
Cop baix
El 2021, la regidoria d’Esports va autoritzar un 
esdeveniment massiu sense llicència i de manera 
gratuïta. Ara reclama 11.500 euros a Jordi Calvet
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Ja tenim Dimoni!
El disseny és una 
crítica a l’elevat preu 
de la llum               14
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La concessió de llicències per a realitzar 
esdeveniments a Badalona és un dels ca-
pítols que millor exemplifiquen la manera 
de fer que té el Consistori des de fa anys. 
Fa escasses setmanes vam veure com la 
Guàrdia Urbana no deixava instal·lar la Fira 
d’Hivern a Pompeu Fabra per manca de lli-
cència. Avui us expliquem un cas greu, suc-
ceït mesos abans de la moció de censura a 
l’Ajuntament. El passat 29 de maig, un dels 
esdeveniments d’esports de combat més 
prestigiosos a nivell internacional – el Mix 
Fight – es va celebrar al parc del Gran Sol 
de Badalona amb 1.000 espectadors a les 
graderies. Jordi Calvet, director de l’asso-
ciació Black Bull Badalona, gimnàs situat a 

Sant Roc, i històric entrenador badaloní, va 
ser l’impulsor de la vetllada. Es van celebrar 
16 combats professionals de primer nivell 
en disciplines com el Kickboxing i el K1, 
amb enorme protagonisme pels lluitadors 
badalonins; molts d’ells, per altra banda, 

“L’Ajuntament del senyor Albiol ens va
obrir les portes i ara ens ha deixat penjats”
El 2021, la regidoria d’Esports va autoritzar un esdeveniment multitudinari 
sense llicència i de manera gratuïta. Ara reclama 11.500 euros a Jordi Calvet
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campions del món i d’Europa. Del somni 
que per Jordi Calvet suposava dur el Mix 
Fight a casa seva, tot es va transformar en 
un malson. “Faig esdeveniments per tot el 
país i a l’estranger. Vaig on més facilitats 
ens posen. En aquest cas, l’Ajuntament del 
senyor Albiol ens va obrir les portes i ara 
ens ha deixat penjats”, afirma Jordi Calvet. 
Dur un Mix Fight a Badalona no és fàcil – el 
pròxim es farà a Dubai – i, com és lògic, 
requereix de mesos de preparació. “Primer 
es va estudiar l’opció de La Colina, però 
després de sis mesos m’afirmen que no és 
possible. Va ser el mateix Ajuntament qui 
va dir-me que volien potenciar el Gran Sol 
i que era una bona opció per fer l’esdeveni-
ment a l’aire lliure. A partir d’aleshores, co-
menço a entregar tota la documentació que 
em demanen: de la nostra associació, totes 
les assegurances requerides, les infraes-
tructures, els reglaments de les federacions, 
els protocols covid, el pla de seguretat, els 
accessos... Fins i tot és l’Ajuntament qui 
m’envia el seu logo per posar-lo als 7.000 
pòsters que es van fer sobre el Mix Fight re-
partits per Catalunya i m’assegura, com així 
va ser, que s’encarregarà perimetrar l’espai 
amb tanques i fer front al cost que això su-
posa”, exposa Jordi Calvet. 

Problema a 48 hores
Segons Calvet, a 48 hores de la data fixada 
al calendari i amb 1.000 entrades nominals 
venudes, l’Ajuntament li comunica que hi 
ha un problema. “Em diuen que no tinc 
permís d’ocupació de via pública. I que he 
de presentar un estudi d’impacte ambiental 
fet per una empresa independent i que té un 
cost de 2.800 euros. La meva pregunta és: 
com pot ser que en els 4 mesos previs de 

Gaudeix de 
l’entrevista en 
vídeo

preparatius ningú d’esports ni urbanisme 
m’hagi dit res? Era impossible de complir. 
A dos dies de la vetllada em vaig gastar 90 
euros en fotocòpies i vaig fer entrar tots els 
papers a registre, ajudat per tècnics muni-
cipals. I res de res”, argumenta l’entrenador 
badaloní. Malgrat no tenir el permís d’ocu-
pació de via pública, “la regidoria d’Esports 
d’en Juan Fernández, del PP, em diu que tiri 
endavant i, de fet, tècnis municipals van es-
tar presents durant tota la vetllada”.

11.500 euros
“Em van acabar posant tres sancions: una 
per sobrepassar el temps estipulat en 10 
minuts, una altra per fer l’esdeveniment 
sense permís d’Urbanisme i una altra per fer 
descarregar els camions. A més, després 
de dir-me que se’m cedia l’espai, l’Ajunta-

que el fet de no saber que necessitava un 
permís, no m’eximeix de responsabilitat. I 
jo em pregunto: com ho he de saber jo això 
si és el propi Ajuntament qui em cedeix l’es-
pai i em diu que està tot correcte?”, explica 
Calvet. 

Contacte amb alcaldes
Durant tot aquest procés, l’entrenador s’ha 
posat en contacte amb Xavier Garcia Albiol, 
alcalde aleshores, i amb Rubén Guijarro, 
alcalde actual. “Albiol em coneix molt. Va 
venir a l’enterrament del meu pare, ja fa més 
de 20 anys. Em va donar la mà i em va asse-
gurar que no tindria cap problema. Després, 
quan el problema arriba, no pots mirar cap 
a un altre costat. Deixa molt a desitjar com 
a persona. Amb l’alcalde actual també he 
parlat, però la sanció continua vigent. L’únic 

ment també em reclama el lloguer del Gran 
Sol, uns 3.300 euros. En total, em volen fer 
pagar 11.500 euros. Estic desesperat. He 
presentat recurs amb advocats, però no hi 
ha manera d’arreglar això. Gent del mateix 
Ajuntament m’ha dit que sóc al mig d’una 
guerra interna entre Esports i Urbanisme. 
Uns volien fer l’esdeveniment i els altres no. 
Com pot ser que no puguin seure i solucio-
nar les coses?”, reclama Jordi Calvet. A títol 
personal, l’entrenador viu ara un moment 
complicat. Ha de traslladar el seu gimnàs 
a un altre local per a reduir despeses i no 
pot tenir res a nom seu per ris d’embarga-
ment. “No tornaré a fer cap esdeveniment a 
Badalona. No em puc creure que a Esports 
no siguin capaços d’admetre que no em van 
demanar cap estudi ambiental durant els 4 
mesos de preparació. Urbanisme em diu 

que demano a tots els polítics és que no 
destrueixin l’esport. Les entitats esportives 
de Badalona estan desesperades, amb unes 
instal·lacions deplorables. Això sí: a la Pen-
ya cada any li cauen 1 milió i mig d’euros. 
És lògic?”, sentència Jordi Calvet. 

L’esdeveniment va omplir el Gran Sol el maig del 2021

Calvet entrena a diversos campions mundials

“Albiol em va donar 
la mà i em va 
assegurar que no 
tindria problemes”

“La regidoria 
d’esports em va dir 
que tirés endavant 
amb l’esdeveniment”

“Tècnics municipals 
van estar presents 
durant tota la 
vetllada amb mi”
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El ple diu ‘no’ al pressupost: toca 
tornar a negociar o plantejar la moció de confiança 
Badalona viu el seu enèsim capítol de bloqueig polític municipal

No hi ha entesa entre el govern i Guanyem

El Ple Municipal vota en contra al pressupost 
municipal 2022. El govern de Badalona format 
per PSC, ERC, En Comú Podem i Junts no va 
poder comptar ni amb el vot favorable i amb 
l’abstenció de Guanyem o el PP. Tots dos van 
votar en contra. Ara per ara la via més viable 
per aprovar els pressupostos seria convocar 
un nou Ple per plantejar una moció de con-
fiança. Si se supera, amb l’abstenció de Guan-
yem o el PP, el pressupost quedaria aprovat. 

Esforç pels veïns
La Federació d’Associació de Veïns de Ba-
dalona (FAVB) va intervenir al Ple municipal, 
de la mà del seu president, Julio Molina. “La 
inestabilitat política està fent molt mal a Bada-
lona. Múltiples alcaldes, mocions de censura, 
només dos pressupostos en deu anys... No 
anem bé. Des de la Federació tenim clar que 
aquest és un pressupost per donar-hi suport. 
Millora els del 2019 i cap grup municipal ha 
manifestat que sigui un pressupost dolent. 
Demanem un esforç; que es posin per da-
vant els interessos de la ciutat per davant de 

la política. A nosaltres ens agradaria més un 
govern fort de 16 regidors, però no ha estat 
així. Reiterem, doncs, la demanda d’un esforç 
per part de tots. Perquè aquí tots han comès 
errades i no han complert. Fa 11 anys que no 
es convoca el consell de ciutat. I tothom aquí 
ha governat i ha tingut responsabilitats”, valo-
rava Molina, president de la FAVB. 
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La resta del Ple
Durant el Ple es va aprovar la ratificació del 
decret d’alcaldia per declarar nuls els acords 
de continuïtat del contracte exhaurit de neteja 
dels edificis municipals. L’aprovació permetrà 
que l’Ajuntament pugui iniciar els tràmits per 
pagar el deute de 19 milions d’euros que té 
amb l’empresa de neteja. De la mateixa mane-

ra, el Ple va aprovar tot i el vot contrari del PP 
l’elaboració d’unes noves bases pels Premis 
Literaris Ciutat de Badalona. Fa mig any, el 
PP i el PSC van aprovar crear una categoria 
en llengua castellana, proposta que ara queda 
anul·lada. El govern afirma ara que vol establir 
nous criteris i donar un nou impuls a uns pre-
mis que estaven “perdent qualitat”

24/02 al 09/03/2022

PERSONAL D’INFERMERIA INTERÍ DE CAN RUTI, EN PEU DE 
GUERRA PER LA NORMATIVA CONTRACTUAL D’EVENTUAL

INFANTS DIBUIXEN EL SEU PROPI PROJECTE DE ZONA VERDA PER 
LA MOBBA A MODE DE REIVINDICACIÓ

Conflicte de drets laborals amb els interins 

Els veïns reclamen desencallar la situació

Al personal d’infermeria de Can Ruti que se 
li està oferint una nova contractació en règim 
d’interinitat per vacant se li ha comunicat mi-
tjançant un mail que a partir del febrer passa 
a ser interí mantenint la normativa contractual 
d’eventual. A través del sindicat Catac, el 
personal manifesta la seva disconformitat i 
anuncia accions. De fet, la setmana passada 
ja es va organitzar una concentració davant de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol. “Volem posar 
en el seu coneixement que això va en contra 
del que estableix la llei”, ja que “el personal 

El passat dissabte, la Plataforma Parc de la 
Mobba va dur a terme una acció al carrer 
del Mar per explicar de primera mà a les 
veïnes i veïns que passejaven pel Centre 
la situació de la Mobba. L’acte de reivin-
dicació comptava amb un espai pels més 
petits del barri, on podien dibuixar com 
imaginen el futur Parc de la Mobba. Un 
gran nombre de nens van pintar com se-
ria el seu propi projecte de la zona verda. 
Aquests dibuixos van ser entregats a l’al-
calde Rubén Guijarro  dimarts 22 de febrer, 

interí forma part de la plantilla estructural dels 
centres i no és personal eventual”, afirma el 
Catac en un comunicat. “En conseqüència, és 
evident que al personal interí per vacant no se 
li pot aplicar el règim de personal eventual, 
ni pot ser discriminat per un criteri que vol 
imposar les vacances i els dies de lleure”, afe-
geix. “Al personal no se li pot dir amb 5 dies 
d’antelació que comencen les seves vacances, 
l’obligatorietat d’agafar 10 o 20 i posar un rè-
gim de lliurances de cap de setmana diferent 
de la resta”, sentència l’escrit.

coincidint amb el Ple municipal de l’Ajun-
tament. La Plataforma Parc de la Mobba 
recorda que l’enderroc de la Mobba està 
licitat a l’empresa URCOTEX, la qual està 
a l’espera de poder continuar la feina que 
va començar quan l’Ajuntament així els ho 
comuniqui. La Plataforma denuncia “la 
desídia, ineficiència i ignorància de la ma-
joria de forces polítiques sobre aquest as-
sumpte que corrobora una vegada més la 
seva total incapacitat per afrontar de cara 
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Si alguna vegada busqueu un restaurant 
que aporti valor afegit a la comunitat, D’ins 
pot ser una elecció encertada. A tocar de 
Badalona, a Sant Adrià de Besòs, aquest 
singular projecte del sector de la restau-
ració s’ha consolidat com un generador 
d’oportunitats laborals per a persones en 
risc d’exclusió. D’ins compta amb diferents 
locals al territori, alguns situats dins del 
complex universitari de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC Diagonal Besòs, 
UPC Residència Xior i UPC Terrassa), i un 
de principal al Passeig Lola Anglada. La 
particularitat de D’ins és que el 70% de les 
persones que hi treballen estan realitzant 
un itinerari formatiu o d’inserció laboral. 
La resta són professionals de la restaura-
ció que els guien i els acompanyen perquè 
puguin obrir-se un nou camí a la vida. El 
restaurant ha format a múltiples treballa-
dors i treballadores de Badalona i Sant 
Adrià de Besòs, convertint-los en autèntics 
xefs professionals. D’ins està gestionat per 
la Fundació Formació i Treball, organisme 

creat el 1992 per Càritas amb els objectius 
de formar i inserir laboralment persones en 
risc d’exclusió social, i gestionar l’entrega 
de roba, mobles i altres equipaments de 
la llar a famílies vulnerables dels diferents 
Serveis Socials de Barcelona i rodalies. 

Itineraris formatius
Els treballadors de D’ins poden seguir dife-
rents itineraris formatius, especialitzant-se 
en cuina, en sala, en carnisseria i en peixa-
teria. Són formacions molt pràctiques, 
dedicades a col·lectius que han de sortir 
ràpidament al mercat laboral. La formació 
rebuda es complementa amb una feina als 
restaurants D’ins, fet que prepara els joves 
per gaudir de més oportunitats. Cada dia 
s’elabora un menú casolà, saludable, amb 
productes de proximitat i treballant contra 
el malbaratament alimentari. 

Treballar en pandèmia
Durant els mesos de tancament de la res-
tauració al llarg de la pandèmia, el projecte 

D’ins destaca per una bona oferta formativa

D’ins restaurant: persones en risc 
d’exclusió convertides en xefs
El projecte D’ins ha sobreviscut a la pandèmia mantenint el seu model formatiu

es va reinventar. Els restaurants no podien 
atendre el públic habitual, però sí a les 
col·lectivitats. En conseqüència, D’ins es va 

especialitzar en produir menjar per a men-
jadors socials, centres de menors tutel·lats 
i centres de refugiats. 
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La decepció amb l’administració i el desgast acumulat, detonants

L’associació Forquilla Badalona 
abaixa la persiana

El 2012, un grup de restauradors es va or-
ganitzar amb l’objectiu d’omplir el vuit deixat 
pel gremi d’hostaleria de la ciutat. Formal-
ment, Forquilla Badalona neix com a asso-
ciació el 2017 i actualment compta amb més 
de 40 restaurants associats. La junta actual 
ha decidit plegar i deixar de funcionar com 
una entitat, tot i que ens transmeten que 

els restauradors continuaran connectats de 
forma individual i sense mantenir relacions 
institucionals oficials amb l’administració. 

Esgotats pel desgast
Els motius que han dut Forquilla Badalona 
a adoptar aquesta decisió són diversos. El 
primer és el desgast acumulat derivat de la 

Forquilla Badalona compta amb més de 40 associats 

relació dels diferents governs municipals 
dels darrers anys. El veto del govern anterior, 
amenaces rebudes per part de companys del 
sector pel simple fet de ser crítics i la decep-
ció amb el nou govern formen part de la llista 
de raons per plegar. Des de Forquilla Bada-
lona s’entén que fan nosa; i que no interessa 
que una organització crítica i reivindicativa 
segueixi activa. També s’apunta que no s’ha 
aconseguit ser del tot útils i es fa autocríti-
ca en aquest sentit. La presentació del pla de 
govern va ser un dels punts culminants per 
prendre la decisió de dir “fins aquí”, ja que 
Forquilla entén que la majoria de reunions 
prèvies per explicar la situació del sector no 
van servir de massa. L’associació celebra, 
però, haver aconseguit fites com els nous ho-
raris de terrasses i les ajudes a locals sense 
terrassa, i també el fet de crear iniciatives com 
la del llibre de Sant Jordi, les campanyes de 
finançament d’investigació per Can Ruti o el 
projecte de recollida d’oli per cuinar implantat 
a Badalona i que opta a un premi europeu.

A mitjans de gener, operaris de l’Ajun-
tament van retirar sense avisar el jardí 
vertical que els usuaris del Centre de Dia 
Janus havien creat des de feia 5 anys a 
la plaça Font i Cussó, a Dalt la Vila. El 
jardí s’havia instal·lat en diferents bara-
nes i cartells. Després de prop d’un mes 
sense ni rastre de les plantes, des del 
Centre de Dia Janus han completat la 
construcció d’un nou jardí vertical, però 
en aquest cas mòvil. Tenir cura del jardí 
és una activitat que apassiona als usua-
ris del centre i la volen recuperar. 

El Centre de 
Dia Janus fa un 
jardí vertical per 
recuperar les plantes

El jardí vertical és mòvil 

Gaudeix del reportatge 
en vídeo
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Se celebrarà a l’Olímpic el 25 de juny i amb públic

L’streamer Ibai Llanos ha pre-
sentat un dels grans esdeveni-
ments a l’univers Twitch’: La gran 
Velada del Año II. Una jornada 

Badalona acollirà el segon 
esdeveniment de boxa d’Ibai Llanos

de boxa amb protagonistes de 
renom a la plataforma que se 
celebrarà al Palau Olímpic de 
Badalona el proper 25 de juny 

(18 hores). Aquesta serà la sego-
na vetllada de boxa organitzada 
per Ibai Llanos i la gran novetat 
serà la presència de públic a 
l’espectacle (les entrades es po-
saran a la venda en les pròximes 
setmanes). Una altra de les no-
vetats és el nombre de combats, 
que passen de tres a cinc, amb 
un gran duel final: l’actor Jaime 
Lorente contra Mister Jägger (ja 
va participar a l’anterior edició). 
Els altres són: Momo vs Viruzz, 
Carola vs Spursito, Luzu vs Lo-
lito Fernández i Ari Gameplayz 
vs Paracetamor (l’únic duel entre 
dones). Tots ells són creadors de 
contingut a internet molt recone-
guts tant a Twitch com a YouTu-
be. El primer esdeveniment de 
boxa organitzat per Ibai va tenir 
un pic d’audiència d’1.5 milions 
d’espectadors a Twitch i més de 
21 milions de reproduccions en 
poques hores.

Badalona serà el centre de Twitch per un dia 

ELS CIENTÍFICS, EN CONTRA D’UNS JOCS D’HIVERN 
ON BADALONA PODRIA SER SEU

Més de 150 científics catalans 
han presentat un manifest con-
trari a la celebració dels Jocs 
Olímpics d’hivern al Pirineu 
l’any 2030. Denuncien que 
aquesta proposta és incompa-
tible amb la crisi climàtica i els 
reptes ambientals del territori. 
Entre els signants hi ha la bada-
lonina Anna Pérez Català, inves-
tigadora d’Iddri. El manifest posa 
l’accent en els milions de tones 
de diòxid de carboni que s’eme-
trien per l’augment del consum 
d’energia i de la mobilitat entre 
Barcelona i el Pirineu. A més, 
s’assegura que a finals de segle 

la neu només podrà existir al Pi-
rineu de forma artificial i que les 
estacions d’esquí del territori no 
són rendibles econòmicament. 
De la mateixa manera, alerten 
que el consum d’aigua per a la 
producció de neu disminueix la 
disponibilitat per a altres usos 
i tindrà un fort impacte en els 
aqüífers, i que l’augment del 
turisme tindria un impacte de-
vastador sobre la biodiversitat 
de les zones de muntanya. Re-
cordem que la Generalitat ha 
plantejat el Palau Olímpic de 
Badalona com a possible seu de 
les competicions de gel. 

Els Jocs Olímpics d’Hivern generen controvèrsia  
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Carlos Blasco, l’infermer d’UCI 
que compon música per la Casa de Papel 
Treballa a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Germans Trias

Carlos Blasco acaba de publicar llibre 

Camaleònic. Així podem definir el per-
fil professional de Carlos Blasco (1996), 
infermer d’UCI a l’Hospital Germans Trias 
i Pujol de Badalona. Igual que cal fer en 
una unitat de cures intensives, Blasco 
demostra saber adaptar-se ràpidament a 
qualsevol situació o escenari. A banda de 
la seva feina com a infermer, en Carlos és 
un conegut a Twitter i Instagram pel seu 
perfil @memesuci, on compta amb més 
de 53.000 seguidors i fa humor amb si-
tuacions viscudes dins d’un hospital. De 
fet, en aquesta mateixa línia va el llibre que 
l’infermer de Can Ruti acaba de publicar. 

‘Trincheras en la UCI. Terapia intensiva de 
humor para alargarte la vida’ va més enllà 
de l’estrès i dels moments complicats que 
es viuen dins del món sanitari i promulga 
l’humor i les històries esbojarrades que 
viscudes en el dia a dia a l’UCI. 

Música per sèries
Carlos Blasco es va formar com a infer-
mer, però mai ha amagat la seva veritable 
vocació: el piano. Quan tenia 8 anys els 
seus pares el van apuntar a futbol, i ell es 
quedava assegut a la gespa negant-se a 
moure’s. Volia estudiar música. Finalment, 
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El preu de l’alumini s’ha doblat  

Augmenten els 
robatoris d’alumini 
a Badalona
En poc més d’una setmana s’ha produït un 
increment dels robatoris de portes del ca-
rrer a Badalona i Sant Adrià. Un mínim de 
15 edificis han estat víctimes d’aquestes 
pràctiques. L’alumini s’ha convertit en una 
de les matèries primeres més buscades, 
perquè ha doblat el seu preu en poc temps 
i això s’ha traduït en una nova tendència de 
robatoris. Els locals de ferralla compren 
aquest metall per reciclar-lo. Un cop roba-

des, es venen a les ferrovelleries. El roba-
tori d’una porta de carrer suposa tres grans 
problemes: reposar la porta pot costar uns 
3.000 euros, les assegurances no sempre 
ho cobreixen i l’edifici en qüestió pot estar 
mínim tres setmanes sense porta. L’abril 
del 2020, la tona d’alumini valia menys de 
1.500 dòlars. Actualment supera els 3.300. 
La Xina, igual que amb els microxips, ha 
decidit fabricar-ne menys. 

la seva família li va donar suport i va poder 
aprendre a tocar el piano i a compondre. 
Des de fa anys, Carlos Blasco dedica es-
tones lliures a crear versions de les seves 
peces preferides per penjar-les al seu ca-
nal de YouTube. Tot va canviar l’abril del 

2020, quan una versió del Bella Ciao es va 
popularitzar. Estrella Galicia el va contactar 
per proposar-li que la seva creació musi-
cal fos la banda sonora de la campanya de 
llançament de l’última temporada de La 
Casa de Papel.

Gaudeix de l’entrevista 
a Carlos Blasco 

Gaudeix del reportatge 
en vídeo
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¡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

933 839 493

El problema no és presentar un pressupost, 
sinó executar-lo. Des de la moció de censu-
ra del 2018, l’Ajuntament està en fallida tèc-
nica. Serveis tancats, pagant factures a 300 
dies i amb un pressupost no executat de 133 
milions... L’estratègia que s’imposa és la de 
tensar la corda, i això alimenta la inestabilitat. 
Si volem que a Badalona passin coses dife-
rents necessitem construir mandats forts amb 
un pla d’execució ràpida i adoptar decisions 
dràstiques sobre la maquinària municipal. 

Des de la Federació de Dones de Badalona re-
clamem que els treballadors de l’administració 
pública han de rebre formació sobre gènere i fe-
minisme per saber atendre correctament les ne-
cessitats de les dones. Cal eliminar les barreres 
arquitectòniques dels espais d’atenció i visualitzar 
aquells punts dels municipis que generen més 
inseguretat. També es necessiten llars d’infants i 
centres de dia per evitar que les dones deixin de 
treballar per ser cuidadores. 

“El problema no és 
presentar un pressupost, 
sinó executar-lo”

“S’han de visibilitzar els 
punts dels municipis que 
generen inseguretat”

Rocío Mateos
Presidenta de la Federació de Dones 
de Badalona 

- Els vídeos han de ser en format horitzontal 
   i d’una durada màxima de 2 min.

Jose Téllez
Dissenyador gràfic i ex-regidor de 
l’Ajuntament 

Escaneja el QR 
per veure l’opinió 
completa en vídeo

Escaneja el QR 
per veure l’opinió 
completa en vídeo

Vull donar-me de baixa d’un servei de telecomunicacions. 
Com ho he de fer?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

Envia la teva opinió en vídeo 
sobre l’actualitat de Badalona a:

Per donar-se de baixa d’un servei que tin-
gui contractat amb un operador de tele-
comunicacions ha de comunicar-ho amb 
una antelació mínima de 2 dies hàbils a 
la data efectiva de la baixa. Si es fa per 
telèfon, la companyia ens ha de facilitar 
un número de referència per tal que po-
guem tenir constància de la gestió. Des 
de l’Oficina del Consumidor es recomana 
sempre fer les baixes per escrit mitjançant 
un correu certificat, guardant còpia tant 
de la carta que enviem com del certificat 
de correus. Hem de tenir present, que si 

fem la baixa sense haver fet la portabilitat 
a una altra companyia perdrem el número 
de telèfon del qual fem la baixa. Quan es 
tracti d’una portabilitat, també es recoma-
na fer sempre la baixa de manera fefaent 
amb l’antic operador, encara que el nou 
operador ens asseguri que s’encarrega 
de tots els tràmits de baixa. L’existència 
d’una clàusula de permanència no us 
impedeix donar de baixa el servei, però 
l’operador podria exigir-vos una compen-
sació si no compliu el període mínim de 
contractació.

@diaridebadalona a Twitter i Instagram

redacció@diaridebadalona.com

Imatge de la càmera de seguretat durant l’atracament

El personal de Trens Joies, joieria situada 
al Passeig de la Salut número 81, a tocar 
del Màgic Badalona, va viure aquesta set-
mana un dels dies més complicats en la 
seva trajectòria professional dins del sector. 
El passat dilluns 21 de febrer, pels volts del 
migdia, un individu va entrar a l’establi-
ment, lluint gorra i mascareta. Després de 
fer-se passar per un client i preguntar al 
personal per un mostrari de joies, el lladre 
va treure d’una bossa una pistola i va pro-

cedir a robar la botiga. L’individu va apuntar 
directament amb l’arma diverses persones 
durant tot l’atracament, mentre el personal 
de Tres Joies omplia la bossa del lladre de 
joies. Des que l’home va treure la pistola 
fins que va sortir de l’establiment va passar 
només 1 minut de temps. El lladre inclús va 
tirar un tret a l’aire que va impactar al sos-
tre del local, sense haver de lamentar cap 
ferit. Els Mossos d’Esquadra han obert una 
investigació.

Atracament a punta 
de pistola que acaba 
amb un tret 

Mira el vídeo de 
l’atracament
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Entrevista a Pilar López, coordinadora de la Fundació Ateneu Sant Roc 

“L’educació és el principal 
motor de canvi per Sant Roc”

Pilar López, tota una vida treballant per Sant Roc

Núm. 735

La Fundació Ateneu Sant Roc realitza una 
tasca impagable a Badalona, aplegant al 
seu voltant a infants, joves i adults de tota 
edat, condició social i procedència amb un 
únic objectiu: cohesionar. L’entitat compta 
amb múltiples projectes i programes que 
treballen per convertir assegurar un bon fu-
tur a les noves generacions del barri. Avui 
parlem amb la Pilar López, coordinadora de 
l’Ateneu, i una de les dones més compro-
meses amb fer de Sant Roc un espai de bon 
present. 

Quin és el projecte de l’Ateneu?
Som una entitat amb més de 50 anys de 
presència al barri, que ha anat canviant de 
nom però sempre mantenint el mateix ob-
jectiu: assolir la cohesió del veïnat. Treba-
llem a través de projectes d’infantesa, joves 
i adults per fomentar l’educació i la forma-
ció, el lleure i la dinamització sociocultural. 
Som un espai on els veïns i veïnes poden 
compartir i generar vincles. 

Què s’hi troba a l’Ateneu?
D’entrada, molta diversitat. Tenim projectes 
de tota mena. Espais de lleure, d’acompan-
yament d’estudis i de seguiment amb la fa-
mília, iniciatives per ajudar a la promoció 
dels joves del barri, projectes per treballar 
amb infants en risc d’exclusió, una aula 
oberta, ludoteca, casals d’estiu... Després 
comptem amb una branca molt àmplia de 
projectes per adults. Treballem molt donant 
suport a col·lectius de dones, fent forma-
ció, acollida a dones nouvingudes d’altres 
països o amb un espai per a mares joves. 
També tenim coral, grup de petanca, grup 

de teatre, boixet, patchwork, organitzem 
concerts, activitats fora del barri, visites, 
exposicions... I sobretot fomentem molt la 
dinamització al carrer. Volem que els nos-
tres joves segueixin gaudint de poder jugar 
en espais exteriors. 

Quina és la realitat del barri?
Sant Roc és un barri que ha de lluitar amb 
diferents problemàtiques. Ens preocupa 
molt l’alt percentatge d’absentisme escolar, 
tant a la primària com a la secundària. La 
manca d’oportunitats i la problemàtica d’ha-
bitatge. Hi ha molts desnonaments i costa 
que les famílies puguin tenir un habitatge 
digne. L’espai públic també està degradat, 
i aquest fet ens dificulta molt transmetre la 
importància que té tenir cura del barri. 

Hi ha estigma amb Sant Roc?
És cert que si fas una cerca per Internet 

a aprendre a llegir i escriure. Ara tenim 
projectes d’orientació laboral, de formació 
i també de criança per a dones joves i els 
seus nadons. Busquem l’empoderament de 
totes elles. 

Topeu amb barreres?
En certa manera sí. A vegades costa de fer 
entendre que l’educació és el principal mo-
tor de canvi per Sant Roc. No tant per un 
tema cultural, sinó més aviat socioeconò-
mic. Sobretot en clau de les noies joves, 
hem de lluitar perquè l’educació sigui con-
siderada un punt molt important pel seu en-
torn. És la base perquè tinguin protagonis-
me en el futur. Per sort en els darrers anys 
tot això ha anat a millor. Ja comptem amb 
molts col·lectius de persones estrangeres 
que arriben al barri i tenen molt clar que els 
seus fills i filles han de ser advocats o en-
ginyeres per posar alguns exemples. 

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

sempre et surten les mateixes coses, però 
des de l’Ateneu volem reivindicar que a Sant 
Roc també hi passen coses molt positives. 
Nosaltres sempre intentem fer campanyes 
de comunicació per explicar-les. Gaudim 
d’una xarxa d’entitats al territori amb moti-
vació i ganes de fer coses. La ludoteca de 
l’Ateneu, per exemple, és visitada per nens 
i nenes d’escoles de Badalona i Barcelona, i 
s’emporten una bona imatge del barri, per-
què per ells aquest és un espai màgic i de 
joc. Sant Roc és un barri molt ben comuni-
cat, amb una diversitat cultural i religiosa 
molt àmplia i que compta amb espais oberts 
perquè es pugui continuar jugant al carrer. 
Només s’ha de treballar i apostar per ell. 
Penso que a Sant Roc hi ha molt de futur.
Com arriba la Pilar a l’Ateneu?
Jo sóc de Sant Roc, de tota la vida. La meva 
mare encara hi viu. Vaig créixer a l’altre 
Sant Roc, a l’altre costat de l’autopista, i 
vaig estudiar a l’institut Eugeni d’Ors. Per 
casualitat, un dia vaig aparèixer a l’Ateneu i 
ja m’hi vaig quedar. Treballava en projectes 
amb dones d’ètnia gitana i després ja vaig 
començar a fer una mica de tot. 

Quin paper té la dona a l’Ateneu?
Sempre hem treballat de forma especial 
amb els col·lectius femenins, sobretot per-
què a Sant Roc les dones són les persones 
amb més ganes de fer coses. Fa 40 anys 
que comptem amb el Grup de Dones de 
Sant Roc, un espai acollidor per les dones 
del barri. Sempre hem treballat molt per 
acompanyar nenes, noies i dones adultes 
en la seva formació. En el passat vam fer 
molta feina ajudant a persones analfabetes 

La pastilla que prevé la Sida permetria 
estalviar 93 milions d’euros

La Fundació Lluita contra la Sida és a Badalona

L’ús generalitzat a Catalunya de la profi-
laxis prexposició (PrEP) per prevenir el 
VIH permetria al sistema públic estalviar 

Badalona té un gran pes específic en l’estudi realitzat

El vaixell Open Arms, de l’ONG badalo-
nina Proactiva Open Arms, torna a na-
vegar en aigues internacionals després 
de mesos de bloquejos, restriccions i 
trabes administratives. L’ONG ha res-
catat 400 persones en cadascuna de les 
darreres sis sortides fetes al Mediterra-
ni. Des de l’entitat s’alerta que el canvi 
climàtic provocarà el desplaçament de 
150 milions de persones al món i que 
es viurà una situació molt pitjor que 
l’actual. 

Open Arms: el 
canvi climàtic 
crearà 150 milions 
de refugiats

Unes 2.400 persones rescatades en les 
darreres missions

93 milions d’euros en 40 anys, segons un 
estudi cost-benefici impulsat per la Fun-
dació Lluita contra la Sida i les Malalties 

Infeccioses (situada a Badalona), en el 
qual hi han col·laborat l’Institut de Re-
cerca de la Sida IrsiCaixa, l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol, el Centre de Recerca 
en Economia i Salut (CRES) de la UPF, el 
projecte dels NOMS-Hispanosida i BCN 
Checkpoint. Es calcula que el tractament 
anual amb la PrEP per una persona té 
un preu de 1.433 euros, mentre que el 
cost del tractament antiretroviral per una 
persona infectada pel VIH és gairebé sis 
vegades superior i ascendeix als 8.500 
euros aproximadament. Segons l’estudi, 
si el preu de la PrEP es reduís en un 50%, 
l’estalvi seria de 152 milions d’euros, uns 
recursos que es començarien a rendibi-
litzar només 8 anys després de la seva 
posada en marxa. Actualment a l’Estat 
espanyol hi ha 5.000 persones usuàries 
de la PrEP i només a Catalunya n’hi ha 
2.400. Francesc López, investigador de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, consi-
dera que dedicar un esforç a dia d’avui 
en aquesta qüestió representaria menys 
despesa sanitària futura. 

24/02 al 09/03/2022

“Som una entitat 
amb més de 50 anys 
de presència al barri 
buscant la cohesió”

“Sant Roc encara té 
massa absentisme 
escolar, sobretot en 
la etapa secundària”

“Reivindiquem que al 
barri hi passen coses 
molt positives i que 
no tenen visibilitat”

“Creem espais de 
lleure, d’estudi i per 
promocionar la gent 
jove de Sant Roc”
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dissabte 26 de febrer
Pregó de la Reina del 
Carnestoltes
Centre Cívic Torre Mena (17h)

Dissabte 26 de febrer 
Balls de Carnestoltes
La Plana (22h)

Dissabte 26 de febrer 
Ball de disfresses
Plaça Trafalgar (19h)

Diumenge 27 de febrer 
Màgia: XXII Memorial 
Li-Chang
Teatre Zorrilla (12h i 19h)

Dissabte 26 de febrer
Rua de Carnestoltes
Centre Cívic Torre Mena 
(17:30h)

Diumenge 27 de febrer 
Carnaval Infantil a 
Bufalà
Masia Ca l’Andal (11h)

El Museu de Badalona va acollir 
dimarts la presentació del disseny 
guanyador del concurs Crema’l tu!, 
Premi de Disseny del Dimoni de 
Badalona que es cremarà la Nit de 
Sant Anastasi, durant les Festes de 
Maig de 2022. El disseny escollit ha 
estat el Dimoni ‘Amunt la llum!’, un 
figura que representa la cobdícia i la 
relaciona amb la pujada del preu de 
la llum. L’autora del dimoni és la ba-
dalonina Montserrat Silvestre, una 
jove de 24 anys que compagina els 
seus estudis de darrer curs de co-
municació audiovisual amb la feina. 
Silvestre forma part de la Colla de 
Geganters de Badalona, dels Caste-
llers de Badalona i de la Mulassa. 
L’autora ha detallat que el disseny 
“està inspirat en l’estètica tradicio-
nal dels dimonis de la ciutat”. El Di-
moni ‘Amunt la llum!’ es construirà 
amb una estructura de fusta d’entre 
12 i 14 metres amb l’objectiu que la 

Per primer cop, el mocador serà de color texà

Un Dimoni que crema 
la pujada del preu de la llum
Presentat el Dimoni i el nou mocador texà

figura quedi plantada a la platja uns 
dies abans de la Cremada, la qual té 
lloc la nit del 10 de maig. 

Mocador texà
També s’ha donat a conèixer el 
disseny del cartell de les Festes de 
Maig de 2022 i el mocador de les 

festes, que enguany serà per primer 
cop de color texà. El cartell triat és 
obra de Nil Domínguez, un jove bla-
nenc de 20 anys que estudia disseny 
gràfic a l’Escola d’Art Pau Gargallo 
de Badalona. El cartell inclou una 
banda musical formada per set di-
monis. 

La XL Rua de Carnestoltes de 
Badalona tindrà lloc el dissab-
te 26 de febrer a Llefià, a partir 
de les 17h amb inici a Torre 
Mena (C/Reus/Pl Amistat). 
Les inscripcions de les com-
parses es poden realitzar fins 
al divendres 25 fins a les 17h, 
a través del formulari que us 

Rua de 
Carnestoltes a 
Llefià i cercavila 
animada al Centre

Diferents actes de Carnestoltes a Badalona

Núm. 735

Feu la inscripció de la 
comparsa aquí

deixem al codi QR. Per altra 
banda, al barri del Centre es 
farà la cercavila organitza-
da pels Bufons del toc amb 
sortida a la Plana (17:30h) i 
arribada a la plaça de la Vila 
(18:30h). L’acte clourà amb 
un espectacle a càrrec de Xa-
vier Garcia.



L’exhibició, talent, lluita i intensitat del 
Joventut davant el Partizan a l’Olímpic va 
engrescar els aficionats que van gaudir i 
mostrar el seu orgull verd-i-negre. Aques-
ta era el Joventut que volien veure cada 
partit a pista, fos en un enfrontament de 
Lliga Endesa o Eurocup. Malauradament, 
aquella nit a Badalona va ser un miratge. 
Quatre jornades més tard, aquell equip no 
es va tornar a gaudir. La manca de contun-
dència, intensitat i desencert no ha tornat a 
aparèixer i ha empipat força els seguidors 
i socis de la Penya. L’excel·lent primera 
volta del Joventut contrasta amb la petita 
crisi de resultats i energia que s’exigeix als 
jugadors. FC Barcelona, Morabanc Ando-
rra i Levono Tenerife (per partida doble) 
han estat les darreres derrotes de la Penya, 
amb l’excepció de l’Eurocup. Dijous pas-

sat a Granada es va tornar a patir una nova 
decepció de la Penya. El Joventut va ser 
el conjunt que va empipar més els seus 
aficionats. Sense ser caps de sèrie, UCAM 
Murcia i Tenerife es van classificar per a 
semifinals, Breogán va tenir la classifica-
ció a tocar i Manresa va trobar les pessi-
golles al Barça durant el primer temps. Els 
aficionats verd-i-negres esperaven molta 
més contundència i atac de la Penya en 
una Copa il·lusionant. Durant més de dues 
setmanes, els jugadors no internacionals 
podran preparar amb més calma el partit 
de divendres 4 a l’Olímpic davant el Breo-
gán i tornar a gaudir de la millor Penya del 
curs. Amb una mitjana de 64 punts per 
partit als darrers tres partits (Andorra i Te-
nerife), s’haurà de recuperar el bon encert 
verd-i-negre.

JOVENTUT BADALONA LENOVO TENERIFE

Foto:  D.Grau /CJB

COPA DEL REI

62 64

FERRAN BASSAS, LESIONAT A LA MÀ DRETA, ES QUEDA SENSE 
VIATJAR AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA

Foto:  D.Grau /CJB

El base del Club Joventut Badalona Ferran 
Bassas va patir una fissura al primer me-
tacarpià de la mà dreta al partit d’Eurocup 
davant el Turk Telecom, però va intentar 
arribar en bones condicions a quarts de fi-
nal de Copa davant el Tenerife. Una notícia 
que es va anunciar després de l’eliminació 
de la Penya i tres dies després de la con-
vocatòria de la selecció espanyola, amb 
el badaloní en una nova concentració del 
combinat nacional. D’aquesta manera, tal 
com va informar la Penya durant la jornada 
de dissabte, Bassas no s’incorporarà amb 

la Selecció com estava previst per tal de 
seguir el tractament conservador. 

Lesió anterior de 3 mesos
Recordem que el base va patir una lesió 
una important lesió el passat 31 d’agost, 
amb més de tres mesos de recuperació. 
Bassas va patir una lesió al canell dret i 
no va poder participar en cap partit fins al 
desembre.  Durant 10 dies, Bassas tindrà 
un període sense partits per recuperar-se i 
arribar a temps per al duel de divendres 4 
contra el Breogán a l’Olímpic. 

De l’èxtasi contra 
Partizan a la decepció 
de la Copa del Rei 2022
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Gaudeix de la crònica 
del partit en vídeo



Parra, Birgander, Brodziansky i Feliz, 
convocats amb les seves seleccions

Els jugadors del Joventut Parra, Birgander, 
Brodziansky i Feliz són els quatre integrants 
dels primer equip verd-i-negre que des 
d’aquesta setmana s’han incorporat amb les 
seves seleccions per disputar els partits in-
ternacionals de les Finestres FIBA del mes 
de febrer. L’aler badaloní ha estat novament 

Foto:  D.Grau /CJB

convocat amb la selecció espanyola per 
jugar els dos partits classificatoris per al 
Mudial de 20223. Aquest dijous a Còr-
dova es disputarà el primer partit davant 
Ucraïna i diumenge 27 contra el mateix 
rival però a Kíev. Ferran Bassas era l’altre 
jugador de la Penya convocat amb Espan-

ya, però ha estat baixa després de confir-
mar-se oficialment la seva lesió a la mà 
dreta. El combinat nacional és líder del seu 
grup amb dues victòries en dues jornades i 
aquesta setmana es poden classificar per a 
la propera fase. Birgander també disputarà 
dos partits classificatoris amb Suècia. Di-
vendres a Zagreb davant Croàcia i dilluns 
28 com a local contra el mateix rival. Una 
victòria i una derrota és el balanç de la se-
lecció del pivot verd-i-negre. L’Eslovàquia 
de ‘Vladi’ jugarà divendres 25 a Belgrad 
contra Sèrbia i dilluns 28 a la localitat es-
lovaca de Levice contra el combinat serbi. 
Laler-pivot del Joventut és el gran líder de la 
seva selecció i buscaran la primera victòria 
en la fase de grups. Finalment, Andrés Feliz 
jugarà dissabte amb República Dominicana 
a el Canadà i diumenge a Bahames. Els tres 
primers de cada grup es classifiquen per 
a la ronda final en què s’obtindrà el bitllet 
per a la Copa del Món de Filipines, Japó i 
Indonèsia.

Finestra FIBA a partir d’aquest mateix dijous

El Joventut podria ser l’equip amfitrió de 
la final de l’Europ 2022 el proper 11 de 
maig (Sant Anastasi). La FIBA va confir-
mar que l’equip amb millor classificació 
entre els dos grups tindria a favor seu 
el factor camp durant tota la Fase Final 
de la segona competició continental, 
la quan comença a partir de vuitens de 
final. Recordem que els partits de la se-
gona fase són a partit únic al camp de 
l’equip millor classificat i la Penya lide-
ra el seu grup amb un balanç 11-2, ara 
mateix el millor equip continental. 

El Palau Olímpic 
de Badalona 
podria acollir la 
final de l’Eurocup 

Foto: M.E

EL JOVENTUT FEMENÍ ES QUEDA 
A LES PORTES DE LA VICTÒRIA A ALCOBENDAS (64-61)

Foto:  D.Grau /CJB

El Joventut Femení va perdre a la pista de 
l’Alcobendas (64-6), candidat a l’ascens 
a LF, després de fer un gran partit. Les de 
Jordi Vizcaino van tenir a tocar la victòria 
i la permanència pàcticament matemàtica a 
la LF Challenge. El duel va començar molt 
igualat, però domini verd-i-negre al final 
del primer quart (14-16). Una màxima de 5 
punts va ser la millor diferència de la Penya, 
tot i que les de la capital van capgirar el par-
tit abans del descans (37-33). A la represa, 
la Penya va recuperar el lideratge amb una 
cistella de Teixidó (43-44), però l’Alcoben-
das va tornar a refer-se i va acabar el quart 
per davant (52-48).

L’inici del darrer període va ser molt bo d’un 
Joventut que es va posar per davant a 7 mi-
nuts del final (52-54) Un 2+1 de Ruano a 4 
minuts del final posava a la Penya en una 
posició de privilegi (55-59), peròel des-
encert als minuts decisius va sentenciar el 
partit a favor de l’Alcobendas (62-59) Cris-
tina Hurtado va tenir un triple per empatar 
el duel, però el llançament no va entrar i la 
Penya va perdre (64-61). Toussaint i Ruano, 
amb 13 punts, van ser les màximes anota-
dores, i Hurtado, amb 8 punts i 8 rebot, la 
més valorada de la Penya (12). El proper 
partit del Joventut serà dissabte a les 18h a 
l’Olímpic contra l’Ardoi.
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Foto: Flash BDN

Les vuit jornades consecutives sense per-
dre (3 victòries i 5 empats) encara perme-
ten al Badalona somiar amb un possible 
play-off d’ascens a Primera RFEF. Els es-
capulats disputen aquest diumenge a Santa 
Eulàlia d’Eivissa (12:00h) una primera final 
per mantenir les aspiracions escapulades 
d’aquest premi inesperat i sorprenent, si 
ens ho arriben a dir a principi de tempora-
da. La SCR Peña Deportiva té 32 punts (4 
més que el Badalona) i es troba a les portes 
de la cinquena plaça (la darrera que aspira 
a aquesta classificació). A més a més, la 
victòria encara tindria més força si l’Espan-
yol B (38) guanya l’Ibiza IP (33), conjunt 
que defensa aquesta cinquena posició. La 
Peña Deportiva acumula 8 victòries, 8 em-

Terrassa a domicili (0-1) i encadena dues 
victòries seguides. Els escapulats són ter-
cers i ocupen la primera posició d’ascens a 
DH, amb 36 punts. Gimàstic Manresa (35), 

SCR PEÑA DEPORTIVA CF BADALONA

El cop a la taula encara és possible
Jornada 23. Diumenge 27 de febrer de 2022. 12:00h. Municipal Santa EulàliaLA PRÈVIA: 

pats i 6 derrotes aquesta temporada. Al seu 
Municipal, la P. Deportiva ha aconseguit 4 
victòries, 5 empats i 2 derrotes. A més de 
la victòria, el Badalona també buscarà em-
portar-se l’average amb els balears. A l’Es-
tadi, el escapulats van perdre per la mínima 
(0-1). Un partit amb un sentiment especial 
per a l’entrenador balear, Manolo González, 
l’històric tècnic escapulat en les darreres 
temporades a la banqueta del Badalona. 

El Juvenil A segueix guanyant 
Per la seva banda, el Juvenil A del Badalona 
segueix lluitant pel mateix objectiu, però en 
aquest cas amb l’ascens a la Divisió d’Ho-
nor Juvenil entre cella i cella. El conjunt de 
Santi Álvarez va superar dissabte el Jàbac 

FE Grama (33) i Figueres (32) són els per-
seguidors dels badalonins. Recordem que 
dos equips assoleixen l’ascens a la Lliga 
Nacional de Catalunya. 

Foto: Flash BDN

Després de dues jornades patint un mal-
son al temps afegit – amb dues victòries 
que es van esvair al temps afegit -, el Ba-
dalona va celebrar un triomf a l’Estadi, més 
de dos mesos després i davant un rival di-
recte, el Terrassa. L’equip de Javi Moreno 
va superar el Terrassa per la mínima (1-0) 
i pot suposar una nova oportunitat perquè 
sigui el pas definitiu que necessita l’equip.
Tot i els tres punts, el Badalona no va ser 
el gran dominador a l’Estadi. El Terrassa va 
intentar trobar les pessigolles als escapu-
lats, amb ocasions i oportunitats per po-
der avançar-se al marcador. Un Badalona 
sense prou atac i que necessitava fer un 
pas endavant a la represa. Amb els canvis 
al segon temps de Ferran, Roger i Pitu, el 
‘Bada’ va començar a carburar en atac i ge-
nerar perill. De fet, poc abans d’arribar al 
minut 60, Pitu va avançar el Badalona i el 
marcador començava a estar a favor dels 

BADALONA  -  TERRASSA FC

1 0

Aquesta jornada sí! 
El Badalona guanya a l’Estadi

badalonins amb més de mitja hora enca-
ra de partit (1-0). El Terrassa va intentar 
trobar l’empat, però el Badalona va acon-
seguir defensar el marcador i la victòria 
sense cap patiment o sorpresa inesperada 
al tram final.  Tres punts importantíssims 
d’un Badalona que ja suma 28 punts i co-
mença a allunyar-se mínimanet del des-
cens.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Teruel  39 28 19
 2. Formentera 38 29 17
 3. Espanyol B  38 34 27
 4. Numancia 37 27 16
 5. Ibiza IP 33 33 21
 6. Peña Deportiva 32 27 24
 7. Prat  32 25 24
 8. Cerdanyola 31             33           28
 9. Lleida Esportiu 30 24 28
 10. Tarazona 28 21 22
 11. Badalona 28 20 22
 12. Terrassa 27 25 30
 13. Brea 27 24 27
 14. Ebro  27 23 21
 15. Andratx 25 23 26
 16. Huesca B                                                 23 20 26
 17. Europa 18 18 34
 18. Ejea 13 17 39

 Badalona 1 - 0 Terrassa  
 Ibiza IP 4 -  0 Lleida Esportiu  
 Andratx 1 -  2 Espanyol B  
 Ejea 0 -  0 Ebro 
 Brea  1    -  0 Huesca B 
 Europa 0 -   0 Cerdanyola 
 Tarazona  2  -  0 Ebro  
 Prat 1  -    0  Peña Deportiva
 Numancia 3 -    0  Ejea  

Resultats Jornada 13Propera Jornada 

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

Gaudeix de 
la crònica 
en vídeo

24/02 al 09/03/2022



C.F. BADALONA Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com20 Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com FUTBOL COMARCAL 21

Els abonats i externs al CF Badalona 
ja poden subscriure accions en la SAE
Fase definitiva de la conversió en Societat Anònima Esportiva del club escapulat

Foto: Alberto Estébanez

El CF Badalona va anunciar el passat di-
mecres 9 de febrer que la conversió de 
l’entitat escapulada en Societat Anònima 
Esportiva (SAE) iniciava la seva tercera i 
definitiva fase. Després de concloure la se-
gona fase, el 42,76% era la quantitat d’ac-
cions pendent a subscriure i el 57,24% la 
part que ja s’havia subscrit. En la primera 
part d’aquesta fase, els sis socis amb ac-
cions subscrites – el setè va morir – tenien 
preferència en agafar més poder i força en 
la SAE. Durant aquests set dies, els socis 
escapulats amb aquesta autoritat podien 
tornar a subscriure la mateixa quantitat 
d’accions que van adquirir en l’anterior eta-
pa. El soci que va subscriure 47 accions, 
per exemple, va poder subscriure 47 més. 
L’objectiu era intentar arribar al 100% del 
capital (1.045.800,00 euros) abans d’obrir 
la porta “a qualsevol persona que manifesti 
el seu compromís i voluntat de subscriure 
totes o part d’aquestes restants accions”. 
Després de finalitzar la fase preferencial, la 

quantitat d’accions subscrites no s’ha alte-
rat. El 51% d’aquest 57,24% està en poder 
de només tres persones, entre aquests el 
president Miguel Ángel Sánchez. “Volem 
que tots els seguidors del Badalona i de la 
ciutat tinguin l’oportunitat de formar part 
d’aquest projecte. Per aquesta raó, no hem 
augmentat el poder en la futura SAE”, va 
transmetre Sánchez, un dels futurs màxims 
accionistes de la societat. A partir d’aques-
ta setmana qualsevol persona interessada 
a subscriure accions tindrà més de dos 
mesos de marge, amb possibilitat de subs-
cripció oberta a tothom. El 30 d’abril serà el 
darrer dia per poder subscriure accions. “Si 
no s’arriba al 100%, haurem de fer un es-
forç més els accionistes per subscriure les 
accions restants”, va assegurar el president 
escapulat al programa ‘Minut 91’ de Bada-
lona Comunicació. Els interessats hauran 
de manifestar la seva voluntat dirigint-se a 
la Junta Directiva a través del club i exposar 
el seu interès i compromís en aquest sentit.
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Després de tres setmanes sense com-
petició, el primer equip del Seagull tor-
na aquest diumenge (12h a l’Estadi) a 
disputar una jornada de Reto Iberdrola. 
Ho farà davant l’Atlético de Madrid B, 
rival situat a la zona baixa de la taula 
però força lluny de les ‘gavines’. El 
conjunt de Salvador Jaspe té la neces-
sitat de guanyar aquest duel i tornar a 
deixar enrere les posicions de descens 
a Primera Nacional. Les badalonines 
tenen la salvació a només 3 punts de 
distància. 

El primer equip 
torna a la 
competició davant 
l’Atlético B

Foto: Seagull

Les ‘minigavines’ 
del Juvenil A i Juvenil B es reivindiquen

El futbol base del Seagull segueix a la 
cerca de poder consolidar el club i el fut-
bol femení de la ciutat entre les millors 
categories de Catalunya. Assolir un as-
cens de nivell no és una tasca gens fàcil 
d’aconseguir, ja que només el campió de 
cada lliga obté aquest premi, és a dir, s’ha 
de construir una temporada pràcticament 
perfecta i sense entrebancs per poder as-
cendir. Aquesta temporada, els juvenils de 
les ‘gavines’ es van proposar el repte de 
tornar a lluitar per aquesta fita i els equips 
A i B del Seagull es troben immersos en 
aquest objectiu. El Juvenil A del Seagull 
es va quedar a les portes de la Preferent 
el curs passat i aquest any ho estan tor-
nant a intentar. L’equip dirigit per José 
Luis Osuna és cinquè al grup 2 de Primera 
Divisió, amb 35 punts, 10 victòries, 5 em-
pats i només 2 derrotes. Es troba a 9 punts 
del líder, però amb un partit menys i en 
una lliga molt anivellada. La visita de les 
‘minigavines’ a Pontenc a finals de març 
serà decisiva per avivar aquestes opcions 

Foto:  Seagull

d’ascens. Per la seva banda, el Juvenil B 
de Dani Maldonado lluitarà fins al final per 
aquest mateix canvi de categoria. De Se-
gona a Primera Divisió. Ho ha guanyat tot 
al grup 4 i només ha deixat escapar un em-
pat i una derrota. Les blaves són segones, 

a vuit punts del líder, la Guineueta, i també 
tenen un partit menys. Finalitzar la tem-
porada com a millor segon també podria 
tenir el seu premi d’ascens, per substituir 
qualsevol futura vacant a Primera Divisió. 
Molta sort aquesta temporada, ‘gavines’!

El planter badaloní lluita a la part alta de la taula

24/02 al 09/03/2022

La Llefià s’oxigena abans de la setmana 
de descans; el Pomar guanya el derbi al Pere Gol
El Young Talent ensopega a Badalona Sud contra la Guineueta B (2-2)

Foto:  Unificació Llefià

La victòria que necessitava la Unificació 
Llefià de Jordi Souto va arribar a un dels 
camps més difícils de la categoria, el del 
Mollet (0-1). El conjunt vermell es va im-
posar per la mínima a un dels equips en 
millor dinàmica ascendent durant les da-
rreres setmanes. La diana d’Àlex Saumell 
al tram final va sentenciar el partit i els 
punts a favor dels badalonins, abans de la 
setmana de descans a Primera Catalana. 
Amb 23 punts, la Llefi s’allunya de la zona 
perillosa, però encara haurà de treballar 
força més per assegurar la permanència. 
Quan torni la competició, el CF Parets 
serà el proper rival dels badalonins. Diu-
menge 6 de març al Municipal de Llefià 
(12h). A Segona Catalana, el partit del 
Lloreda davant el Singuerlín es va suspen-
dre al minut 80 amb el marcador d’empat a 
dos gols (2-2). 

El Pomar s’emporta el derbi
A Tercera Catalana, cara i creu per als 

conjunts badalonins. La Salut Pere Gol 
i Pomar van protagonitzar el derbi de la 
jornada amb una victòria per la mínima a 
favor dels visitants (1-2). El Pomar s’enfila 
fins als 27 punts i té peu i mig a Terce-
ra Catalana. El Pere Gol encara haurà de 
sentenciar la salvació. Amb 21 punts, els 
verds tenen el descens a només 4 punts. 

Agredolç empat
Agredolç també va ser l’empat del Young 
Talent a Badalona Sud davant la Guineueta 
B (2-2). Amb aquest punt agre, els grocs 
s’allunyen de l’ascens, a 9 punts de dis-
tància. El seu filial no aixeca el cap i va 
caure al camp del Marina (3-2) i es troba 
en posicions de descens, a 4 punts de la 
permanència. A Quarta Catalana, el Llore-
da B va superar l’Athletic Can Vidalet (0-1) 
i manté les opcions d’ascens a Tercera. El 
Pere Gol B va caure al camp de La Flori-
da B (11-1) i el Young Talent C davant el 
Gornal B (0-3). 
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EL SANT ANDREU NATZARET S’APROPA 
A LA PERMANÈNCIA A PRIMERA FEMENINA  

El sènior femení del Sant Andreu Nat-
zaret va aconseguir a la pista de l’Onyar 
una victòria importantíssima per pràc-
ticament sentenciar i renovar la seva 
permanència a Primera Catalana una 
temporada més (72-75). El conjunt blau 
va disputar un anivellat enfrontament 
davant un rival directe i ja suma 9 vic-
tòries aquesta temporada. Les posicions 
d’ascens es troben més  a prop que el 
descens. El Cassà, líder del grup, visita 
diumenge 6 el pavelló de Països Cata-
lans. La Llefià també va fer un nou pas 

endavant cap a l’ascens a Primera des-
prés de superar el Ramon Llull a Bada-
lona (67-49). 13 victòries en 15 jornades 
acumula l’equip de Sergi Arias El derbi 
Minguella - Círcol es va ajornar al 15 de 
març i el Sant Josep descansava. Llefià - 
Minguella, Canyelles - Círcol i B. Neus 
- Sant Josep són els partits de la propera 
jornada. A Tercera Catalana destaca el 
triomf del Joventut B (77-31) davant el 
Cabrils i la segona posició de les verd-i-
negres. Dissabte 5, el Draft B, líder, visita 
La Plana, en el duel de la jornada.

El malson del Badalonès; 
la Minguella ja és líder
El Badalonès de Xavi Riera segueix sense 
poder posar punt final a la dinàmica negativa 
de derrotes. Ja en són sis consecutives , des-
prés de la patida a Mataró davant el Boet (84-
63). El parcial 35-12 al primer quart va ser 
un hàndicap massa gran. Per la seva part, el 
Maristes Ademar va caure dimarts a La Pla-
na contra L’Hospitalet (65-76), líder destacat 
al grup C-B de lliga EBA. Ambdós conjunts 
badalonins hauran de començar a sumar 
victòries al tram decisiu de la temporada. El 

Joventut B va superar l’Alpicat (75-54) i té 
la salvació pràcticament assegurada. A Copa 
Catalunya, els duels Sant Adrià - Sant Josep 
(16:00h) i Granollers - Círcol (17:45h) es 
disputaran aquest dissabte. Lamilor notícia 
del cap de setmana va ser la victòria de la 
Minguella a la pista del Basket Sant Cugat 
(80-88). L’equip de Xavi Grau va assaltar el 
lideratge del grup 1 de Primera Catalana i 
haurà d’estar atent al AESE - Caldes i Grano-
llers B - Círcol B de dissabte.

Foto: Natzaret

Foto: AE Minguella
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 Àries (21/3 al 20/4)
No acceptes que et dirigeixin i fas les coses a la teva 
manera. Hauràs de controlar l’energia que tens, per 
actuar mesuradament. Segueixes una mica silenciós 
i reflexiu.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Darrerament, et mostres rebel i cerques tenir més lli-
bertat de moviments, el que pot portar tibantor amb 
la parella. Període d’expansió pel que fa a la feina i 
a l’economia.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Una persona d’edat avançada pot fer-te un regal o 
ajudar-te amb un problema crucial. El proper amor 
podria ser un company de treball o algú vinculat al 
sector laboral.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
La intuïció et va a mil per hora. Reps informació 
inconscient que t’ajuda a saber de qui pots fiar-te. 
Xateges amb algú nou i sents que connecteu, però 
no et precipitis.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Tu que tendeixes a la tranquil·litat, en aquest mo-
ment et pots plantejar canvis radicals a la teva vida. 
Amb la parella prepareu noves activitats per fer-les 
plegats.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Professionalment, et planteges fer alguns canvis im-
portants, especialment si treballes pel teu compte. 
Recuperes l’energia i ganes de fer coses. Estàs de 
més bon humor.
 

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Xerrades entranyables amb la mare o un familiar de 
més edat que tu. Reps notícies llargament esperades 
d’un assumpte laboral. Una amistat pot convertir-se 
en alguna cosa més.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El teu món intern pot estar força revolucionat. Tens 
plans futurs, però que portes en silenci o de manera 
molt discreta. Dies per gaudir d’un bon àpat en bona 
companyia.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Si tens una relació de parella, podeu entrar en una 
etapa de més compromís que suposaria la compra 
d’un habitatge o d’algun altre bé comú. Gaudeixes 
d’una trobada amb amics.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
La teva parella passa per un bon moment i et pots 
trobar amb alguna sorpresa o regal. Laboralment, és 
temps d’avançar cap al que vols. No perdis la fe en 
els teus talents.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
En l’economia hauràs de posar fre. Practicar l’estal-
vi eliminarà preocupacions. Una persona del passat 
pot aparèixer del no-res, creient que encara sents el 
mateix.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Tens algunes aspiracions en l’àmbit professional que 
aviat es començaran a materialitzar. Sents que una 
de les teves amistats no és del tot honesta i la poses 
a prova.

Previsions astrològiques per Roser Bona
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El CEM BDN va tornar a 
exhibir el seu talent i futur 
planter a la XII Copa Oya-
ma de Santa Coloma de 
Gramenet. Una competició 
internacional de Karate 
Kyokushin amb més d’un 
centenar de competidors 
provinents de més de 50 
dojos nacionals y interna-
cionals (Holanda, Geòrgia, 
Bèlgica, Suïssa, Costa Rica 

Resultats oficials
Jan Fernández : 1er classificat 8 i 9 anys

Pau Hevia: 2n classificat 10 i 11 anys
Sandra Lillo: 2a classificada 10 i 11 anys
Iago Gázquez: 3er classificat 14 i 15 anys
Mateo Ríos: 3er classificat 12 i 13 anys

Aylin del Villar: 3a classificada 10 i 11 anys
Abril Ríos: 3a classificada 10 i 11 anys

Sofia Delgado: 3a classificada 10 i 11 anys

o Itàlia). Una expedició de 
20 competidors del CEM 
BDN, acompanyats de 
coach, col·laboradors i el 
sensei del club en Sergi 
López, van participar al 
Ciutat de Santa Coloma de 
Karate infantil. Els competi-
dors del CEM BDN van fer 
un molt bon paper aconse-
guint un campió, dos sub-
campions i 5 tercers.

El CEM Badalona brilla a 
la Copa Oyama

Foto: CEM Badalona
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Cinc anys després de la darrera temporada 
del CF Badalona futsal, el club escapulat 
ha reiniciat el seu projecte amb la secció de 
futbol sala. L’experiència de Marcos Angu-
lo al capdavant de la direcció esportiva és 
tot un luxe per a l’entitat badalonina. Tot i 
aquest primer curs només hi havia l’objec-
tiu d’inscriure només un primer equip, els 
escapulats han aconseguit agrupar també 
un conjunt juvenil. Després de l’absorció 
del Premià futsal, el Badalona ha tingut 
plaça  a Lliga Catalana, la màxima catego-

Foto: Badalona Futsal

ria catalana de futbol sala i és l’equip de la 
ciutat amb més nivell esportiu. 

Quan es va començar a gestar el 
projecte? 
Tinc molt bona relació amb el president 
del Badalona, Miguel Ángel. Vam jugar 
junts a futbol sala i a més a més el vaig 
entrenar. Fa uns mesos vam tenir aquesta 
oportunitat de tenir un sènior a Lliga Ca-
talana i no ho volíem desaprofitar. Estem 
molt contents.  

És una fusió? 
És una nova secció del CF Badalona. Hem 
absorbit el Premià de futbol sala i tots els 
drets els té el Badalona. El president de la 
Fundació forma part de la Junta Directiva 
i jo també tinc veu al club. Jesús Balleste-
ros és el president de la secció. Fins el 30 
de juny, federativament parlant encara pot 
aparèixer el nom de Premià. 

Quin és l’objectiu com a club? 
És un projecte a llarg termini. Aquest any 
hem pogut fer un juvenil però no teníem la 
fita de tenir futbol base aquest any. Al mes 
de juny vam començar a gestar el projecte 
i no hi havia gaire marge per planificar un 
curs amb planter. 

I esportivament parlant?  
Hi ha molta ambició. A curt termini volem 
tenir un equip a cada nivell de futbol base 
(Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil) i poder 
assolir l’ascens amb el primer equip a Ter-
cera Divisió. En cinc temporades esperem 
estar a Segona B. 

On entreneu  i jugueu? 
Per motius d’espai i d’horaris als pa-
vellons, estem entrenant a l’Escola Les 
Ciències de Bufalà i el primer equip 
juga a Montigalà. Sabem les dificultats 
que tenen altres entitats i esperem poder 
disposar de dies d’entrenaments per a 
l’equip sènior.  

La llavor del Badalona 
futsal torna a arrelar 
a la ciutat 

EL SOSMÀTIC BADALONA ES PROCLAMA CAMPIÓ DE GRUP 
I JA PREPARA EL PLAY-OFF D’ASCENS A SUPERDIVIDIÓ

ELS DRACS VIATGEN A MALLORCA 
AMB L’OBJECTIU DE RETROBAR-SE AMB LA VICTÒRIA 

Foto: CTTB

Foto: Dracs

El primer equip del Sosmàtic Badalo-
na es va proclamar campió del seu grup 
de Divisió d’Honor després de vèncer 
l’Alzira Tennis Taula a domicili per 3 a 4 
amb un punt de cada jugador i el dobles. 
Amb aquest resultat els blaus són pri-
mers empatats amb el CAI Saragossa, a 
qui li tenen l’average guanyat (3-4 i 4-2), 
amb 7 victòries i 3 derrotes cadascun. 
Ara, el primer equip del Club Tennis 
Taula Badalona disputarà el playo-
ff per a la Fase d’Ascens a Superdivi-

Després de superar la jornada de des-
cans, els Badalona Dracs (2-1) dispu-
taran aquest cap de setmana a Mallorca 
la cinquena jornada de lliga de la LNFA 
Serie A davant el Mallorca Voltors, 
principal perseguidor dels badalonins 
a la classificació (1-2). L’equip d’Óscar 
Calatyud va patir en la jornada anterior 
la primera derrota (35-20) de la tempo-
rada al camp del Barberà Rookies (3-0) 
i buscaran retrobar-se amb el triomf al 
Poliesportiu Municipal de Son Moix 

sió i s’enfrontarà al vencedor de l’Alzi-
ra-Olot, ja que els badalonins han quedat 
exempt com a campions del grup 2A. 
Aquest play-off es disputa a anada i torna-
da i els badalonins tindran el factor camp 
a favor. L’anada serà el 2 d’abril a les 17h 
si és a Alzira o el 3 d’abril a les 11h si és 
a Olot, mentre que la tornada serà el dis-
sabte 9 d’abril a les 17h30 a Badalona. El 
CTT vol fer història aquesta temporada a 
Divisió d’Honor i lluitar per l’ascens a Su-
perdivisió.

(diumenge 12h). El calendari entrellaça 
dues jornades consecutives amb partits 
per als Dracs, ja que diumenge 6 de 
març L’Hospitalet Pioners visita Mon-
tigalà (11h). D’altra banda, aquest dis-
sabte es va organitzar a Badalona una 
jornada de clínic de la Federació Cata-
lana de Futbol Americà (FCFA) en què 
es van exposar, esportivitat i habilitats 
entre el planter i futur dels esportistes 
d’aquest esport en creixement a la ciu-
tat.
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