Badalona. Hi ha mapes de la pla-
tja amb el desplegament d’unitats 
blindades dibuixats i imatges 
nocturnes de la costa de Badalona 
extremadament nítides, fetes per 
bussos que arribaven amb subma-
rins britànics a escassos 100 me-
tres de la platja. El temor britànic a 
que la caiguda de Franco convertís 
Espanya en un pol atractiu pel co-
munisme va decartar l’operació.

Badalona va poder tenir un desembarcament de Normandia

LES OBRES DE PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA 1 DE 
METRO FINS A BADALONA COMENÇARAN EL 2025

PARÀLISI DE LES OBRES DEL MERCAT DE POMAR: ELS 
COMERCIANTS DEMANEN MÉS ACCIÓ AL GOVERN 

ERRORS QUE NO ES PODEN COMETRE...

BREUS

Les obres de perllongament 
de la línia 1 de metro fins 
a Badalona començaran el 
2025. Així ho ha assegurat el 
conseller de Polítiques Digi-
tals i Territori, Jordi Puigne-
ró, en resposta a una pregun-
ta del grup del PSC-Units. Es 
preveu que l’ampliació fins a 
l’estació de Rodalies estigui 
enllestida l’any 2031. Ac-

Les obres de remodelació del 
mercat de Pomar estan atura-
des. Des del govern s’explica 
que s’ha renegociat el contrac-
te amb l’empresa que les feia 
perquè no es preveia imper-
meabilitzar el terra. Els para-
distes, per la seva part, estan 
farts d’esperar i demanen que 
mentrestant es facin la resta 

tualment, s’està redactant el 
projecte bàsic de la primera 
fase d’obres, la qual inclou 
dues estacions: Montigalà i 
Lloreda-Sant Crist. La segona 
fase, de la qual s’estan redac-
tant els estudis informatius i 
d’impacte ambiental, va des 
de Lloreda-Sant Crist fins a 
l’estació de Rodalies de Ba-
dalona. 

d’actuacions pendents. El mer-
cat està en un estat lamentable 
i cal actuar ja. El 2019, el tan-
cament del supermercat Dia va 
fer perdre el 30% de la cliente-
la del mercat, problemàtica que 
es va compensar amb l’arribada 
de Condis, el maig del 2021. 
Manca, però, adequar el mercat 
totalment. 

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

Sembla lògic, però cal recordar-ho 
sempre. Des del sector de la docència 
es recorda activament omplir el full 
de preinscripció amb diversos cen-
tres educatius com a primera, segona, 
tercera i inclús quarta opció. Si les 
famílies, després d’acudir a les portes 
obertes, només fan la preinscripció a 
un centre, li estaran restant opcions al 
seu fill/a, ja que pot passar que no hi 
hagi places vacants suficients en aque-
lla escola. També és molt important ser 
valent i decidir canviar de centre si, ja 

amb el curs començat, aquella escola i 
institut no respon a les expectatives. El 
centre educatiu ha de generar un sen-
timent de confiança plena en alumne i 
família. Per últim, en el cas d’aquelles 
famílies que estiguin buscant centre 
escolar per un infant de P3, mai es pot 
perdre de vista que l’etapa educativa té 
una llarga durada: no és només l’etapa 
d’infantil. És normal que t’interessis per 
saber els màxims detalls del curs ini-
cial, però no perdis de vista tota l’etapa 
educativa i el projecte que se’n deriva.

10/02 al 23/02/2022
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Ulleres màgiques: Can Ruti transforma 
les ressonàncies en cinema pels infants 
L’Hospital Germans Trias instal·la ulleres de cinema a Pediatria

Les ulleres eviten la sedació dels infants

Pels infants fer-se una ressonància magnè-
tica pot ser sinònim d’angoixa. Tot i que es 
tracta d’una prova indolora, han d’estar molt 
quiets durant la llarga estona que dura l’ex-
ploració, dins d’un tub semitancat què emet 
sons diversos. Per això, en molts casos, cal 
sedar-los per tal que no es moguin i asse-
gurar l’èxit de la prova d’imatge. Per millorar 
l’experiència dels nens i nenes, l’Hospital 
Germans Trias ha adquirit unes ulleres de 
cinema que aïllen els infants mentre es fan 
l’exploració. “Gràcies a les ulleres, evitem 
viure una experiència traumàtica. A més, es 
podrà reduir el nombre de sedacions que 
es fan actualment”, assegura Maria Mén-
dez, cap del Servei de Pediatria de Germans 
Trias. El passat 26 de gener es va fer la pri-
mera ressonància magnètica amb les ulleres. 
La Laia i la Blanca, dues germanes de 8 i 
6 anys, van ser les primeres en provar-les: 
“Quan he entrat estava nerviosa, però un 
cop han connectat les ulleres m’he quedat 
tranquil·la. He vist Toy Story, que m’agrada 
molt”, explicava la Laia després de la res-

sonància. Les ulleres permeten un sistema 
d’àudio i vídeo tancat mitjançant fibra òptica 
que fa que l’infant es trobi com dins d’un 
cinema. Tots coneixem la gran concentració 
dels nens davant una pantalla i és aquest 
mateix efecte el que es vol aconseguir amb 
la tecnologia implantada.

Ulleres solidàries 
La compra d’aquestes ulleres ha estat possi-
ble gràcies a les donacions fetes per l’ONG 
ChasCar, que treballa en la lluita contra les 
malalties infantils, i que l’estiu del 2019 va 
organitzar dos concursos Sàpiens a Badalo-
na i Alella. D’altra banda, el Club Joventut 
Badalona va fer donació de l’import ingressat 
de les entrades solidàries de la Lliga Catala-
na que va tenir lloc el setembre del 2019 a 
l’Olímpic de Badalona. L’Institut de Diagnòs-
tic per la Imatge es farà càrrec del manteni-
ment posterior del sistema, d’aquesta mane-
ra oferirà un millor servei als infants que es 
fan una ressonància magnètica a les seves 
instal·lacions de l’Hospital Germans Trias. 
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ALERTEN DE LA PERILLOSITAT EN LA SINCRONIA DELS SEMÀFORS 
EN UN TRAM DE MARTÍ PUJOL

OMPLIR ELS CAMPS DE REFUGIATS DE ROBA I MENJAR AMB EL 
ROCK DE MOTÖRHITS

El tram entre carrer Sardana i Bailèn, perillós

Projecte solidari badaloní a Lesbos

El passat mes de desembre, un motorista de 
36 anys va patir un accident mortal a l’avin-
guda Martí Pujol, al barri de Bufalà, després 
d’un xoc múltiple entre diversos turismes. Des 
d’aleshores, diversos veïns han alertat al Diari 
de Badalona sobre la perillositat de certs trams 
de l’avinguda pel que fa a la sincronia dels 
semàfors. Les persones que han contactat amb 
aquest mitjà demanen que es revisi la sincro-
nització, per desincentivar l’acceleració i el fet 
d’enganxar diversos semàfors en carabassa o 

El badaloní Xavi Lleixà és la veu i el baixis-
ta del grup Motörhits, banda de rock fun-
dada a Badalona com a tribut a Motörhead, 
un dels grups de heavy metal i hard rock 
britànic més llegendaris de la història. En 
Xavi, però, no només es dedica a la mú-
sica. Acompanyat per la seva parella ha 
efectuat un viatge solidari als camps de re-
fugiats de Lesbos (Grècia) per dur material 
de primera necessitat. Gràcies a la col·la-
boració de l’ONG SOS Refugiados, Lleixà 

verd. Diuen que la perillositat del tram de Martí 
Pujol comença a la cantonada amb el carrer 
Sardana. El semàfor que hi ha allà i el situat 
al carrer Bailèn són un dels focus d’accelera-
cions. Si es volen enganxar en verd tots dos, 
els cotxes han d’accelerar amb contundència. 
El problema és que, entre els dos semàfors hi 
ha un pas de vianants amb vehicles estacionats 
a banda i banda, els quals dificulten la visibi-
litat. També hi ha bandes rugoses a la calçada, 
però no eviten les acceleracions dels vehicles. 

va poder completar un gran enviament de 
roba, calçat i menjar als camps de refu-
giats. Ell hi va 
viatjar perso-
nalment per fer 
el repartiment i 
visibilitzar com 
9.000 persones 
malviuen en 
només 1 quilò-
metre quadrat. 

El perruquer Saúl Sancho és l’impulsor
La condició social i econòmica no hau-
ria de ser un impediment perquè tothom 
pogués gaudir d’uns mínims vitals ne-
cessaris per viure. Un d’aquests mínims 
és la higiene personal. L’ONG Tijeras So-
lidarias, fundada pel perruquer badaloní 
Saúl Sancho, ha inaugurat un nou capí-
tol en la seva creuada contra la injustícia 
social. A l’hospital de campanya de San-
ta Anna, a Barcelona, l’entitat hi ha creat 
un servei per tallar el cabell de franc a 
persones sense sostre i sense recursos. 
Després del tall, s’ofereix sopar. Des de 
Tijeras Solidarias s’afirma que sentir-se 
bé amb la imatge personal i anar i net i 
pentinat no pot ser considerat un luxe. 

De Badalona a Grècia
L’ONG va ser creada per Saúl Sancho el 
2016 quan, inspirat pel també badaloní 
Óscar Camps, va muntar un projecte per 
viatjar 15 vegades als camps de refugiats 
sirians de Grècia i tallar el cabell a les 
persones que hi vivien desemparades.

Tallar el cabell a sense 
sostre i de franc: la història 
de Tijeras Solidarias

Saúl Sancho va viatjar a Grècia 15 vegades

La furgoneta estava decorada així 

El Tariq és un dels restaurants més 
emblemàtics i exòtics de Badalona. 
Especialista en cuina Indo Pakista-
nesa, l’establiment situat al carrer de 
Baldomer Solà número 3 no ha esca-
pat a les problemàtiques generades 
pels 23 mesos de restriccions que 
el sector de la restauració ha acu-
mulat amb la pandèmia. El Tariq no 
té terrassa, fet que encara ha fet més 
difícil sobreviure en etapes on no es 

S’ACOMIADA DE LA FURGONETA A CAUSA 
DE LES RESTRICCIONS: LA HISTÒRIA DEL 
RESTAURANT TARIQ

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

podia oferir servei a interiors. “Des-
prés de molts mesos de restriccions, 
la petita motxilla de reserva que tots 
els negocis tenim s’acaba. Per tenir 
una certa tranquil·litat i fer front a 
possibles despeses inesperades he 
decidit vendre la furgoneta”, detalla-
va l’Edgar Tejada, propietari del Tariq. 
El vehicle era tot un emblema, ja que 
estava estampat amb sanefes espec-
taculars. 

10/02 al 23/02/2022
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Us presentem l’Opinió del Lector i l’Oficina del Consumidor 

Al Diari de Badalona inaugurem dues no-
ves seccions: l’Opinió del Lector i l’Oficina 
del Consumidor. En la primera secció us 
anirem compartint vídeos fets per badalo-
nins i badalonines sobre temes d’actuali-
tat. Ens podeu enviar les vostres opinions 
a la següent adreça de correu (redaccio@
diaridebadalona.com) o a través de missat-
ges privats a Twitter o Instagram (@diari-
debadalona). Han de ser vídeos en format 

Inaugurem dues seccions noves al 
Diari per fer participar els lectors 

horitzontal i, si pot ser, adjuntar també una 
fotografia vostra. En la secció de l’Oficina 
del Consumidor respondrem a preguntes 
que habitualment es fa la ciutadania sobre 
temes diversos: consum, habitatge, submi-
nistrament, tràmits legals, impostos, tele-
fonia, etc. També ens podeu fer arribar els 
vostres dubtes a través dels canals indicats. 
A continuació us deixem amb la pregunta 
de la secció de l’Oficina del Consumidor. 

Us volem resoldre tots els vostres dubtes administratius

La gestió de la pandèmia ha estat total-
ment erràtica. En dos anys, al sector de 
la restauració no ens han demostrat que 
fos realment necessari tot el tancament 
viscut. Ens hem sentit sols. Hi ha hagut 
manca d’empatia i molt poques com-
pensacions i ajuda real. Sembla que els 
restauradors hem estat els menys ciuta-
dans, perquè no hi ha hagut un interès 
real per ajudar-nos. 

“Ens hem sentit 
sols. Hi ha hagut 
manca d’empatia”

Edgar S. Tejada
Propietari Tariq Badalona

L’estiu passat es van celebrar a Tòquio els 
Jocs Olímpics ajornats pel coronavirus el 
2020. La cita al Japó va suposar l’estrena 
de l’skate com a esport olímpic. Ara, més de 
mig any després, comprovem com a Bada-
lona s’està experimentant un increment de 
la pràctica de l’skate, sobretot a Skate Ágo-
ra, l’espectacular instal·lació que tenim a la 
nostra ciutat. El director de Skate Ágora és 
en Chris Khan, un rider nascut a Eslovènia 
– d’on ha estat campió nacional – però ja 
amb una llarga trajectòria a casa nostra. Amb 
un català perfecte, en Chris ens explica com 
viuen a Skate Ágora l’increment de l’interès 
per practicar skateboarding a Badalona. “Els 
Jocs Olímpics i el tancament de les ins-
tal·lacions per la pandèmia ens va coincidir 
en el mateix any, però un cop recuperada la 
normalitat hem notat un creixement notori 
de l’skate femení i de persones en edat més 
adulta. Entre els 30 i els 35 anys. Als Jocs 
hi ha categoria masculina i femenina, i això 
ha ajudat a crear un nou target allunyat del 
clàssic noi adolescent. El coronavirus també 

ens ha beneficiat en certa manera, perquè la 
gent s’ha vist obligada a buscar esports indi-
viduals i a l’aire lliure. L’últim Nadal ja vam 
vendre molts més skates que altres anys”, 
relata Chris Khan. 

Modalitats d’aprenentatge
Al Skate Ágora ja hi ha 30 alumnes que, 
com a mínim, van a entrenar a les instal·la-
cions badalonines dos cops per setmana. A 
aquest grup s’hi ha d’afegir els usuaris més 
eventuals, tots els col·lectius que pertanyen 
a escoles, clubs esportius, empreses, fun-
dacions i entitats que realitzen masterclass 
o team building de 15 persones, les clas-
ses particulars i els campus. Badalona està 
creant escola en aquest sentit, implantant 
un sistema de classes de perfeccionament, 
d’entrenaments bàsics que s’adapten a la de-
manda de tothom i de webinars i mentories 
digitals per convertir-se en instructor. 

Esperant llicència
Skate Ágora continua sense gaudir de llicèn-

Els Jocs i el covid han popularitzat l’esport   

L’impacte dels Jocs Olímpics 
popularitza la pràctica de l’skate a Badalona 
Skate Ágora ha notat un increment d’alumnat femení i adult

cia per poder celebrar esdeveniments mas-
sius a les seves instal·lacions. “Els constants 
canvis de govern dels últims anys ens han 
complicat bastant les coses. Estem a l’espera 
d’obrir una nova relació amb el govern actual 
i veure què es pot fer”, exposa Chris Khan. 

El solar annex on s’hi poden fer esdeve-
niments necessita de llicència d’activitat, 
i també és obligat comptar amb informes 
favorables de protecció civil, bombers i, 
fins i tot, d’Adif perquè es troba a pocs 
mestres de la via del tren. 

Coneix a Chris Khan, 
director de Skate Ágora

Escaneja el QR 
per veure l’opinió 
completa en vídeo

10/02 al 23/02/2022

Què he de fer si sense ado-
nar-me’n m’han canviat de 
companyia de gas o de llum?

En el cas que un comercial ens piqui a la 
porta i ens canviï de companyia de gas o 
de llum i no ens n’adonem fins més tard, 
o  decidim que preferim no fer el canvi, 
podem exercir el nostre dret de desisti-
ment. Hem d’enviar per correu certificat a 
l’empresa correctament emplenat i foto-
copiat, el document de desistiment que 
trobarem al contracte. En cas de no tenir 
aquest document, serveix qualsevol altre 
redactat per nosaltres en què quedi clara 
la nostra voluntat de rescindir. El termini 
per fer aquest tràmit és de 14 dies natu-
rals. També recomanem que truqueu a la 
vostra companyia actual per notificar el 
que ha passat i fer constar que no voleu 
canviar per tal que, si l’altra empresa ho 
demana, no facin el canvi de subminis-
trament. 
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Medina presenta ‘Dos Palabras’, single d’amor fugaç

“Vull que la gent vinculi les meves 
lletres a una història pròpia”

Remei Oliva té 103 anys

Núm. 734

Com neix el Medina músic? femení-
Sempre he tingut atracció per la músi-
ca, des que era petit, però ho portava 
per dins. Ho amagava a tothom, inclús 
a la meva mare. Va arribar un moment 
on vaig canviar el xip. Vaig entendre 
que no podia renunciar a allò que em 
fa feliç. Explicar-ho al meu entorn em 
va alliberar i a partir dels 16 anys vaig 

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

Lb cvhgdfb  vubfdayu 
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Com neix el Medina músic?
Sempre he tingut atracció per la música, des 
que era petit, però ho portava per dins. Ho 
amagava a tothom, inclús a la meva mare. 
Va arribar un moment on vaig canviar el xip. 
Vaig entendre que no podia renunciar a allò 
que em fa feliç. Explicar-ho al meu entorn 
em va alliberar i a partir dels 16 anys vaig 
començar a estudiar. A la meva mare li vaig 
explicar tot de forma bastant divertida. Em 
vaig presentar al càsting del programa ‘La 
Voz’ i li vaig deixar escoltar l’àudio del meu 

vídeo de càsting amb uns auriculars. Llavors 
li vaig preguntar: ‘què et sembla aquest noi?’, 
i em va dir que li agradava. Llavors vaig girar 
el telèfon i li vaig ensenyar que era jo. 

Com va ser la primera classe?
Doncs en tinc un molt bon record. Des del 
primer moment que vaig entrar a una classe 
de música em vaig sentir molt bé. Compartir 
allò que més estimes amb gent que pensa 
com tu és una gran sensació. Em sentia en 
un lloc on sempre havia volgut estar. 

Quina música fa Medina?
Jo sempre dic que faig música d’autor amb 
influència de molts estils: música urbana, 
rap, rock, pop... Andrés Suárez, Alejandro 
Sanz, El Kanka, C-Tangana... De petit escol-
tava molt de flamenc i el meu artista preferit 
era El Barrio. Per mi el secret és intentar so-
nar a Medina. Que la gent escolti les meves 
cançons i m’identifiqui. 

Quin projecte presentes?
A partir del confinament vaig voler dotar la 

meva carrera d’un toc més personal; més 
d’autor. Vaig adonar-me que necessitava 
transmetre coses diferents. És allà on neix 
‘Dos palabras’, el single que estic presentant. 
La cançó parla d’una història d’amor molt in-
tensa i fugaç, que succeïx en dues paraules, 
en deu segons i en un perquè, com diu la 
tornada. La història és real i passa a Cadis. 
A nivell global, em va sorgir l’oportunitat 
d’entrar al projecte Cabal Musical, del Taller 
de Músics. Ells em porten la carrera. Lluitaré 
amb les meves cançons per arribar on vull. 

Medina, cantautor de 26 anys, és del barri de Llefià

Doncs és una pregunta difícil de res-
pondre. Les emocions t’arriben i les 
trasllades. Em nodreixo de les coses 
que visc, dels meus sentiments i de 
les emocions que em passen pel cap. 
M’agrada presentar les meves cançons 
amb la meva idea, i que després cada 
persona vinculi la lletra a una història 
personal seva. 

Com escrius les 
teves cançons?
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 11 de febrer
Concurs Crema’l Tu
Darrer dia per presentar el 
disseny del nou Dimoni

Dilluns 13 de febrer 
Festes Sant Antoni Abat
Recorregut pel Centre 
(11h-14h)

Divendres 11 de febrer
Joan Garriga & Carles 
Belda
Teatre El Círcol (19:30h)

Dijous 17 de febrer
‘Recuérdame’, trompeta 
i piano
Conservatori de Bdn (20h) 

Diumenge 12 de febrer 
Tarda amb el Mag Lari
Genial espectacle de màgia 
al Teatre Zorrilla (18h)

Dissabte 19 de febrer
Concert Orquestra de 
Cambra
Teatre Zorrilla (20h)  

CULTURA14 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com

Del 5 de febrer al 6 de març a tres teatres de Badalona

Badalona s’omple talent 
amb el Festival Internacional de Màgia

El Festival Internacional de Màgia de Bada-
lona – Memorial Li-Chang celebra aquest 
any la seva 22ena edició amb una progra-
mació carregada de propostes innovado-
res. Del 5 de febrer al 6 de març el Festival 
acull actuacions al Teatre Zorrilla, al Teatre 
Margarida Xirgu i al Teatre Blas Infante. 

Entre els espectacles que acull el Festival 
destaca “Una tarda amb el Mag Lari” que 
tindrà lloc al Teatre Zorrilla el diumenge 13 
de febrer. El dissabte 19 de febrer al Teatre 
Margarida Xirgu tindrà lloc, un any més, 
l’espectacle “Màgia i Humor”, consolidat 
en edicions anteriors com a format de nit 

El Mag Lari és un dels caps de cartell 

Núm. 734

Després d’anys de silenci dis-
cogràfic, el cantautor badaloní 
Albert Fibla descobreix un nou 
EP: Present (Picap, 2022), tres 
cançons on el músic reflexiona 
sobre el pas del temps. “Una par-
la del passat, l’altra del present i 
la darrera, del futur”, explica el 
cantautor. Sota la producció des 
de Madrid de Joan Miquel Pérez, 
Albert Fibla ha comptat en aquest 

projecte amb el guitarrista Josep 
Traver, la violinista Laia Rius i el 
cantant Joan Tena, amics i habi-
tuals col·laboradors seus. El Tea-
tre Margarida Xirgu es convertirà 
el pròxim divendres 18 de febrer 
(20h) en un d’aquells locals íntims 
i acollidors de música en directe 
en què el cantant i músic badaloní 
s’ha anat forjant artísticament du-
rant els darrers 20 anys. 

Albert Fibla 
estrena ‘Present’ 
a Badalona

Fibla parla del pas del temps

cabaretera i de màgia clandestina. Enguany 
anirà a càrrec de l’il•lusionista val•lisoletà 
Fernando Arribas. Els dies 25, 26 i 27 de 
febrer al Teatre Zorrilla, se celebrarà la Gala 
Internacional de Màgia XXII Memorial Li-
Chang on actuaran artistes de gran renom 
que presentaran els seus espectacles d’èxit 
internacional. El Festival clourà el diumen-
ge 6 març al Teatre Blas Infante amb la tra-
dicional Gala Solidària de Màgia que, una 
edició més, ens descobrirà la pedrera de 
joves mags i magues de Catalunya.  

Recaptació solidària
La recaptació d’aquesta gala es destinarà un 
any més a Solidarimàgia, una iniciativa que 
acosta la màgia a tothom i a tot arreu. Amb 
l’edició d’aquest any el projecte viatjarà al 
Senegal per oferir espectacles i tallers de 
màgia als hospitals oncològics infantils, 
orfenats, leproseries de Dakar i a les es-
coles aïllades que es troben al mig de la 
sabana africana. 

Ran i Kurohaine, noms artístics de Lau-
ra Rodríguez i Laura Fernández, són dos 
talents emergents del panorama manga 
estatal. Les autores badalonines estan 
preparant el tercer manga de la saga 
‘URARA’, després de guanyar el Premi al 
millor manga d’autor espanyol al Saló 
del Còmic de Barcelona d’aquest 2021. 
La idea sorgeix d’una mala experièn-
cia d’una de les autores, això els hi ha 
donat peu a crear un còmic que parla 
d’assetjament, els problemes mentals i 
l’alexitímia. 

Ran i Kurohaine, 
dues badalonines 
creadores d’una 
saga manga d’èxit

Han rebut un premi nacional 

Gaudeix del so de l’EP
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PRÈVIA LLIGA 22a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic de Badalona, dissabte 12 a les 20:45h

Joventut i Lenovo Tenerife protagonitza-
ran aquest dissabte a l’Olímpic (20:45h) 
una prèvia del duel de quarts de final de la 
Copa del Rei que tornarà a enfrontar verd-
i-negres i canaris al Palacio Municipal de 
Deportes de Granada el proper dijous 17 de 
febrer (18:30 hores). Amb el dubte de Bro-
dziansky per part badalonina - l’aler pivot 
eslovac va patir un esquinç de grau II al par-
tit d’Eurocup davant el Partizan -, la Penya 
buscarà oferir una bona imatge i sumar la 
dotzena victòria de la temporada. Després 
de la derrota i imatge negativa a Andorra, 
serà important oferir una notable actuació 
i arribar a la Copa ACB amb la moral i les 

sensacions reforçades. Al partit de la pri-
mera volta, la Penya va superar el Tenerife 
(72-79), amb una gran actuació de Guillem 
Vives, amb 17 punts. La Penya ha guanyat 
els darrers tres partits a l’Olímpic contra el 
Tenerife i no perd a Badalona des de la tem-
porada 2017 - 2018. Shermadini, Fitipaldo, 
Marcelinho Huertas i Kyle Wiltjer lideren 
un conjunt canari que buscarà recuperar 
el ritme de competició i que acumula poc 
més d’una setmana actiu.  L’equip de Txus 
Vidorreta va arrencar molt bé la temporada, 
però cinc derrotes seguides i la covid el van 
castigar i perjudicar després de les vacan-
ces de Nadal.

Jornada a l’Olímpic amb aroma de Copa ACB

JOVENTUT BADALONA LENOVO TENERIFE

Foto:  David Grau / CJB

Propera jornada

 Joventut - Tenerife
 UCAM Murcia  -  Barça
 Obradoiro -  Morabanc And.
 Manresa -  Zaragoza
  Baskonia -  Real Betis
 Río Breogán -  Valencia Basket
 Unicaja  - Real Madrid  
 Hereda SPB  - Surne Bilbao
 Gran Canaria  - Fuenlabrada

 Andorra  91 - 72 Joventut
 Hereda SPB (pendent) Gran Canaria
 Zaragoza 93 - 82 Unicaja
 Barça  83 - 67 Obradoiro
  Urbas Fuenla. 84 - 70 R. Baskonia  
 Real Madrid  93 - 94 Valencia B.
 Surne Bilbao 89 - 82 BAXI Manresa  
 Real Betis 84 - 81 Rio Breogan 

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 16 4
 2  Barça 14 3
 3 BAXI Manresa 13 7
 4  Valencia Basket 12 6
 5  Joventut 11 7
 6  Lenovo Tenerife 10 8
 7  UCAM Murcia 10 8
   8    BitcI Baskonia 10 9
 9  Surne Bilbao 9 9
 10  Rio Breogan 8 9
 11  Gran Canaria          8                10
12    Casademont ZGZ 7 12
13    Unicaja 7 11
 14    Urbas Fuenlabrada 7 11
 15    Morabanc And.           7            12
 16     Monbus Obradoiro 6            13
17    Coosur R. Betis 4 13
18  Heredaa SPB 4 14

ClassificacióImbatibilitat 
superada a Turquia 

La Penya va sumar l’onzena victòria euro-
pea a la pista del Turk Telecom (69-78), un 
pavelló en què no havia guanyat cap equip. 
Tomic va liderar el Joventut al primer quart 
amb 10 punts. Excel·lent feina sota cistella 
i lideratge del pivot croat al període inicial 
(14-15). Sense Tomic a pista, el Telecom 
va fer un pas endavant al segon quart (17-
16) i la Penya necessitava enfortir la seva 
solidesa defensiva. Novament amb el croat, 
Willis, Vives i Paul, la Penya va recuperar 

69

TURK 
TELEKOM

78

JOVENTUT
BADALONA

l’avantatge, amb cinc punts de diferència 
(23-28) i que va augmentar amb més encert 
badaloní (28-37).Tot i això, el Telecom va 
reaccionar a cops de triples la represa (34-
37) i la resposta verd-i-negra va ser excelsa 
(34-46), amb lideratge de Paul, Willis, To-
mic i Birgander. El darrer quart va començar 
anivellat (47-52) però un bombardeig de 
triples entre Ribas, Parra i Vives va mantenir 
la victòria fins al final (69-78). Els de Carles 
Duran continuen líders de grup.
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Foto:  Eurocup



Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com JOVENTUT 19Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com18 Núm. 608JOVENTUT

Un dia abans del debut del primer equip, 
l’Infantil A de Dídac Arredondo s’estrenarà 
a la Minicopa Endesa. Els joves del plan-
ter jugaran el primer partit de la fase de 
grup dimecres davant el Manresa (19h). 
Gran Canaria (dijous 17, 12h) i Real Ma-

drid (divendres 18, 12h) seran els dos altres 
rivals en la primera ronda de la fase final. Els 
dos primers de cada grup es classifiquen per 
a semifinals (dissabte 19) i la final gran es 
jugarà al Palacio Municipal (seu de la final 
de la Copa ACB) diumenge 20 a les 13h. 

L’Infantil ‘A’, a gaudir i lluitar 
a la Minicopa Endesa

Foto: ACB Photo / M.A.Polo
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COPA DEL REY

El capità valora la Copa del Rei i la seva situació en el seu darrer any de contracte

El nom del capità Albert Ventura ha estat el 
més mencionat i viralitzat a Twitter durant el 
mes de gener. La qüestió de la seva renova-
ció del badaloní - finalitza contracte aquest 
mes de juny - no ha agradat gaire els aficio-
nats i aquesta de la Copa del Rei podria ser 

Albert Ventura: “La decisió és de la Junta Directiva, 
però aquesta es deu a l’afició i al que vol la gent”

la darrera amb la samarreta verd-i-negra.

Tenerife, proper rival ACB i Copa
Els dos equips ja ens coneixem molt i por-
tem molts anys jugant. Serà una primera 
prova, que també hem de guanyar. La prova 

de foc serà la de dijous a Granada

Caps de sèrie
És important però no servei de res si no 
guanyes el primer partit. Estem bé i s’ha de 
seguir. Encara no hem aconseguit res.

Pas endavant a la Copa
Als darrers quatre anys sí que hem jugat 
una bona quantitat d’edicions i sempre les 
hem competit. Estem fent un pas endavant 
i arribant a semifinals. Esperem arribar el 
més lluny possible.

Objectiu
És una Copa en què la podem ser una sor-
presa. Ens agradaria aconseguir-ho. 

FC Barcelona i Real Madrid 
Es troben en un nivell superior però se’ls 
pot guanyar. Són conjunts que aniran a la 
Copa a guanyar-la, però es pot ser la sor-
presa. S’ha d’anar pas a pas i primer pensar 
en Tenerife, que és un equipàs. Nosaltres 
estem molt bé.  

Ambient Olímpic Partizan 
Amb el pavelló així és molt difícil guan-
yar-nos. La pressió, la gent animant...no 
estava ple però la sensació era com si ho 
estigués. L’afició ens està ajudant molt. El 
factor camp serà important a la Eurocup. 

Suport #VenturaRenovacio 
És inevitable no escoltar el pavelló. Va ser 
un moment en què el partit arribava al seu 
final i ho escoltes. Estic agraït pel suport. 
Que la gent de la teva ciutat t’animi així és 
la màxima aspiració. La renovació no depen 
de mi, jo segueixo jugant.  

Pot ser decisiu aquest suport massiu? 
No ho sé. No hauria de ser així. La Junta Di-
rectiva és qui decideix, però també és veritat 
que aquesta es deu al que vol la gent. 

Sentiment verd-i-negre 
Sóc de Badalona. Porto tota la vida a la Pen-
ya i sempre la defensaré, jugant més, menys 
o no jugant. És casa meva, però a vegades 
has de marxar de casa teva.

Foto: David Grau / CJB

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

El tècnic badaloní va tornar a trepitjar la pista central de l’Olímpic amb el Partizan
Josep Maria Izquierdo (Badalona, 1967), 
mà dreta d’Obradovic a Partizan, va tornar 
a trepitjar l’Olímpic el passat dimecres 2 
de febrer. Més de 20 anys després de la 
seva etapa com a entrenador verd-i-ne-
gre. El tècnic badaloní valora al Diari de 
Badalona la situació del CJB i el seu cicle 
a l’estranger.

20 anys d’Izquierdo del darrer partit 
contra el Joventut en partit oficial.
Soc de Badalona, vaig néixer a Badalona 
i vaig treballar a la Penya 14 anys, alguns 
dels quals van ser els més gloriosos de la 
seva història. 

Dues dècades és molt de temps.
Sí. La Penya ha tingut temps de gaudir 
a la part alta de la classificació, de patir, 
de viure torneigs, amb problemes econò-
mics...estic molt content que hagi revifat. 
He passat  de guanyar lligues i l’Eurolliga 
a d’entrenar a LEB, i tornar a guanyar lli-
gues i Eurolliga. Molts alts i baixos però 
aquesta és la vida de l’esport professional. 

Josep Mª Izquierdo: “Vaig patir moltíssim la crisi de 
la Penya. Estic molt content que s’hagi resolt”

Quin contrast de contextos i vivèn-
cies.
Badalona és una ciutat de bàsquet i quan 
era petit només volia jugar a bàsquet i di-
vertir-me. Quan veia els equips de la ciutat, 
sempre volia arribar a gaudir d’aquells mo-
ments, com la Penya, el Coto o el Sant Jo-
sep. Quan vaig deixar de divertir-me jugant, 
i vaig començar a entrenar, mai vaig pensar 
que em guanyaria la vida amb això. Ha anat 
arribant a poc a poc i treballant molt. 

A Badalona i al Joventut hi ha molts 
referents de les banquetes.
Jo he treballat amb gent del màxim nive-
ll com Alfred Julve, Pedro Martínez, Lolo 
Sainz...no em vull deixar ningú. Estar a 
aquest nivell em provoca molt d’orgull. I 
fer-ho a l’equip de casa teva, el sentiment 
es multiplica especialment. 

Com va viure la crisi del Joventut?
Ho vaig patir moltíssim. Estava en contac-
te, entre d’altres, amb Juanan. Després de 
cada partit li enviava un missatge de felici-

tació o de suport. Tot i veure-ho des de la 
distància, és una trajectòria de 14 anys al 
club. Me l’estimo tant, que no podia veure 
la Penya en cap lloc que no fos la ACB. Ara 
estic molt content que els problemes s’ha-
gin resolt. 

Creu que el CJB ha arribat al seu sostre?
Els joves tenen molt de nivell. Amb Pedro 

Martínez guanyem la Copa KORAC i vam 
perdre l’Eurolliga amb Lolo Sainz contra 
Zelko quan la base de l’equip era el planter. 
La generació que hi ha ara tenen molt de ta-
lent i arribaran allà a on ells vulguin arribar.  

Carles Duran 
No vaig arribar a coincidir amb ell, però 
tinc bona relació amb ell. Ha fet revifar 
l’equip. Ha aconseguit que la Penya sigui 
un dels millors equips Eurocup.

CJB i Partizan, aspirants Eurocup?
M’agradaria que sí. Hi ha molts: Kuban, Bo-
logna, València, Partizan, CJB...no serà una 
competició normal i corrent. T’ho jugues tot 
a un partit. Hi poden haver sorpreses.

Retorn ACB?
Ara mateix prefereixo jugar per guanyar i 
estar a prop del Zekjo, que una altra cosa. 
De moment, tenim tres anys de contracte, 
després ja veurem. Estic gaudint i aprenent 
molt. La ACB és la millor lliga d’Europa, per 
molts motius, a banda de la Eurolliga. 

Foto:  David Grau / CJB

10/02 al 23/02/2022
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FUTBOL COMARCAL

El Seagull coneix el camí per deixar enrere 
les posicions perilloses i aspirar a la permanència
Les ‘gavines’ competeixen contra els ‘cocos’ de la lliga i responen en les finals

Foto: CES

Després de dues setmanes consecutives 
positives pel que fa a resultats (una vic-
tòria i un empat), el Seagull va tornar a 
patir una desfeta a Reto Iberdrola. L’equip 
de Salvador Jaspe va caure a Sant Joan 
Despí davant el FC Levante Las Planas (4-
0), un dels conjunts aspirants a l’ascens a 
Primera Iberdrola. Tot i això, les badalo-
nines mantenen ben a prop la posició de 
permanència a Segona (a només tres punts 
de distància). A partir d’aquesta setmana, 
el Seagull gaudirà de 15 dies sense lliga 
i podrà preparar amb més tranquil·litat i 
força la propera jornada de lliga, diumenge 
27 de gener a l’Estadi Municipal de Bada-
lona contra l’Atlético de Madrid B (12:00 
hores).  

Sanejar la infermeria 
La notícia més positiva d’aquestes dues 
setmanes sense jornades serà el temps que 
tindrà l’equip de Jaspe per poder recuperar 
jugadores lesionades. Carla Cotado, Aina 
Vall, Chari o Claudia Merino són algunes 

de les absències al conjunt badaloní durant 
les darreres setmanes. A més, la davantera 
Alba Pomares ha estat baixa al mercat d’hi-
vern i l’Albacete CFF de Primera Nacional 
va anunciar la seva incorporació.

Cristina Chavero, reforç d’hivern
D’altra banda, el Seagull va anunciar abans 
de l’enfrontament contra el Levante LP la 
promoció de la davantera del filial Cristina 
Chavero, una incorporació ofensiva que 
pot actuar com a extrem o com ‘9’. Chavero 
suma quatre temporades a l’Amateur B del 
Seagull i destaca per la seva profunditat i 
gran aportació per generar perill i velocitat 
per banda. Durant l’etapa de Jordi Ferrón, 
Chavero va estar en dinàmica de primer 
equip però es va mantenir al segon conjunt 
blau. L’aportació de les ‘gavines’ juvenils i 
del filial està ajudant força el primer equip. 
Garcia Quijada va ser l’autora del gol con-
tra el Racing fa dues setmanes i mostra la 
confiança del cos tècnic del primer equip 
en les joves del planter. 

#ChampionsForPedrito, el partit benèfic ‘made 
in Badalona’ de Pablo Amantini i Javi Sánchez
El fill de l’exjugador escapulat pateix la malaltia minoritària síndrome de Coffin-Siris

Foto: Champions For Pedrito

Quan un dels referents del futbolcat neces-
sita ajuda i els seus companys fan força a 
Twitter, la resposta està més que garantida. 
El fill de l’exjugador del CF Badalona Juan 
Pablo Amantini, Pedro, pateix la síndrome 
de Coofin - Siris, una malaltia minoritària 
- a Espanya la pateixen menys de 60 perso-
nes - que provoca una discapacitat intel·lec-
tual sindròmica. Fa poc menys d’un mes, el 
portal digital FutbolCatalunya va entrevistar 
el defensa argentí i Amantini va comuni-
car que voldria organitzar un partit benèfic 
per recaptar fons i poder finançar totes les 
despeses i necessitats que tingui Pedro, 
de 4 anys (alimentació, metges, teràpia...). 
Econòmicament, la despesa més gran seria 
poder adquirir un gos de la raça Australian 
Cobberdog, la millor pel que fa a  teràpies 
i assistències per a pacients amb aquesta 
discapacitat. En el moment que Amantini va 
anunciar el seu objectiu d’organitzar un par-

tit benèfic per recaptar fons, el futbol català 
va començar a oferir la seva ajuda. I dins 
aquest col·lectiu ple de solidaritat, el fusell 
del badaloní Javi Sánchez - ja retirat - va 
liderar el projecte #ChampionsForPedrito 
(championsforpedrito.org), braç a braç amb 
el seu amic. 

Resposta de l’elit del futbol nacional
Des d’aquell mateix moment, el projecte 
#ChampionsForPedrito va començar a vira-
litzar-se i va tenir el suport de jugadors d’elit 
del futbol català com Enric Gallego, Carlos 
Martínez, i d’altres de Primera com Edgar 
Badia o l’internacional Pau Torres. Andrés 
Iniesta va ser el darrer jugador d’elit interna-
cional que va mostrar el seu suport al pro-
jecte solidari. El partit encara no té escenari 
ni data però oferiments de camps de futbol i 
estadis hi ha a vessar. A llarg termini, també 
es vol fundar la una fundació.

Foto: Flash BDN

Després de l’empat de diumenge a l’Estadi 
contra el RCD Espanyol B, el Badalona s’ha 
convertit en l’equip del grup 3 de Segona 
RFEF que més partits finalitza amb el ma-
teix marcador anivellat que abans del xiulet 
inicial (Ibiza IPi Ebro també han empatat la 
mateixa xifra de jornades). Un total de 9 en-
frontaments del conjunt de Javi Moreno han 
tingut un desenllaç agre per als escapulats 
i aquesta dinàmica, més aviat negativa, ha 
de concloure aviat. Quatre dels darrers cinc 
enfrontaments del Badalona han finalitzat en 
empat (Lleida, Espanyol B, Ebro i Tarazona).
No perdre és un quelcom positiu, però la 
reacció en les darreres setmanes de Huesca 
B, Lleida Esportiu o Ebro han anivellat les 
posicions vermelles de la taula i ha provo-

casa al Cerdanyola, fa dues setmanes.

Bilal, cedit al Borja 
D’altra banda, i en el darer dia de mercat 
d’hivern, el Badalona va anunciar la cessió 

CERDANYOLA CF BADALONA

Prohibit tornar al mateix context que el passat
22a Jornada. Les Fontetes. Diumenge 13 de febrer. 17:00h. LA PRÈVIA: 

cat que els badalonins tornin a tenir molt 
a prop el descens. El Brea és antepenúlitm 
a la taula amb 23 punts i fins a set equips 
només estan separats per un únic punt. 

Complicat desplaçament a Cerdanyola
El Badalona visita aquest diumenge Les 
Fontetes de Cerdanyola, un dels camps més 
difícils de la categoria. L’equip de Toni Ca-
rrillo s’ha adaptat a la perfecció a la nova ca-
tegoria i disposa d’un conjunt experimentat 
a Tercera, però que coneix bé el seu entre-
nador i té els automatismes força treballats. 
Vuit victòries i un únic empat són les in-
creïbles estadístiques dels vallesans al seu 
Municipal. El Numancia és l’únic conjunt 
que ha aconseguit esgarrapar-li un punt a 

del jove Bilal a la SD Borja de la Tercera 
aragonesa. El davanter del planter va fer el 
salt al primer equip procedent del Juvenil A, 
però que no ha tingut continuïtat en una ca-
tegoria tan exigent com és la Segona RFEF. 

Foto: Flash BDN

El Badalona va tornar a viure un cruel des-
enllaç a l’Estadi contra l’Espanyol B (3-3). 
L’Ebro va igualar el partit als escapulats fa 
15 dies al mateix escenari i es va tornar 
a repetir el mateix malson Els escapulats 
dominaven el marcador fins al tram final, 
però dos punts van tornar a esvair-se al 
temps afegit, quan la victòria era badaloni-
na per 3 gols a 1 al minut 54. 

D’anar a remolc a reaccionar
El conjunt de Javi Moreno va començar el 
duel contra el filial a remolc. L’Espanyol es 
va avançar amb un gol de penal al primer 
temps, però el Badalona va reaccionar 
pocs minuts després.Sana va anivellar el 
marcador de cap i empatar el partit abans 
del descans. Bons minuts d’un Badalona 
que va anar de menys a més i buscant el 
segon gol del partit. Toledo va capgirar el 
marcador a la represa i Larrosa, uns minuts 

BADALONA  -  ESPANYOL B

3 3

Reviuen un nou cruel ‘Deja Vu’ al temps afegit

més tard, feia el 3-1 amb una gran jugada 
individual. El partit i la victòria semblava 
sentenciada, però no va ser així. L’Espan-
yol va escurçar diferències amb nou penal 
i va glaçar l’Estadi al temps afegit, amb una 
de les arribades d’un equip molt ofensiu 
en atac. Cop molt dur d’un Badalona que 
torna a perdre dos punts i es manté fregant 
la zona de descens.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Formentera  35 26 15
 2. Teruel 35 26 18
 3. Numancia  33 23 15
 4. Espanyol B 31 29 24
 5. Peña Deportiva 31 26 22
 6. Ibiza IP 30 29 19
 7. Cerdanyola  29 33 28
 8. Lleida Esportiu 29 23 23
 9. Prat 28 19 18
 10. Terrassa 24 21 26
 11. Ebro 24 21 19
 12. Andratx 24 21 23
 13. Tarazona 24 18 21
 14. Badalona  24 19 22
 15. Huesca B 23              19            22
 16. Brea 23 22 26
 17. Europa 17 18 33
 18. Ejea 12 16 35

 Badalona  3 - 3 Espanyol B  
 Europa  0 -  1 Lleida Esportiu  
 Prat 1 -  0 Cerdanyola  
 Andratx 1 -  2 Ebro 
 Brea  1    -  1 Peña Deportiva 
 Huesca B 2 -   3 Ejea 
 Tarazona  1  -  2 Formentera 
 Ibiza IP2  -    2  Teruel
 Numancia 2  -    0 Terrassa  

Resultats Jornada 20Propera Jornada 

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

Gaudeix 
del 
reportatge 
en vídeo
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Marc Blanch, després de bufar 40 espelmes: 
“Em trobo bé i no penso gaire en la retirada”
L’aler badaloní analitza la seva trajectòria, etapa al CB Sant Josep i futur

aquest pas endavant i això és vital. 

Com era Marc Blanch amb 20 anys? 
Era un jugador molt més explosiu. La com-
petitivitat no l’he perduda. Tinc 40 anys 
però segueixo sent igual de competitiu. No 
m’agrada ni perdre amb els meus fills quan 
juguem (riu). Amb la veterania tens d’altres 
aspectes a favor teu.

No ha de ser fàcil compaginar la vida 
esportiva amb la vida familiar. 
Quan va néixer la meva filla gran, amb un 
nen encara pots anar fent. Després quan va 
néixer en Max ja vam parlar amb la dona. 
No és el mateix tenir un que tenir dos i 
més quan estàs fora. El Prat em volia i vam 
tornar a casa. Ells ja estan acostumats i ho 
entenen.  

Cap objectiu pendent durant aquests 
20 anys de trajectòria professional?
M’hagués agradat consolidar-me a ACB. 
Vaig estar una temporada a Andorra i una 
altra a Estudiantes. Qualsevol jugador vol 
estar molts anys al màxim nivell. No sem-

pre es pot tenir aquest objectiu però no em 
queixo de la trajectòria que estic tenint.  

Etapa CB Sant Josep. 
Són molts records. De tant en tant parlem 
amb excompanys. Al Sant Josep he après a 
jugar a bàsquet. Gairebé tot el que he après 
ho he fet al centre parroquial. És una llàsti-
ma que el club estigui en aquesta situació 
i s’hagi de veure el centre parroquial i el 
pavelló tancat. 

Millors records com a groc-i-lila. 
Te’ls podria dir tots. Tinc bons records des 
de l’escola de bàsquet fins que vaig marxar. 
Tots els entrenadors han aportat el seu  gra 
de sorra a la meva formació. Ha estat una 
trajectòria i un aprenentatge gran. 

Retirada.  
Tothom em fa aquesta pregunta. Em trobo 
bé físicament i tant de bo pugui aguantar 
molt més. Els joves pugen molt fort i tam-
poc em vull retirar al 100%. Esperem poder 
seguir jugant a LEB Plata o EBA. Sóc molt 
competitiu i segur que en voldria més. 

matiu, però no deixa de ser una lliga molt 
competitiva. És bo per l’equip que hi hagi 
aquesta competitivitat. A l’equip hem fet 

L’aler badaloní Marc Blanch (Badalona, 
1982) va bufar 40 espelmes el passat 12 de 
gener. 40 anys gaudint i exhibint el seu ta-
lent al màxim nivell nacional. Des de fa cinc 
temporades defensa la samarreta del CB 
Prat, equip vinculat al Club Joventut Bada-
lona. La seva etapa formativa la va fer al CB 
Sant Josep i va gaudir dos cursos a la Lliga 
Endesa. Blanch sumarà  600 partits aquest 
any 2022 i acumula 12.500 minuts a pista, 
més de 6.400 punts i més de 915 recupera-
cions. A més d’un total de 10 títols. Llegen-
da del basquetbol badaloní i nacional.

40 anys ja és una bona xifra i trajec-
tòria
Inevitablement ho penses. I més quan tem-
porada rere temporada van pujant els joves 
del planter de la Penya o vinculat. Veus que 
han nascut al 2003 o 2004 i la diferència és 
de 20, 21, 22 anys. Físicament em trobo bé. 
No penso gaire en la retirada.  

Competitivament, ajuda jugar al CB 
Prat?
El Prat ha estat més vinculat al món for-

Foto: CB Prat
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 Àries (21/3 al 20/4)
A la feina et dones més valor i reclames el que és teu. 
Vols augmentar el teu nivell d’ingressos. Una perso-
na del teu interès sentimental, es fa present als teus 
somnis.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Venus i Mart per la Casa VII poden consolidar la teva re-
lació de parella. Potser has d’ampliar el camp d’interes-
sos professionals, per obtenir noves fonts d’ingressos.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
L’enorme pes astrològic de la Casa IV inclina a atendre 
assumptes domèstics importants. La teva vida profes-
sional viu alguns canvis i pots haver de passar més 
temps a casa.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Amb quatre planetes al teu signe, és moment d’acció. 
No permets que els altres decideixin per tu. Prens la 
iniciativa en un tema amorós perquè necessites sortir 
de dubtes.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Sembla que hi ha una gran atracció amb una perso-
na llunyana i pots fer un viatge per trobar-vos. Si has 
definit els objectius professionals, es mouen coses a 
favor teu.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si la teva relació sentimental ve d’un període de fredor, 
s’obre un temps per parlar clar i reorientar-la. Si tens 
negoci propi, es poden donar oportunitats d’expansió.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pots experimentar millora en un assumpte de salut. 
Moment de més intercanvis i converses. L’amor pot 
sorgir amb una persona amb la qual teniu una sensi-
bilitat semblant.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Pots experimentar pensaments obsessius, que col·la-
boraran en la presa de decisions rellevants. Si tens 
germans i estàveu distanciats, es reprèn el contacte 
amb ells.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Si estàs lluitant per una herència, ara podries tenir 
notícies del tema. Si cerques feina, potser caldrà sor-
tir de la zona geogràfica habitual per descobrir més 
oportunitats.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Darrerament, pots haver viscut tensions al sector laboral. 
Ara afluixen perquè puguis tenir més autonomia. Respec-
te a la salut, caldrà ser prudent i assolir millors hàbits.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Tens ganes de fer un viatge, però sembla que encara 
no és el moment i potser t’hauràs de conformar amb 
una escapada. Prens decisions crucials, basades en 
els teus ideals.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb diversos planetes a Casa XI, el futur és un tema 
que ocupa bona part dels teus pensaments. Intueixes 
que hauràs de prendre una decisió important al llarg 
d’aquest any.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Silvia Cortés, de la UGE Badalona, 
campiona d’Espanya Màster cat. F55 

L’atleta de la UGE Badalona Silvia Cor-
tés va penjar-se dos nous títols al Cto. 
d’Espanya Màster de Pista Coberta, que 
es va disputar durant el passat cap de 
setmana a València. La badalonina es 
va penjar la medalla d’or als 200m lli-
sos  categoria F55 amb una marca de 
29.29’’. El títol als 200m no va ser el seu 
únic títol. Cortés també es va proclamar 
sotscampiona d’Espanya dels 60m lli-
sos, amb un registre de 9.09’’. Després 
d’aquests dos títols la Silvia lluitarà per 
intentar arribar al Cto.  d’Europa Màster. 
Per la seva part, Laia Zurita va finalitzar 
en sisena posició la seva participació al 
Campionat de Catalunya Absolut cate-
goria 400 m. ll, amb un temps de 56.23’’, 
millor marca personal i catalana d’una 
atleta sots18. Marc Garcia va ser quart 
en la mateixa competició i categoria, 
amb un temps de 22.04. Millor marca de 
la temporada a Catalunya i tercera d’Es-
panya sots20.

Bona participació de Zurita i Garcia al Cto. de Catalunya
El Club Tennis Taula Badalona comença 
el 2022 obrint un grup escola per a adults. 
Els dimarts i els dijous des de les 18:30h 
fins les 20h són els dies d’entrenaments 
fixats a la sala específica de tennis de 
taula del Poliesportiu de Casagemes. 
El grup neix amb l’objectiu d’apropar 
i incentivar la cultura del ‘ping-pong’ 
entre els aficionats més adults que els 
agrada i volen practicar el tennis taula. 
“El CTT vol crear escola entre un seg-
ment de la població que moltes vegades 
voldria jugar-hi, però quan arribava al 
club es trobava amb un nivell massa 
alt i es desanimava. Ara, amb un en-
trenador només per a ells, poden fer el 
pas sense complexos”, explica Marc 
Serra,  director esportiu de l’entitat.  
El club ha experimentat una ràpida recu-
peració de socis després de la pandèmia 
i actualment hi ha un total de tres grups 
amb adults i aquesta passió segueix en 
augment.

Escola 
d’Adults al 
CTT BDN

Gaudeix de 
l’entrevista

Foto:  UGE Badalona

Foto: Manel Expósito

Círcol, Minguella i Llefià mantenen 
la seva solidesa i aspiracions
El conjunt de Corominas va sumar la dotzena victòria de la temporada a Santa Coloma

Tot i que l’objectiu fixat a principi de tempo-
rada  era no patir, el Círcol Catòlic té a prop 
la permanència matemàtica a Copa Cata-
lunya. El conjunt de Pere Lluís Corominas 
va superar  dissabte el CBSC al Juan del 
Moral (66-68) i té a tocar la classificació per 
a la fase final de Copa. L’equip de La Plana 
és lider amb 12 victòries i un marge de tres 
triomfs amb la cinquena plaça quan resten 
set jornades de lliga. Pràcticament impossi-
ble té aquest objectiu a l’abast el Sant Josep 
de Marcel Roca. La derrota a Mataró (96-
87) redueix al mínim les opcions de quarta 
plaça, tot i tenir un partit menys. 5 victòries 
al caseller groc-i-lila i a 5 triomfs de dis-
tància de la darrera plaça de classificació. 
A lliga EBA, el Badalonès va caure a Iguala-
da (81-65), el Maristes va superar l’Alpicat 
(67-63) i la Penya B l’Alfindén (57-54). A 
Primera Catalana, la Minguella est``a llui-
tant pel retorn a Copa Diumenge van fer un 

nou pas endavant davant el Centre Catòlic 
(68-76). 10 victòries aquesta temporada en 
una classificació amb Caldes (11) i Grano-
llers B (10) amb millor puntuació que els 
badalonins (10). El Círcol B no es queda 
enrere i és l’ombra de la Minguella (10) a la 
taula.  La lluita per l’ascens a Primera també 
té accent badaloní. La Llefià va enllaçar la 
tretzena victòria del curs davant el CBSC 
B (79-87) i lidera en solitari el grup 1 de 
Segona.  El Natzaret li vol fer ombra i és 
segon amb 10 victòries. La gran temporada 
dels dos conjunts contrasta  amb una Cul-
tural que va gaudir de la segona alegria de 
la temporada a Pomar versus Teià (83-79). 
L’ABB va superar el Vilassar (70-62).

El Natzaret, consolidat a Primera fem
En categoria femenina, el Natzaret va caure 
a St.  Gervasi (65-62) en un disputat duel, 
i després de dos duels superat amb bones 

sensacions contra Lloret i Sabadell Més 
emoció i igualatat hi ha al grup 2 de Se-
gona. Llefià i Minguella lluiten per l’ascens 
a Primera. La victòria a Casagemes de les 
badalonines davant el Diagonal Mar (62-
49) anivella la part alta de la taula. Saps 

(11), Llefià (11) i Minguella (10) comanden 
la taula i s’augmenta l’emoció al tram de-
cisiu de la temporada. Gran victòria també 
del Sant Josep davant el Canyelles (58-52). 
El Círcol va guanyar a la pista del Roser C 
(44-45). 
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