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Tones de 
solidaritat
Badalona es mobilitza per enviar 
ajuda humanitària a Ucraïna 72 71

Darrers minuts fatídics de la Penya
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entendre com es viu ara mateix a Kíev, la 
capital que està sent un dels focus prin-
cipals d’enfrontaments armats. “La gent 
està vivint al metro i als aparcaments i les 
saunes subterrànies que hi ha als edificis 
per protegir-se de les bombes. Sense llits 
ni cap comoditat. Jo tinc família a Kíev i 
els truco dos cops al dia. A la ciutat hi ha 
constants tocs de queda. Ningú pot sortir 
al carrer”, exposa la nostra protagonista. 

Parlar en codi
Mentre l’exèrcit rus i l’ucraïnès lluiten, la 
població ha establert diferents estratègies 
per detectar possibles intrusos russos. 
“Ara a Ucraïna tothom parla amb codis. Si 
algú et pregunta i no contestes correcta-
ment, pots tenir un problema. Hi ha molts 
infiltrats russos que deixen marques per 
saber on s’ha d’atacar. Cada matí, en cada 
zona s’estableixen codis nous. Només els 
coneixen la gent autòctona”, explica. Des 

Ucraïnesos i russos: 
com viuen la guerra des de Badalona 

Parlem amb la Lyudmila i la Yulia. El seu testimoni ens aporta 
diferents visions sobre el conflicte armat a Ucraïna

10/03 al 23/03/2022Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com2 3

de Badalona, la Lyudmila es mostra molt 
orgullosa de l’exèrcit ucraïnès, el qual 
“està lluitant amb tot” per defensar el país. 
Per últim, reivindica el dret d’Ucraïna a 
estar dins d’Europa. “Putin no té dret a de-
cidir per nosaltres. Rússia està bombarde-
jant aeroports per desconnectar-nos i que 
no entrin armes”, assegura. 

Ningú és menys víctima
La Yulia té 32 anys i va arribar a casa nos-
tra amb 17, procedent de Sant Petersburg. 
Es mostra contrària a qualsevol conflicte 
armat “on hi hagi pèrdues de civils inno-
cents” i lamenta que la situació hagi arri-
bat a aquest punt. “Cap víctima es mereix 
patir això. El problema és que aquesta 
guerra era evitable si s’actuava a l’arrel 
del conflicte. I en el seu moment no es va 
fer”, assegura. En aquest sentit, la Yulia 
demana a l’opinió pública que obri els ulls 

i intenti arribar al fons de la qüestió. “Hi ha 
milers de civils ucraïnesos que estan mo-
rint a Ucraïna, bombardejats pel seu propi 
exèrcit, des de 2014, des de l’inici de la 
Guerra del Donbass. I ara tothom es posa 
les mans al cap. Cap víctima hauria de ser 
més important”, reivindica. 

14.000 víctimes
De fet, Amnistia Internacional ha denunciat 
que al conflicte del Donbass s’han comès 
crims de guerra i violacions dels drets 
humans. Es xifren les víctimes en prop de 
14.000 (més de 3.000 civils) i hi ha hagut 
1.5 milions de desplaçats i refugiats. La 
Yulia explica que, des de l’Euromaidan, “a 
Ucraïna han proliferat molts sectors de na-
cionalistes radicals de dreta, o directament 
neonazis”. “Que la gent busqui a YouTube 
reportatges sobre exèrcits anomenats Sec-
tor Derecho, Batallón Azov o Aidar. Aquesta 

fet instantani”. Com a russa, explica que la 
seva és una posició molt complicada, però 
encara ho és més la de la població del seu 
país que viu a territori rus. “Hi ha un con-
flicte intern. Donar suport a un govern que 
tots sabem què fa per apagar l’oposició o no 
reaccionar quan l’OTAN es vol acostar fins 
a la frontera del país... És difícil, sobretot 
perquè a Europa no sé si hi ha consciència 
de què és l’OTAN i de tot el poder militar 
real que té. És tot molt complicat”, valora 
la Yulia.

gent està fent barbaritats a civils ucraïnesos 
des del 2014, matant per matar i torturant. 
Destruint ciutats”, recalca. “Jo tinc amics 
amb familiars que fa anys que han de viure 
amagats en soterranis pels bombardejos i 
sé que milers de persones han marxat de la 
zona cap a Rússia perquè la situació era in-
sostenible”, afegeix. Malgrat condemnar la 
guerra actual a Ucraïna i apostar per la pau, 
la Yulia també demana que “s’expliqui tota 
la veritat”, perquè és “l’única manera de so-
lucionar el conflicte” i no quedar-se “amb el 

Les conseqüències d’una guerra sempre 
segueixen un guió comú. Les decisions 
preses per uns pocs, normalment vestits 
de corbata i amb la vida resolta, acaben 
colpejant el futur de milers i pilers de per-
sones. Ucraïna no és l’excepció. Aquesta 
setmana ens hem citat a Badalona amb 
dues persones veïnes de la ciutat que 
viuen la guerra amb esperança de pau, 
però que compten amb visions diferents 
de la situació. La primera és la Lyudmi-
la, ucraïnesa que va arribar del seu país 
fins a casa nostra fa 12 anys. Va créixer 
en un poble pròxim a Rivne, ciutat situada 
a l’oest del país, a 200 quilòmetres de la 
frontera amb Polònia. “A Ucraïna pensà-
vem que això passaria, però que no seria 
tan greu. Es creia que només hi havia perill 
a les ciutats pròximes a Rússia. És surrea-
lista, perquè al meu país hi viu molta gent 
d’origen rus que també pot morir”, relata. 
El testimoni de la Lyudmila ens ajuda a 

cidir organitzar una recollida de material amb 
família i amics per dur-lo a Barcelona. En un 
inici, tot havia d’entrar al maleter d’un cotxe, 
però la situació ens ha sobrepassat”, ens ex-
pliquen les protagonistes. El passat divendres, 
després de contactar amb el Diari de Badalo-
na i que el cartell de la iniciativa es fes viral a 
través de les xarxes socials, un local situat al 
carrer Sant Llorenç 47 es va convertir en un 
‘centre logístic improvisat i solidari d’Amazon’. 
Desenes i desenes de badalonins van acudir a 

La injustícia de la guerra fa néixer arreu un 
sentiment de solidaritat que es tradueix en 
iniciatives precioses. Durant els darrers 
dies, a Badalona ens hem sentit orgu-
llosos de com la població civil, a través 
d’associacions de veïns, de parròquies o 
del mateix Ajuntament, ha decidit mobi-
litzar-se per ajudar el poble ucraïnès amb 
l’enviament de tones i tones de material 
humanitari. Una d’aquestes iniciatives la 
van protagonitzar la Teresa Miró, l’Helena 
Miró, la Miriam Balaguer, la Marta Carreté 
i la Carme Saldó. Una mescla d’amistat i 
família del tot explosiva i solidària, que 
ha aconseguit mobilitzar cinc furgonetes 
d’enormes dimensions cap a Ucraïna amb 
roba, medicaments, menjar, mantes, ten-
des de campanya i fins i tot aliments per 
a mascotes. “Vam començar a comentar 
que calia fer alguna cosa a través d’un grup 
de WhatsApp. Vèiem que a Barcelona hi 
havia molts punts on col·laborar i vam de-

Un grup de cosines i amigues de Badalona 
omplen furgonetes amb material d’ajuda humanitària

‘L’Amazon’ solidari del carrer Sant Llorenç

la crida per ajudar el poble d’Ucraïna, omplint 
el local de tota mena de material. Personal de 
l’Ajuntament i el regidor David Torrents també 
hi va acudir, ajudant en la logística durant tot 
el dia.

Impressionades
“El balanç és impressionant. El sentiment de 
solidaritat que hem viscut és increïble. Vo-
luntaris que no coneixem de res s’han quedat 
fins a última hora separant i classificant ma-

terial”, ens transmeten les organitzadores. 
Després de tot un dia de recollida, calia 
buscar solucions per fer arribar el material 
d’ajuda humanitària fins a Barcelona, on 
es transporta directament cap a la fronte-
ra entre Polònia i Ucraïna. “Hem omplert 
tres furgonetes normals i dues furgonetes 
enormes de protecció civil. Estem con-
tentes, però alhora tristes perquè això no 
hauria d’estar passant. Creiem que seria 
una gran idea organitzar una obertura del 
Palau Olímpic per poder dur material i se-
guir enviant coses de forma massiva. Hi ha 
gent que ho està passant molt malament, 
i el mínim que podem fer és donar-los 
un cop de mà”, reivindiquen Teresa Miró, 
l’Helena Miró, la Miriam Balaguer, la Marta 
Carreté i la Carme Saldó. Totes elles, amb 
la col·laboració de molts voluntaris, van 
convertir el carrer Sant Llorenç en una nau 
improvisada d’Amazon plena de productes 
per sobreviure a la guerra. Felicitats.

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

Es van omplir cinc furgonetes de material humanitari

La Lyudmila va arribar d’Ucraïna fa 12 anys

Tots els civils majors de 18 anys a Ucraïna han estat cridats a files La Yulia té 32 anys i va arribar a casa nostra amb 17

Des de Radio Taxi Catalana volem agrair a tota la ciutadania de Badalona 
la solidaritat i afecte que han mostrat aquest passat cap de setmana 
envers el poble d’Ucraïna, amb l’aportació de roba, medicaments 
i aliments per tal d’ajudar-los davant el greu i dur conflicte en que es 
veuen immersos.

La resposta de la ciutat ha superat totes les nostres expectatives i una 
vegada més, tots plegats, hem demostrat que la solidaritat i la humanitat 
ens uneix en una mobilització d’ajut i comprensió cap un poble que està 
passant uns moments molt difícils.

Igualment, agrair a l’Ajuntament de Badalona el seu indispensable 
suport, que a través del Sr. David Torrens, regidor de Serveis Socials, 
Convivència, Comerç, Solidaritat i Cooperació, ens ha ofert tota la 
logística per dur a terme el nostre objectiu solidari.

Badalona, 8 de març de 2022

Lorenzo Fernàndez Gimenez
Radio taxi Catalana.
Coordinador campanya ajuda humanitària a Ucraïna
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L’obesitat és, igual que la salut mental, una 
altra pandèmia permanent i paral·lela a la del 
coronavirus. La Unitat d’Obesitat de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol constata que les consul-
tes per obesitat han augmentat un 87% des de 
l’inici de la pandèmia. El 2021, aquesta unitat 
va atendre prop de 3.000 pacients, 200 dels 
quals hi van acudir en primera visita. 

Un factor de risc
L’obesitat és un factor de risc per a múltiples 
malalties com la cardiovascular, la diabetis 

i almenys 13 tipus de càncer. Malgrat que el 
93% dels professionals de la salut consideren 
l’obesitat com una malaltia crònica, només el 
44% dels pacients amb obesitat reben el diag-
nòstic pel seu metge. Cal destacar també que 
només un 24% dels diagnosticats són citats 
a visita de seguiment, segons l’estudi estatal 
ACTION-IO. A partir d’aquest any, el depar-
tament de Salut de la Generalitat incorporarà 
150 professionals dietistes nutricionistes a 
l’atenció primària i comunitària per impulsar 
l’alimentació saludable. L’obesitat, una pandèmia invisible

Les consultes per obesitat 
han augmentat un 87% 
des de la pandèmia
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La llei serveix per cancel·lar deutes inassumibles pel deutor

Centenars de badalonins sol·liciten 
la llei de la segona oportunitat 

En moments de crisi, els deutes poden arribar 
a acumular-se de manera que el pagament 
arribi a resultar impossible. Per evitar que 
aquesta càrrega econòmica persegueixi el 
deutor durant tota la seva vida, la Llei Concur-
sal preveu la possibilitat d’atorgar-li una sego-
na oportunitat, cancel·lant gran part dels seus 
deutes i permetent-li començar de nou. Aquest 
mecanisme legal, aprovat des del 2015, es 

coneix com a Llei de la Segona oportunitat. A 
Badalona hi ha centenars de persones que han 
iniciat el procediment legal per beneficiar-se 
d’aquesta llei. Només Repara tu deuda, empre-
sa líder a Espanya en la gestió d’aquest proce-
diment legal, ha cancel·lat un deute acumulat 
de 2.2 milions d’euros de 25 persones de 
Badalona. L’empresa té 120 veïns i veïnes de 
la ciutat ja en procediment legal a l’espera de 

Ana Isabel Garcia explica que només un despatx d’advocats ja ha cancel·lat 2.2 milions de deute

veure ‘perdonat’ el seu deute. “La mitjana del 
deute per client és d’entre 100.000 i 200.000 
euros. Molts deutes són de negocis i d’altres 
de crèdits de consumidor”, exposa Ana Isabel 
García, directora lletrada de Repara tu deuda. 
Els primers casos de badalonins que van acu-
dir a la Llei de la segona oportunitat són del 
2017. El procediment legal sol solucionar-se 
en 24 mesos. 

Qui hi pot optar?
“S’hi pot acollir qualsevol persona física que 
compleixi els següents requisits: que el deute 
no sigui superior als 5 milions d’euros, que la 
persona no hagi comès un delicte socioeconò-
mic en els darrers 10 anys, fer una negociació 
prèvia amb els creditors del deute per intentar 
arribar a acords extrajudicials i que es tracti 
de deutors de bona fe. Això significa que no 
s’amaguin ingressos. Nosaltres solucionem 
amb èxit tots els casos, perquè prèviament fem 
un estudi de cada client per veure si compleix 
amb els requisits”, relata Ana Isabel García. 

Badalona no ha fallat: la ciutat ha estat 
a l’altura de les circumstàncies. Durant 
la setmana passada i el darrer cap de 
setmana, centenars de veïns i veïnes es 
van desplaçar fins als múltiples punts 
de recollida de material humanitari 
instal·lats en parròquies, locals d’as-
sociacions de veïns, locals particulars 
i locals municipals com el de Pompeu 
Fabra. Voluntaris municipals van treba-
llar de valent per classificar les tones de 
medicaments, aliments, roba d’abrigar, 
mantes i sacs de dormir pels refugiats 
ucraïnesos. L’alcalde Guijarro s’ha reu-
nit amb el cònsol d’Ucraïna a Barcelona, 
Artem Vorobyov, per oferir tot el suport 
de Badalona cap al poble d’Ucraïna. 

Èxit massiu de 
la recollida de 
material humanitari 
per Ucraïna

Resposta massiva per ajudar a Ucraïna 

10/03 al 23/03/2022
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Badalona, a la cua de les grans ciutats catalanes 
en rebre fons europeus
Hospitalet, Sabadell, Terrassa o Santa Coloma superen Badalona de llarg 

La ciutat rebrà 2 milions d’euros per crear la Zona de Baixes Emissions

El 2021 es van cometre un total d’11.868 delictes

Fa escassos dies s’anunciava de forma ofi-
cial la concessió de 2 milions d’euros dels 
fons europeus Next Generation per a la im-
plantació de la Zona de Baixes Emissions 
i millores del transport urbà sostenible a 
Badalona. D’aquests recursos es destinaran 
més d’1 milió per un sistema de càmeres de 
videovigilància que generi denuncies a tra-
vés del control de matrícules i d’un segon 
sistema de càmeres als accessos del carrer 
Francesc Layret i a la zona de vianants del 
Centre. 542.000 euros s’utilitzaran per urba-
nitzar l’entorn de l’Intercanviador del Cam-
pus de Can Ruti i més de 306.000 euros a 
remodelar diferents carrers de la ciutat. Des 
de l’Ajuntament, però, s’ha lamentat que el 
govern d’Albiol fes curt a l’hora de demanar 
finançament per projectes. Cal dir que Bada-
lona no surt ben parada si comparem els re-
cursos que rebran altres grans municipis de 
l’Àrea Metropolitana o de la resta del territori. 

Badalona, a la cua
Només per citar alguns exemples, desta-

ca el fet que Sabadell ingressi més de 8 
milions dels fons europeus per tirar en-
davant projectes de transformació digital 
i sostenible abans no finalitzi el 2024. 
Terrassa rebrà 8.9 milions, quasi un 70% 
de l’import demanat per l’Ajuntament en la 
convocatòria de projectes. Santa Coloma 
de Gramenet rebrà finançament per a tots 
els projectes presentats, per valor de 5.4 
milions. Municipis metropolitans amb una 
població molt més baixa que Badalona – 
Sant Cugat i Sant Boi – també passen per 
davant de la nostra ciutat, amb 3.6 i 2.4 
milions, respectivament. Exemples com 
el de Manresa (2.3 milions) i Reus (4.7) 
posen clarament de manifest que Badalona 
ha fet curt. Pel que fa a les capitals de pro-
víncia, deixant de banda Barcelona, totes 
superen Badalona. Lleida té confirmats 6.3 
milions per implantar la Zona de Baixes 
Emissions, Tarragona 3 milions d’euros 
per projectes d’urbanització i transport i 
Girona 3.1 milions per crear també una 
Zona de Baixes Emissions. 

El 2019 hi va haver 3 homicidis i 8 homici-
dis en grau de temptativa a Badalona, mentre 
que el 2021 s’han donat 1 i 4 casos. 

Menys robatoris
Les dades del Ministeri indiquen també una 
reducció dels robatoris amb violència (de 
1.478 a 1.124), els robatoris a domicilis i es-
tabliments (de 648 a 556) i els furts (de 3.428 
a 3.347) entre el 2019 i el 2021. S’han comès 
354 robatoris amb violència menys que el 
2019 (-24%), 92 robatoris a domicilis i es-
tabliments menys (-14%) i 81 furts menys 
(-2.3). Els robatoris de vehicles també cauen 
en picat respecte el 2019, passant de 279 als 
191 del 2021 (-30%). 

PREOCUPA ESPECIALMENT L’AUGMENT DELS DELICTES SEXUALS 
I DE TRÀFIC DE DROGUES 

Dos dels delictes penals que preocu-
pen especialment a l’administració i als 
cossos policials són els delictes contra 
la llibertat sexual. Han augmentat des 
del 2019 a l’actualitat. El 2019 es van 
cometre 84 delictes d’aquesta tipologia 
(18 violacions amb penetració i 66 al-
tres delictes), mentre que el 2021 hi ha 
hagut 89 delictes totals (15 violacions 
i 74 altres delictes). El 2020 la xifra va 
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El 2021 es van 
cometre 631 
delictes menys que 
el 2019 a Badalona 

El Ministeri de l’Interior ha fet públic el ba-
lanç anual de criminalitat de tots els muni-
cipis de més de 20.000 habitants. Badalona 
és, després de Barcelona i l’Hospitalet, el 
tercer municipi de Catalunya on més delictes 
penals es cometen. El 2021 van ser un total 
d’11.868, un 16.2% més que el 2020 (on hi 
ha el confinament), però un 7% menys que 
el 2019 (12.499), any que ha de servir de 
referència. En total, les dades del 2021 i el 
2019 indiquen una reducció de 631 delictes. 

Reducció d’homicidis
Els homicidis i els homicidis en grau de 
temptativa baixen substancialment: un 66% 
i un 50% respectivament entre 2019 i 2021. 

El proper 8 de maig arrencarà al 
Marroc la Titan Desert, una de les 
curses de bicicleta de muntanya 
per etapes més exigents del pla-
neta, i ho farà amb la represen-
tació d’un equip format per pro-
fessionals de l’Hospital Germans 
Trias. El ‘Rutitans’, nom amb què 
han batejat l’equip, està format per 
professionals de diferents àmbits 
de l’Hospital, principalment de 
l’UCI, i afronta el repte d’acabar 
la cursa com una al·legoria del 

Sanitaris de Can Ruti 
creuaran el Sàhara 
en bicicleta 

que ha significat la lluita contra la 
pandèmia a l’hospital. L’equip està 
integrat per quatre treballadors de 
Germans Trias: dos professionals 
d’infermeria, en Xavi Segura i la 
Diana Díaz; un metge intensivis-
ta, en Marc Fabra, i un uròleg, en 
Joan Areal. Amb aquesta configu-
ració, l’equip competirà per acabar 
la cursa de sis etapes que creua 
els Atlas marroquins i s’endinsa 
al desert del Sàhara a través del 
poble de Merzouga. 

No ‘abandonar’ els companys
La idea de crear aquest equip va 
néixer el 2021, quan el Marc Fabra, 
que estava inscrit a la competició, no 
hi va poder participar per l’alta pres-
sió assistencial que hi havia a l’UCI 
en aquell moment a causa de la 5a 
onada. “Amb les UCI Covid-19 ober-
tes a aquelles alçades, no em va sem-
blar ètic marxar i deixar els companys 
amb menys efectius. Vaig demanar si 
em podien passar la meva inscripció 
a l’edició d’enguany, que s’ha de ce-
lebrar del 8 al 13 de maig. Se’m va 
ocórrer que podíem aprofitar aquesta 
participació a la Titan per donar tes-
timoniatge del què portem vivint des 
de fa més de 2 anys. I així van néixer 
el projecte i l’equip!”, explica en Marc 
Fabra. “Volem donar un testimoni de 
la lluita que ha significat aquesta pan-
dèmia també en un camp com l’es-
portiu, perquè per nosaltres ha estat 
un continu de tenir gent ingressada”, 
afegeix en Xavi Segura. 
 

L’equip porta el nom de Rutitans, per Can Ruti

MÉS D’UN CENTENAR DE REFUGIATS 
UCRAÏNESOS JA HAN ARRIBAT A BADALONA

GUIJARRO ASSEGURA QUE ES REDUIRÀ A LA 
MEITAT EL TEMPS PER PAGAR A PROVEÏDORS 

BREUS

La invasió russa d’Ucraïna 
ha generat un moviment 
massiu de refugiats. A Ba-
dalona, on hi ha una comu-
nitat d’uns 700 ucraïnesos, 
ja han arribat més d’un cen-
tenar de refugiats. Tots ells 
s’han instal·lat en cases de 
familiars residents a la ciu-
tat. L’Ajuntament enviarà un 

Rubén Guijarro ha anunciat 
el seu compromís de reduir 
a la meitat el temps que es 
triga a pagar als proveïdors. 
“Durant el proper trimestre, 
de 223 dies passarem a 
100 perquè no podem se-
guir donant aquesta imatge 
com a ciutat”, ha assegurat 
l’alcalde. Badalona és el se-

autocar cap a Ucraïna amb 
el material d’ajuda huma-
nitària recaptat al llarg dels 
darrers dies. Aquest mateix 
transport serà utilitzat per 
una cinquantena de refu-
giats ucraïnesos més per 
venir cap a la nostra ciutat. 
Badalona s’ha mobilitzat per 
ajudar el poble ucraïnès.

gon municipi de Catalunya 
que més tarda en pagar als 
proveïdors. De la mateixa 
manera, s’espera que abans 
que acabi el mandat ja s’hagi 
adjudicat el concurs per ins-
tal·lar les càmeres de video-
vigilància en els punts més 
conflictius del municipi, per 
tal de millorar la seguretat.  

Gaudeix de l’entrevista 
als protagonistes 

Consulta els gràfics 
de criminalitat a 
Badalona

ser de 58 (10 i 48). Pel que fa al tràfic 
de drogues, l’augment encara és més 
significatiu: s’ha passat d’una tendència 
a la baixa el 2019 (51 delictes) a créixer 
a fins als 67 del 2021 (un augment del 
31%). En aquest àmbit, les plantacions 
i el tràfic de marihuana hi té un gran pes 
i ja ha estat assenyalat com una pro-
blemàtica seriosa pels Mossos a tota 
l’Àrea Metropolitana.  

10/03 al 23/03/2022
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Badalona, sense pluja: la ciutat viu un 
dels febrers més secs del segle XXI 

Badalona ha perdut un 10% de precipitacions en relació a finals de segle XX

Catalunya està en prealerta per sequera 
després de quasi tres mesos sense pluges, 
amb els pantans al 53% de la seva capaci-
tat. Badalona no s’escapa d’aquesta realitat i 
al Diari hem volgut fer un estudi comparant 
dades actuals amb les de mitjans i finals 
del segle XX. El 1999, Aina Cartagena va 

Cauen 0.3 mm quan la mitjana de la dècada és de 23.59

Iurii Stasiuk va néixer a prop de la fron-
tera amb Polònia, però es va formar a la 
Facultat de Teologia de Barcelona i va 
ser ordenat el 2014. En Iurii ha pres la 
decisió de tornar al seu país per atendre 
els soldats de l’exèrcit d’Ucraïna com a 
sanitari i a nivell espiritual. El 2018, Sta-
siuk va ser ordenat vicari de l’agrupació 
de parròquies de Sant Crist, Sant Fran-
cesc d’Assís i Santa Clara, de Badalona. 
També ordenava missa a la parròquia de 
Sant Pau. Després d’agafar un avió cap a 
Polònia i un cotxe fins a la frontera amb 
Ucraïna, va poder ingressar al seu país a 
peu, caminant quasi 20 quilòmetres.

El capellà 
ucraïnès de 
Badalona al front 
d’Ucraïna

Farà de sanitari

BADALONA VIU UN MES REIVINDICATIU I PLE D’ACTIVITATS EN FAVOR 
DE LA FIGURA DE LA DONA

LA FUNDACIÓ CAMINA SENEGAL, UN PROJECTE BADALONÍ 
D’EMPODERAMENT FEMENÍ AL COR D’ÀFRICA

Badalona viu la campanya ‘Reivindicatives i diverses’

Camina Senegal vol crear un molí mecànic

Badalona va commemorar un any més el Dia Inter-
nacional de les Dones amb un acte institucional a la 
plaça de la Vila. L’acte formava part de la campanya 
“Reivindicatives i diverses”, que es desenvoluparà 
durant tot el mes de març i que inclou més d’una 
trentena d’activitats organitzades per l’Ajuntament i 
per les diferents associacions, grups i plataformes 
feministes de la ciutat. Un cop finalitzat l’acte es va 
dur a terme la mobilització organitzada per la Pla-
taforma 25N, consistent en una manifestació entre 
la plaça de la Vila i la plaça dels Països Catalans. 

L’estiu del 2018, la badalonina Mònica Moro viatja 
per primera vegada al Senegal. D’aquella experiència 
en va néixer la Fundació Camina Senegal, un pro-
jecte d’empoderament femení que actua en quatre 
camps diferents al país africà. En primer lloc ha creat 
dues cooperatives de dones arpilleres a Ibel (regió 
del País Bassari) i a l’illa d’Eghid per fomentar la seva 
independència econòmica i que col·laboren amb les 
arpilleres de la Fundació Ateneu Sant Roc. En se-
gon lloc, Camina Senegal ha construït un taller de 
costura per a dones a Ibel, per tal que puguin tre-
ballar en un lloc segur protegit de les inclemències 
meteorològiques. Des dels seus inicis, el novembre 

Durant tot el mes hi ha obert un certamen de curt-
metratges de temàtica d’igualtat i un certamen de 
vídeos de Tik-Tok. Les produccions premiades es 
donaran a conèixer el 30 de març en un acte al Saló 
de plens. De la mateixa manera, fins a final de març 
es poden participar en diferents xerrades, presen-
tacions de llibres, exposicions, tallers, projeccions 
de curts o fins i tot en un partit de futbol de dones 
organitzat a l’estadi. Per conèixer totes les dates i el 
programa de la campanya ‘Reivindicatives i diver-
ses’ escanegeu el codi QR de la notícia.

del 2020, l’entitat col·labora amb escoles de zones 
rurals. En una d’elles, a Sandiara, s’ha fet realitat el 
somni de construir una reserva d’aigua que aporta 
servei a 276 estudiants. L’escola disposava d’un sol 
pou i l’aigua s’havia de traslladar amb cubells als la-
vabos. Ara s’hi ha instal·lat la maquinària necessària 
per dur l’aigua corrent a tot el centre escolar, creant 
també una zona d’arbres, de jardí i d’hort. El darrer 
projecte que és a mig camí és la construcció d’un 
molí per a les dones de Louly Sindiane. Cada dia han 
d’invertir 3h per fer farina a mà. Camina Senegal ja 
ha recaptat 3600 dels 4500 euros que calen per crear 
el molí mecànic. 
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publicar un estudi titulat ‘Evolució de la 
temperatura i de les pluges en els darrers 
30 anys a Badalona’. L’estudi se centrava en 
l’etapa 1968-1997. Durant aquells 30 anys, 
a Badalona hi va haver una mitjana anual de 
570 mm de precipitacions (1mm equival a 
1 litre per metre quadrat). Les dades dels 

darrers deu anys (2012-2021) ens indiquen 
que la ciutat ha perdut un 10% de les pre-
cipitacions, passant a una mitjana anual de 
523 mm. 

Menys volum de pluja
Durant l’etapa 1968-1997, en el 36% dels 
anys analitzats van caure més de 600 mm 
de precipitacion. Ara, la realitat ha canviat: 
des del 2012, en només el 20% dels anys 
analitzats (2018 i 2020) hi ha hagut precipi-
tacions superiors als 600 mm. Les precipi-
tacions que oscil·len entre 200 i 500 mm es 
consideren escasses. 

Un febrer massa sec 
Tradicionalment, febrer és un dels mesos de 
l’any on menys plou a Badalona. El febrer 
del 2022, però, ha superat tots els registres. 
Només han caigut 0.3 mm de precipita-
cions, una dada molt baixa, tenint en comp-
te que la mitjana de febrer dels darrers 10 
anys és de 23.59. Cal destacar també que 
entre 1968 i 1997, la mitjana de pluja al fe-
brer a Badalona era de 29 mm.

Consulta 
tot el 
programa 
d’activitats

Entrevista 
a la 
fundadora 
del
projecte 
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Sals marines, vermuts artesanals, cerveses d’oli i molts més productes

La Fira BadaTerra reapareix 
a Badalona amb novetats sorprenents 

De l’11 al 13 de març, la plaça Pompeu Fa-
bra acollirà durant tot el dia la dotzena edi-
ció de la Fira BadaTerra, esdeveniment or-
ganitzat per l’empresa badalonina Evident 
Events. BadaTerra s’ha consolidat com una 

de les fires de referència a la ciutat, la prin-
cipal pel que fa als productes ecològics, de 
proximitat i artesans. L’objectiu d’enguany 
és dotar l’esdeveniment de normalitat total 
i fer una crida a tots els badalonins i bada-

Es reprenen les activitats i els tallers de la fira

lonines perquè s’hi acostin. 

Les novetats
La Fira BadaTerra ofereix un ampli ventall 
de productes. Des d’alimentació a artesa-
nia, passant per xerrades, tallers i activitats 
de tota temàtica i per a totes les edats. Cal 
destacar que la dotzena edició de l’esde-
veniment comptarà amb 90 parades, 12 
de les quals seran expositors de Bada-
lona. Com a novetats significatives, des 
de l’organització ens detallen el següent: 
“Hi haurà parades dedicades a productes 
innovadors, com la sal marina sense re-
finar i amb herbes i espècies, els vermuts 
artesanals o les cerveses fetes amb oli. 
També hi haurà productes fermentats com 
la Kombutxa i parades de productes ela-
borats amb tòfona”. Els clàssics embotits 
i formatges ecològics no hi faltaran, com 
tampoc les parades d’artesania, joguines i 
cosmètica natural fetes amb tot de produc-
tes fets a mà. 

El risc pels operaris, 
motiu de l’aturada 
d’obres al carrer 
Pau Piferrer segons 
l’empresa

Les obres de Pau Piferrer, aturades

Badalona es mou lenta a l’hora d’afrontar rep-
tes i la Zona de Baixes Emissions no és una 
excepció. A diferència d’altres ciutats de l’AMB, 
Badalona no està fent polítiques amb cara i ulls 
per oferir alternatives al transport privat. Cal-
dria aprofitar més els fons europeus per trans-
formar la C-31, la flota d’autobusos, el metro, 
els carrils bici per a tots els barris... L’entrada a 
la ZBE és un punt crucial i s’ha de fer de forma 
inclusiva per a tothom.

Fa molts anys que Badalona té inestabilitat po-
lítica i el pressupost prorrogat. No es pot con-
tinuar així. Els polítics han de fer un exercici 
de responsabilitat de ciutat. Negociar i decidir 
què falta i què li sobra al pressupost. Els veïns 
paguem impostos i demanem disposar de 
serveis. Ja hi haurà temps de disputa política, 
però els hem votat per gestionar i per fer créixer 
Badalona. Necessitem compromís”.

“Badalona hauria 
d’aprofitar més els 
fons europeus”

“No es pot seguir 
així. Necessitem 
tenir pressupost”

Oriol Pérez
Fridays for Future Badalona

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

Julio Molina
President FAVB Badalona

Escaneja el QR 
per veure l’opinió 
completa en vídeo

Escaneja el QR 
per veure l’opinió 
completa en vídeo

Si faig un canvi de nom dels subministraments, he de 
fer-me càrrec dels deutes de l’anterior titular?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

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

Si, per exemple, estem en un pis de llo-
guer i fem un canvi de nom en la factura 
de l’aigua, la llum o el gas, estem assu-

mint les condicions d’aquell contracte, i 
en cas d’haver-n’hi, de les factures pen-
dents. 

@diaridebadalona a Twitter i Instagram

redacció@diaridebadalona.com

Dona i discapacitat, doble 
discriminació #DonaLaCaraXLaIgualtat

La igualtat efectiva entre dones i 
homes és una qüestió que ha anat 
prenent protagonisme en els últims 
anys. Però existeix encara un espai 
d’invisibilitat pel que fa a la reali-
tat de les dones amb discapacitat, 
aquestes estan exposades a una 
doble discriminació, per raó de 
gènere i per raó de discapacitat, pa-
tint una vulneració dels drets que ha 
de tenir garantits qualsevol persona.
Per això, cada 8 de març des de la 
Fundació Badalona Capaç reivin-
diquem el dret al treball de les 
dones amb discapacitat recollit 
en l’article 27 de la Convenció dels 
Drets de les Persones amb Disca-
pacitat. Volem que el món laboral 
i empresarial tingui en compte les 
necessitats i capacitats de totes les 
dones, i especialment de les dones 
amb discapacitat intel·lectual. Cal 

Badalona Capaç ha llançat una campanya fent visibles les capacitats de les dones 
amb discapacitat intel·lectual i reivindicant els seus drets.

continuar treballant per garantir el 
dret de totes les dones a una forma-
ció inclusiva, amb suports al llarg 
de la vida, per preparar-les al món 
laboral. Totes les dones, també les 
que tenen discapacitat tenen dret a 
un salari digne, als suports neces-
saris per trobar feina, a escollir una 
feina que els agradi i que les ajudi 
a realitzar el seu projecte de vida 
de forma plena i independent. Pel 
que fa a la salut, les dones amb 
discapacitat tenen nombroses 
barreres per a accedir a la pla-
nificació familiar, a l’assistència a 
la reproducció, i impediments que 
limiten la seva llibertat sexual. Per 
últim, s’ha constatat que la con-
fluència de factors com el gènere i 
la discapacitat converteix les dones 
amb discapacitat en un col·lec-
tiu especialment vulnerable a 

patir algun tipus de maltrac-
tament; les xifres apunten a que 
aproximadament un 40% de les do-
nes amb discapacitat pateix o ha pa-
tit alguna forma de violència, alguna 

vegada a la seva vida, per exemple: 
sofreixen un 13% + de violència 
econòmica, un 10% + de violència 
física i un 9%+ de violència sexual. 
Cal ser molt conscients d’aques-

ta doble discriminació per 
tal de continuar treballant en la 
defensa i reivindicació dels seus 
drets, si volem una societat in-
clusiva i més justa.

Núm. 736 10/03 al 23/03/2022

Quan canviem de domicili, tenim 
dues opcions: 

• Donar-nos d’alta dels subministra-
ments i pagar la quota corresponent.

• Canviar el nom del titular del contrac-
te i fer-nos càrrec de tot allò que aquell 
contracte impliqui.

Veïns del C/Pau Piferrer es queixen que 
els treballs de remodelació del carrer 
no avancen i demanen solucions. L’em-
presa responsable, Construcciones y 
Servicios Faus SA, explica que “l’obra 
està paralitzada pel fet que el projecte 
d’obres és inadequat, al no contemplar 
els estintolaments necessaris per no ha-
ver-se efectuat un estudi geotècnic. Això 
comporta que en obrir les rases, aques-
tes s’enfonsessin, generant un risc pels 
operaris”. Faus afirma que “l’Ajunta-
ment no vol modificar el projecte i donar 
resposta a les nostres denúncies”.
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Escolar rep el premi al Millor actor secundari per ‘Sis dies’ 

El lampista badaloní Valero Escolar, 
guardonat als Premis Gaudí 

Els Premis Gaudí del cinemà català han 
tingut un marcat accent badaloní. Valero 
Escolar, lampista nascut a Badalona el 

1973, s’ha endut el guardó al millor actor 
secundari per la seva interpretació a ‘Sis 
dies corrents’. El film de Neus Ballús, gran 

Escolar no s’esperava el premi

triomfador dels Gaudí d’enguany amb cinc 
guardons, retrata la quotidianitat de tres 
lampistes a través d’un atrevit dispositiu 
de rodatge en què la ficció es barreja amb 
el documental i fins i tot amb els mecanis-
mes del reality. Els tres lampistes prota-
gonistes, Valero Escolar entre ells, es van 
embarcar en l’aventura sense saber ben bé 
on es ficaven. 

Millor so
De la mateixa manera, cal destacar el Gau-
dí al Millor so guanyat pel badaloní Marc 
Orts, acompanyat per Daniel Fontrodona, 
Oriol Tarragó i Marc Bech. Tots formen 
part de l’equip que ha creat la sonoritat de 
la pel·lícula ‘Tres’. 

Èxit d’Open Arms
Per acabar, ‘Mediterráneo’, film que narra 
la tasca de l’ONG badalonina Open Arms 
per rescatar refugiats al Mediterrani, s’ha 
endut els Gaudí Premi Especial del Públic, 
Millor música original, Millor direcció de 
producció i Millors efectes visuals.

Enguany, la mostra Forjadors de la Festa 
se centra de nou en el ritual al voltant de 
les Festes de Maig. S’inaugura el 10 de 
març (19:30h al Centre Cultural El Car-
me) i està comissariada per Marc Abril, 
fester, músic i membre de Xitxarra, Grup 
d’Estudis de la Festa de Badalona. L’ex-
posició situa com a eix cabdal la figura 
de Sant Anastasi i, en contraposició, el 
Dimoni. Repassa l’origen de la devoció al 
Sant a Badalona i els inicis de la Crema-
da del Dimoni, així com de la seqüència 
d’actes i entremesos que l’acompanyen la 
Nit de Sant Anastasi.

Torna la mostra 
“Forjadors de la 
Festa. El patrimoni 
festiu de Badalona”

Mostra sobre les Festes de Maig

10/03 al 23/03/2022
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dijous 10 de març
‘El teatre de Shakespeare 
en el seu context’
Ll. Mitja Mosca (19:30h)

Dijous 10 de març
Concert de Sergi Sirvent i 
David Viñolas
Conservatori (20h)

Dijous 10 de març
‘Els possessius’
El Círcol (20h)

Diumenge 13 de març 
Visita a Sant Jeroni de la 
Murtra
Museu de Badalona (10:30h)

Diumenge 13 de març 
Klé
Teatre Margarida Xirgu (18h)

Dissabte 19 de març
Món animal
Teatre Margarida Xirgu (20h)Des de dilluns 7 de març (19h), 

la sala d’exposicions El Refugi, si-
tuada a la plaça de la Vila de Ba-
dalona, inaugura l’exposició “La 
Memòria… i el caos”, de l’artista 
Josep Lluís García Surrallés. La 
mostra fa un recorregut històric a 
través d’imatges de la trajectòria 
professional del fotògraf Surrallés 
especialitzat en fotografia esportiva 
i bodegons publicitaris. Surrallés 
va ser cap de fotografia de les re-
vistes Gigantes del Bàsket i Super-

Basket, fotògraf oficial de diversos 
equips com ara el Club Joventut 
Badalona, o la secció de bàsquet 
del FC Barcelona i del Centre Prin-
cipal de Premsa en els Jocs Olím-
pics de Barcelona 92. L’any 1990 va 
guanyar el premi nacional a la mi-
llor fotografia esportiva i l’any 2018 
el premi de fotoperiodisme esportiu 
concedit per la Federació Catalana 
de Basquetbol. La mostra es podrà 
visitar de dilluns a divendres de 18 
a 20 hores fins diumenge 10 d’abril.

La vida fotogràfica 
de Surrallés, 
en una exposició

Surrallés, un clàssic del bàsquet badaloní

Aquest mes de març té lloc a Santa Coloma 
de Gramenet una nova edició del Festival 
Flamenc-ON, consolidat com un dels fes-
tivals de referència del panorama flamenc. 
El pròxim 1 d’abril, el mestre de la guitarra 
flamenca Vicente Amigo serà l’encarregat 
de cloure l’esdeveniment al Teatre Sagarra 
(21h). Abans, però, el públic podrà gaudir 
d’una agenda d’actuacions de primer nive-
ll i amb protagonisme badaloní. El 10 de 
març es durà a terme a l’Aura Fòrum (19h) 
un homenatge al professor Juan Trilla per 
part de José María Parra, Pedro Javier 
González, José Luis Montón, José Cuesta 
y Antonio Martínez “Ñoño”, alumnes de 
l’emblemàtic compositor i guitarrista. L’11 
de març (19:30h a La Central Escènica), 
Solera Flamenca organitza ‘Juerga con 
Solera’. El dia 12 (21h), a l’Auditori Can 
Roig i Torres acollirà les actuacions d’ar-
tistes com José el Ciego, Pepe Fernández, 
El Piraña, Kiki Cortiñas, Los Mellis, Ka-
rime Amaya y Jerónimo Maya. José Mal-
donado presentarà l’espectacle ‘Galeria’ el 

El festival es fa a Santa Coloma 

Vicente Amigo lidera l’espectacular 
cartell del Flamenc-ON 2022
Un mes d’actuacions flamenques amb protagonisme badaloní 

13 de març al Teatre Sagarra (19h), una 
mescla de dansa amb tocs d’obra pictòri-
ca i llenguatge audiovisual. El 18 de març 
(18h), Alba Guerrero i David Palomar 
oferiran una masterclass enfocada a les 
bulerías de Cádiz a l’Aura Fòrum. El menú 

flamenc seguirà el 19 (21h al Sagarra), el 
20 i el 25 de març (20h al Segarra) amb 
els espectacles ‘¿Qué pasaría si pasara?’, 
‘Flamenco por los Rincones’ i ‘P’allà i 
p’acà’. Les entrades es poden adquirir al 
web del festival.

La 48a edició de FILMETS Badalona 
Film Festival, que se celebrarà del 21 
al 30 d’octubre de 2022, fa un pas en-
davant i recupera les projeccions única-
ment presencials per als curtmetratges 
de la Secció Oficial. Després que les 
dues edicions anteriors hagin tingut un 
format híbrid a causa de l’emergència 
sanitària, el festival FILMETS ha deci-
dit que aquest 2022 totes les pel·lícules 
que es presentin en competició oficial 
es vegin únicament a les sales habilita-
des amb aquesta finalitat.

FILMETS recupera 
les projeccions 
únicament 
presencials

El festival torna a la normalitat

Núm. 736

Consulta el programa 
del festival
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LA RENOVACIÓ DE CARLES DURANT PER DUES TEMPORADES MÉS 
COMENÇA A AGAFAR FORMA

La continuitat de Carles Duran a la 
banqueta del primer equip del Joventut 
comença a ser una realitat que podria 
anunciar-se oficialment a curt terminu 
durant les properes setmanes. El tèc-
nic de Vilassar de Mar acaba contracte 
aquest mes de juny (l’any 2019 es va 
efectuar la seva darrera renovació de 
cicle fins aquesta temporada 2021 - 
2022) i el seu creixement com a tècnic 
verd-i-negra encara pot fer un altre pas 
endavant. Amb Duran al cadapvant de 
l’equip, la Penya ha recuperar la identitat 
badalonina en tots els sentits. La Penya 
va apostar per un entrenador de la casa 
quan el Joventut coquetejaba amb la 

LEB i la desaparició, i en aquests qua-
tre anys s’ha tornar a consolidar el club 
a la Copa del Rei, s’ha tornat a Europa 
i s’ha apostat pel retorn dels jugadors 
formats a casa i amb sentiment verd-i-
negre. Als seus 46 anys, el projecte com 
a ‘coach’ protagonista del Joventut és el 
seu clímax més consolidat en una ban-
queta, amb el repte de poder aixecar el 
títol continental aquest any a l’Eurocup. 
Segons ha avançat l’Esportiu, l’acord de 
renovació es podria concretar en dues 
temporades més de Carles Duran al cap-
davant de l’equip (juny de l’any 2024) i 
es mantindria la filosofia de Club conso-
lidada durant els darrers anys. 

PRÈVIA LLIGA 24a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic de Badalona, dissabte 12 a les 18h

La visita del Valencia Basket aquest dis-
sabte a l’Olímpic (18:00h) serà una nova 
oportunitat que té el Joventut per de-
mostrar aquesta dinàmica verd-i-negra 
ascendent contra els conjunts situats al 
segon esglaó de la Lliga Endesa (Valèn-
cia Basket, Lenovo Tenerife o UCAM 
Murcia). La inestabilitat verd-i-negra al 
mes de febrer ja forma part del passat i 
l’atapeït calendari d’aquest mes març és 
una enorme oportunitat - fins a set partits 
encara té programats l’equip badaloní - 
per mantenir aquesta inèrcia positiva de 
sensacions. La reacció de Baskonia i el 
creixement del València ha compactat en-
cara més aquesta lluita per classificar-se 
per a la fase final de la lliga. Amb 13 vic-
tòries i 8 derrotes, la Penya (més un partit 

menys disputat) és cinquena a la classifi-
cació amb una diferència i un matalàs de 
dues victòries amb la novena plaça. 

Un València amb vells coneguts
La visita del conjunt ‘taronja’ a Badalona 
suposarà el retrobament i primer partit 
com a visitant per a dos vells coneguts de 
l’afició de la Penya: Xabi López-Aróstegui 
i Nenad Dimitrijevic. Els dos jugadors del 
planter de la Penya van arribar a La Fon-
teta aquest passat estiu i no va ser una 
decisió que agradés gaire als socis del 
Joventut. Prepelic és l’altre jugador amb 
passat verd-i-negre, i a qui precisament 
tampoc es preveu més aviat una ovació 
des de la graderia. Sam Van Rossom serà 
baixa segura per al partit de dissabte i 

Volen demostrar molta més màgia

JOVENTUT BADALONA VALENCIA BASKET

Foto:  David Grau / CJB

Ferran Bassas podria reaparèixer després 
d’un mes lesionat. La Penya va perdre 
d’un punt a La Fontera (71-70) i dissabte 

podria superar el conjunt de Joan Pe-
ñarroya, amb la quarta posició novament 
recuperada. 

  Equip  G P

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

Classificació

 Joventut - Valencia  
 Casademont ZGZ  -  Lenovo Tenerife
 Valencia Basket  - BAXI Manresa  
 Barça   -  Coosur R. Betis
 UCAM Murcia -  Morabanc And. 
 Río Breogán - Bilbao Basket 
 Gran Canaria -  Unicaja  
 Casademont ZGZ -  Lenovo Tenerife 
 Hereda SPB  -  Real Madrid

Propera jornada

Resultats darrera  jornada

 Bilbao Basket 71 - 77 Joventut  
 Unicaja 87 - 88 UCAM 
Murcia 
Coosur R. Betis  71 - 74 Hereda SPB 
 Real Madrid 72 - 80 Bitci 
Baskonia 
  Lenovo Tenerife 86 
- 83 Obradoiro  Casademont ZGZ 
76 - 87 Gran Canaria  
 BAXI Manresa 99 - 89 Urbas Fuenla 
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L’entrenador del Joventut Carles Duran 
va aconseguir durant els darrers dos 
enfrontaments ACB les seves victòries 
particulars 100 (Breogán) i 101 (Bilbao 
Basket) a la Lliga Endesa. El ‘coach’ de 
Vilassar Mar ha arribat a aquesta xifra 
amb 46 anys i després de 7 temporades 
a la màxima divisió nacional. D’aquest 
total, durant els darrers quatre anys ha 
dirigit la Penya, els dos anteriors el 
Bilbao Basket i una temporada abans el 
Valencia Basket. 63 de les 101 victòries 
han estat amb el Joventut. 

101 victòries 
del ‘coach’ 
Carles Duran 
a la Lliga Endesa 

71

BILBAO 
BASKET

77

JOVENTUT
BADALONA

Foto:  ACB

Foto:  ACB

exterior. Pep Busquets i Joel Parra van 
gaudir de la seva gran tarda a Miribilla i la 
Penya augmentava la diferència (17-26). . 
La gran feina defensiva i la gran aporta-
ció coral verd-i-negra va millorar l’es-
cletxa al segon període. Sense encert 
exterior el Bilbao i bloquejat per la sòlida 
feina al darrere del Joventut, el parcial 
badaloní 12-18 va augmentar la diferèn-
cia al +15 abans del descans (29-44). 
A Miribilla era la tarda de Parra i l’aler del 
planter va embutxacar-se 19p en 19 minuts 
a pista, acompanyat per Tomic, Vives i Ri-
bas. La diferència es mantenia la mateixa 
que hi havia abans del descans (47-62). 
La comoditat assolida fins aleshores va 
provocar una petita relaxació al tram ini-
cial de darrer quart (60-67), però Bir-
gander no volia cap final ajustat i amb 
el seu domini sota cistella, es va tornar 
a recuperar una diferència superior als 
dos dígits fins al triomf final (71-77). 
Joel Parra amb 19 punts va ser el màxim 
anotador de la Penya, seguit per Tomic amb 
14, Ribas amb 12 i 6 assistències.

El ‘Parrisme’ tomba el Bilbao 
Basket a la difícil pista de Miribilla
Millora les sensacions i entrellaça el segon triomf

El Joventut va encadenar la segona victòria 
seguida a la pista del Bilbao Basket,  Miri-
billa, després d’una gran feina verd-i-negra 
durant els tres primers quarts i una reacció 
local al darrer període que va trontollar mí-
nimament el triomf. Joel Parra va liderar la 
Penya amb una exhibició ofensiva: 19 punts. 
La inèrcia positiva verd-i-negra després 
de la victòria de divendres a l’Olímpic 
contra el Breogán es va accentuar aquest 
diumenge a Bilbao contra un rival que 
no perdia com a local, molta atenció, des 
del 3 d’octubre (68-84 davant el Barça)! 
L’equip de Carles Duran - qui va celebrar el 
seu triomf 101 a l’ACB - va liderar el mar-
cador i el partit des del salt inicial (7-13). 
El bon moment de forma de Brandon Paul 
va tornar a brillar amb el seu excels encert 

Crònica del partit en 
vídeo
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Foto: David Grau

El sènior LF Challenge 
cau a la pròrroga a Zamora i pateix 
la quarta derrota seguida (84-80)

Nou sostre de Joel Parra en la 
temporada de la seva confirmació

El primer equip del Joventut Fe-
mení va perdre després de dues 
pròrrogues a la pista del Zamora, 
quart classificat de la LF Challen-
ge (84-80) Les de Jordi Vizcaino 
van fer una segona part molt bona 
i van tenir moltes opcions d’em-
portar-se la victòria, però final-
ment les locals van ser les que es 
van endur el partit. El Zamora va 
sortir millor al duel i el control del 
partit va ser seu a la primera mei-

tat (17-11), amb Toussaint i Keita 
liderant els atacs verd-i-negres. El 
segon periode va seguir amb una 
dinàmica similar i les diferències 
superior als 10 punts (30-20). Al 
descans, la Penya va aconseguir 
reduir una mica el desavantatge 
(35-27). La millor versió del Jo-
ventut es va veure al tercer quart 
amb un parcial demolidor de 15-
25 que va permetre a la Penya 
acabar el quart per davant (50-52). 

Derrota en la pròrroga
Tot i així, el Zamora va reaccionar 
i va empatar el duel a 62. A la pri-
mera pròrroga, el canvi de cops 
va ser constant (70-70). Al segon 
temps extra, el Zamora va ges-
tionar millor el joc, i amb un 6/6 
des de la personal als moments 
decisius, no va donar opcions a 
una Penya que va acabar perdent 
84-80. Toussaint, amb 37 punts, 
va ser la millor jugadora del partit.

L’any de la seva confirmació de 
Joel Parra (Badalona, 1999) se-
gueix assolint nous objectius en 
la seva jove i engrescadora trajec-
tòria. L’aler del planter va aconse-
guir diumenge a Miribilla davant 

Foto:  ACB Photo

el Bilbao Basket una doble alegria 
i satisfacció. Parra va superar la 
seva marca anotadora en partit 
de la Lliga Endesa i el seu equip 
va tornar a guanyar per segona 
jornada consecutiva. Amb els 19 

punts anotats a Miribilla, l’aler 
verd-i-negre va superar la seva 
anterior marca que es trobava en 
els 16 punts obtinguts l’11 d’abril 
del 2021 davant el Gran Canaria. 
Parra va sumar el seu nou sostre 
anotador gràcies al 5 de 8 en tirs 
de dos, 2 de 4 en triples i 3 de 4 
en tirs lliures. A més, el badaloní 
va capturar 2 rebots i va repartir 
una assistència per a un total de 
19 crèdits de valoració. Parra és 
present i futur verd-i-negre. El 
seu lideratge, carisma, treball i 
referent per al planter del Joven-
tut l’ha convertit en tot un líder 
que creix i creix. De fet, Parra és 
dels jugadors que més demanda 
de samarretes ha tingut aquesta 
temporada, tot just després d’Ante 
Tomic. A més, el pivot croat es va 
convertir també en el setè màxim 
rebotejador de la ACB i acumula 
2.853, a 51 de Sabonis, en sisena 
posició.

Ante Tomic ja és el setè màxim rebotejador ACB

La confirmació oficial del retorn 
del Brandon Paul que necessi-
tava veure l’afició del Joventut 
era la del mateix jugador a pista. 
Tornar a veure aquell ‘shooter’ 
que va meravellar en la seva 
primera etapa. Aquesta, però, ha 
trigat a arribar, però l’aler verd-
i-negre ho ha executat quan més 
necessitat l’equip revifar. Diven-
dres a l’Olímpic contra el Breo-
gán, Brandon Paul va liderar el 
conjunt de Carles Duran amb 

Brandon Paul torna a ser 
el ‘shooter BP3’ que els 
aficionats van conèixer

Foto:  David Grau

20 punts i va ser decisiu en la 
victòria badalonina. Poc menys 
de 48h més tard, ‘BP3’ va tornar 
a exhibir el seu canell amb una 
actuació més modesta, però 
que convida a mantenir la con-
fiança en un jugador que pot 
aportar molt des del perímetre. 
En 15 partits disputats, BP3 té 
una mitjana de 8,9 punts i és el 
quart jugador amb millor % en 
tir de 3, després de Pau Ribas, 
Brodziansky i Derek Willis.

El retorn de Brandon 
en vídeo

Foto: Flash BDN

Definitivament, la permanència és l’objec-
tiu del CF Badalona aquesta temporada. 
Fa dues setmanes hi havia una mínima 
possibilitat d’aspirar al play-off d’ascens a 
Primera RFEF, però aquesta realitat es va 
esvair amb la derrota al camp de la SCR 
Peña Deportiva. Sí, tots els seguidors es-
capulats encara hi creiem mínimament en 
aquesta esperançadora possibilitat de so-
miar amb una fase d’ascens i futur canvi 
de categoria. Aquesta crisi esportiva es va 
agreujar diumenge a l’Estadi, amb l’em-
pat inesperat del Badalona contra l’Ejea. 
La paraula victòria estava subratllada en 
majúscules al vestidor badaloní, però no 
es va poder guanyar. Un triomf obligat que 
serà l’assignatura a superar en les 10 fi-

reforçar la seva línia ofensiva i la veritat 
que ha aportat aquest plus que necessitava 
l’equip. El Huesca B va empatar diumenge 
contra el Prat al Sagnier i es troba en posi-

HUESCA B CF BADALONA

Osca, la primera de les 10 darreres finals
25a Jornada. Complejo Deportivo San Jorge. Diumenge 13 de març a les 12h LA PRÈVIA: 

nals que li resten als escapulats aquesta 
temporada. El Badalona va tornar a recu-
perar efectius amb el retorn dels jugadors 
amb molèsties i aquesta jornada s’espera 
tornar a tenir tots els jugadors disponibles 
per a la convocatòria d’aquest cap de set-
mana al camp de la SD Huesca B. 

Un filial imprevisible
El segon conjunt de l’Alt Aragó ha reaccio-
nat en aquesta segona volta i també aspira 
a la salvació. És un conjunt molt imprevi-
sible. Capaç de sumar un punt a Los Paja-
ritos contra el Numancia, guanyar al camp 
de la Peña Deportiva o caure a casa da-
vant l’Ejea. L’exescapulat Jordi Cano es va 
incorporar fa dos mesos al Huesca B per 

cions de descens amb 25 punts, 4 menys 
que el Badalona i que podrien augmentar 
a 7, si els escapulats tornen a sumar la 
victòria a la Ciutat Esportiva de San Jorge. 
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Foto: Flash BDN

El Badalona va desaprofitar una nova 
oportunitat de sumar la victòria a l’Esta-
di. El conjunt de Javi Moreno va empatar 
contra l’Ejea, cuer, i l’ombra del descens 
es manté a prop de l’equip badaloní. La 
manca d’efectivitat va tornar a ser el guió 
de partit del Badalona, amb tres pilotes 
que es van estavellar contra la fusta. Tot 
i desenvolupar-se un primer temps força 
anivellat, els escapulats van gaudir de les 
oportunitats més clares. Pitu i Jaume van 
destacar amb els seus intents a porteria, 
però el marcador no es va moure abans 
de finalitzar els primers 45 minuts. L’Ejea 
també va voler tenir el seu protagonis-
me i accions de perill a la represa, però 
Àlex Sánchez sota pals va haver d’evitar la 
sorpresa. Minuts de patiments d’un Bada-
lona que va intentar fer un pas endavant. 
L’assetjament badaloní al tram final va 
evidenciar la manca d’encert del Badalona. 

BADALONA  -  EJEA

0 0

El Badalona s’ennuega amb el cuer a l’Estadi

Jairo i Carri van estavellar la pilota con-
tra el travesser, així com Alex Pla i Sascha 
també van tenir les seves oportunitats de 
foradar la porteria rival. Segon temps molt 
espès dels badalonins.  Empat final sense 
gols d’un Badalona que treu profit de la 
jornada i es manté fora de les posicions 
de descens. Un punt per sobre de la zona 
perillosa de la taula.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Teruel  42 29 21
 2. Numancia 41 30 18
 3. Espanyol B  41 36 31
 4. Ibiza IP 39 37 21
 5. Formentera 39 29 18
 6. Peña Deportiva 35 30 25
 7. Lleida Esportiu  33 25 29
 8. Prat 33 26 26
 9. Cerdanyola 32 34 30
 10. Ebro 31 25 21
 11. Terrassa 31 29 31
 12. Brea 30 25 28
 13. Badalona 29 20 25
 14. Tarazona  28 22 25
 15. Andratx 27 24 27
 16. Huesca B 25 23 29
 17. Europa 21 20 38
 18. Ejea 17 18 39

Propera Jornada 

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

Resultats Jornada 24

 Huesca B - Badalona 
 Espanyol B  -  Teruel  
 Cerdanyola -  Tarazona 
 Formentera -  Numancia 
 Brea -  Prat 
 Lleida Esportiu  -  Ebro 
 Terrassa -  Ibiza IP 
 Ejea  -  Europa 
 Peña Deportiva  -  Andratx 
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milions d’euros i tenir la minoria. Qui vol 
formar part d’un club sense tenir la majoria 
de l’accionariat? No té cap sentit. Qui voldrà 
subscriure accions ara?

Amb qui vau parlar?
A la taula hi érem Rubén, el president Mi-
guel Ángel i jo. Vam parlar amb ell, però no 
hem pogut disposar d’informació del club. 
La nostra primera condició era poder tenir 
harmonia i aquell dia ja vam veure que Ge-
rard Moreno no era ben rebut i ja no vam 
continuar parlant. Quan Miguel Ángel volia 
exposar les seves condicions en un full, ja 
no hi va haver més converses.

Què vol dir harmonia?
Ell volia tenir el control i la gestió del 70% 
- 80% de les accions. Demanàvem la gestió 
del club amb una harmonia amb el club, no 
la gestió, poder i control que s’ha produït a 
Lleida, sense cap mena d’harmonia. Li vam 
transmetre a Gerard i ja es va decidir que 
no formaríem part. Nosaltres som els que 

Gerard Moreno amb el Juvenil escapulat / Arxiu

David Aranda, representant de Gerard Moreno: “No hi va 
haver acord perquè el president volia mantenir el control”

invertim i no podem tenir el control?

Per què?
El club sap que tots els inversors que vul-
guin formar part del Badalona voldran tenir 

la gestió i control del club. Ara és quan ha 
d’entrar Gerard Moreno? No té cap sentit.

Veu complicat que ara el club pugui 
trobar un inversor?
Cada persona té la seva estratègia. En 
aquest cas, volia mantenir el poder del club 
amb l’ajuda i diners d’un inversor. Ell ha 
aconseguit tenir el control del club. Jo ho 
veig un error de lògica. El seu primer pla 
és liderar el club amb els calers d’un tercer, 
així ho veig jo. El capital mínim és d’1 milió 
d’euros només per tenir les accions i sense 
saber si el club té deutes. Ara es buscarà 
rebaixar el preu de les accions per arribar al 
capital fixat d’aquest milió d’euros.

Quin percentatge teniu d’accions?
El 5%. Suposo que el Club intentarà arribar 
al milió d’euros i el gestionaran ells.

Esteu decebuts?
No, potser ho fan molt bé els gestors, qui 
sap.

Fa poc més de dos mesos, Gerard Moreno 
va emetre un comunicat en què mostrava el 
seu interès de formar part de la SAE del CF 
Badalona, procés de conversió encara actiu. 
Al Diari de Badalona hem contactat i parlat 
amb David Aranda, representant del jugador 
del planter escapulat i qui té accions subs-
crites, de forma conjunta amb el soci del 
Badalona Rubén Ortiz, també representant 
del davanter.

Encara esteu al dia de la SAE?
No, perquè fa temps vam fer un pas al cos-
tat. Sí que tenim una petita participació. En 
aquell moment, no es van produir les con-
dicions que es van plantejar.

Però encara queda un 43% de l’accio-
nariat per subscriure.
Tu voldries formar part del Lleida, amb 
més del 50% en mans del president? Tots 
els inversors que han volgut formar part 
del Badalona ho han intentat fer a partir 
del seu projecte. Quin inversor vol entrar 
sense tenir la majoria. Ningú vol invertir 2 

El representant de Gerard Moreno explica per què l’exescapulat no és accionista 

FUTBOL COMARCAL

Punt d’or de les ‘gavines’ contra el Deportivo 
a Abegondo per agafar confiança i moral (1-1)
Chavero empata el partit al tram final; Osasuna, rival de diumenge a l’Estadi (11:45h)

Foto: RC Deportivo

El Seagull va sumar un punt a la CE del De-
portivo (1-1). Un camp en què només un 
equip havia aconseguit esgarrapar algun 
punt. L’equip de Salvador Jaspe va viure un 
desenvolupament de partit semblant al de la 
primera volta. El Depor va ser el conjunt do-
minador de la possessió davant un Seagull 
que va defensar amb dents i ungles la seva 
porteria, defensada per Itziar sota pals. La 
pilota va ser pràcticament propietat exclusi-
va del Dépor durant el primer temps, però el 
marcador no es va alterar durant la primera 
mitja hora de joc. Uns minuts després de su-
perar aquest primer terç de l’enfrontament, 
la badalonina Ainhoa Marín, exjugadora del 
Seagull la passada temporada, va avançar 
el Dépor, amb un penal comès sobre Ain-
hoa i que va transformar l’extrem de Llefià.  
Tot i avançar-se amb aquest primer gol, les 
ocasions de les locals no es van intensificar 
i el Seagull va gaudir de només dues apro-
ximacions. Dues arribades a la contra amb 
xuts molt llunyans d’Alba Gordo i Adriana 
Manau. El primer se’n va anar molt alt i el 

segon el va atrapar amb facilitat Ana Valles  
A la represa, les ‘gavines’ van fer un petit 
pas endavant i el segon temps va començar 
amb la millor ocasió del Seagull a tot el par-
tit. Una centrada des de banda dreta la va 
engaltar Merino, sola al segon pal, però el 
seu intent el va atrapar sense perill Vallés. 

Des de 35 metres
Amb el Dépor buscant el 2-0 sense sort, 
el Seagull va continuar buscant l’empat. I 
aquest va arribar amb Cristina Chavero com 
a protagonista. L’extrem del Seagull va sor-
prendre des de 35 metres la portera blanc-i-
blava per finalitzar un veloç contraatac visi-
tant. Un empat i un punt que era or per a les 
‘gavines’ i suposava una injecció de moral 
per agafar forces de cara al partit d’aquest 
diumenge a l’Estadi davant l’Osasuna 
(11:45h). Els rivals directes del Seagull van 
guanyar i serà decisiu fer-ho a Badalona per 
escurçar la distància amb la salvació, ara 
com ara a 8 punts. Les badalonines tenen 9 
punts al grup Nord de Reto Iberdrola.

Segon triomf seguit de la Unificació Llefià; 
el Pomar goleja; YTFA i Montsant tornen a guanyar
L’equip de Jordi Souto va superar el Parets amb una bona imatge

Foto:UD Montsant

Sis punts de sis possibles és la gran alegria 
que necessita el vestidor del primer equip 
de la Unificació Llefià (sumen un total de 
29). El conjunt de Jordi Souto va superar 
el Parets (2-1) al seu Municipal i manté el 
pols de la reacció dels rivals directes del 
grup 1 de Primera Catalana. Aquesta si-
tuació provoca que la classificació s’ajusti 
moltíssim i estigui la zona tranquil·la de la 
taula a la mateixa distància la posició de 
possible descens: 3 punts. Davant el Parets, 
la Llefià va oferir una bona imatge i va guan-
yar gràcies als gols de Carlos Naya al minut 
3 i de Demba al tram final.  Els visitants van 
escurçar diferències al darrer minut des del 
punt de penal. L’Escala és la visita de la Lle-
fià aquest diumenge, tercer classificat. 
A Segona Catalana, el Lloreda va caure per 
la mínima al Xevi Ramón contra la UE Vi-
lassar B (2-1), però es mantenen a la zona 
còmoda del grup 5 amb 25 punts. 

El Pomar goleja el Carmel a domicili
El grup 11 de Tercera Catalana va tenir un 
ple de victòries dels conjunts badalonins 
per primera vegada aquesta jornada. El 
Pomar va oferir la gran golejada del cap de 
setmana, amb cinc gols a favor al camp del 
Carmel (0-5). Els ‘verds’ volen intentar su-
perar el seu sostre a la categoria. Per la seva 
part, el Montsant va guanyar al camp de 
l’Arrabal i els d’Ángel Fernández surten del 
descens (1-3). El YTFA també va sumar la 
victòria per la mínima a La Verneda davant 
el Júpiter B (0-1) i es manté a 9 punts del 
líder. Ascens llunyà, però encara possible. 
Al grup 14, el YTFA B va empatar a Bada-
lona Sud contra el Santa Maria Montcada 
(3-3) i segueix a una victòria de la salvació.   
A Quarta Catalana destaca la victòria del 
Lloreda B al camp del Veterans B (0-1) 
i encara és manté amb una mínima opció 
d’ascens a Tercera. 

10/03 al 23/03/2022

La crònica 
en vídeo
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 Àries (21/3 al 20/4)
Tot i els entrebancs dels darrers temps, continues 
amb els teus projectes. Si el cap et va a mil per hora, 
parla amb algú de confiança i estaràs millor.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si no pots viatjar físicament, ho faràs amb la ment 
doncs tens una especial necessitat de desconnexió. 
Podries entrar en un projecte professional amb la 
parella.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si estàs cercant feina, no oblidis posar-te al dia i for-
mar-te en les qüestions més bàsiques. Si tens algun 
problema de salut, no dubtes en demanar més opinions.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Mercuri per la Casa III activa la teva intuïció i pots te-
nir moments de clarividència. En el sector econòmic 
tens alguns entrebancs i cal lluitar una mica més.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Si la feina no et satisfà, fas les teves càbales per mi-
llorar-ho. Penses a ampliar la família. L’amor podria 
sorgir amb algú vinculat al sector professional.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Et sembla que són els altres els qui dirigeixen la 
teva vida. Agafes el comandament i et concentres 
més en els teus desitjos. Nostàlgia d’un amor del 
passat.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Mercuri per Casa V, millora la comunicació amb els 
fills. Si estàs enamorat, però ho portaves en secret, 
podries armar-te de valor i manifestar el que sents.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Els trànsits inclinen a l’enamorament o també podria 
ser que lliguis amb algú que no t’esperes. En general 
estaràs més “on fire”, però vigila, no et precipitis.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri a Peixos pot inclinar que el teu món interior 
es dispari. Durant aquest temps, perceps les coses 
més subtils. Bona etapa per a la teràpia emocional.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Entres a un temps de més comunicació amb la pa-
rella i els altres en general. Cerques maneres de 
potenciar els teus talents. Vols recuperar el teu nen 
interior.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Passes més temps a casa i gaudeixes de petites coses 
del dia a dia. Tens les emocions a flor de pell i podries 
estar recordant el passat amb certa enyorança.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb Mercuri al teu signe, es mouen assumptes que es-
taven aturats. Et sents més enèrgic, així i tot, també una 
mica neguitós. El sector laboral pot portar més novetats.

Previsions astrològiques per Roser Bona

ENTRETENIMENT

El Círcol fa un altre pas cap al play-off; 
els sèniors A i B de la Minguella, ‘on fire’

ensopegar a Vilassar de Dalt (65-61). 

Triple de derrotes a lliga EBA
La jornada més agra del cap de setmana es 
va viure a lliga EBA. El Badalonès va caure 
a La Plana contra l’Alfindén (72-90) i arros-

sega 9 derrotes seguides, l’Ademar ho va 
fer a Martorell amb un marcador final molt 
ajustat (67-65) i el Joventut B també va llui-
tar a la pista de l’Almozara amb el mateix 
trist desenllaç (69-62). Badalonès i Ademar 
coquetejen amb el descens. 

El Círcol Catònic manté el pols  amb els 
seus rivals en la lluita pel play-off de Copa 
Catalunya. L’equip de Pep Lluís Corominas 
va superar el Castellar a domicili (61-73) en 
un partit dominat des del salt inicial. 
Un parcial 9-21 al primer quart i el lideratge 
de Joan Balada amb 21 punts van supo-
sar un triomf que consolida el Círcol entre 
els quatre primers. El Sant Josep va caure 
a Can Cuiàs en un ajustat derbi comarcal 
davant el CBSC (71-76). Álex Aguado amb 
31 punts va ser el màxim anotador groc-
i-lila. Els parroquials segueixen a la zona 
tranquil·la. A partir de Primera Catalana, el 
lideratge i atenció té Casagemes com a gran 
dominador. El sènior A va guanyar el Prat 
B (63-62) i es manté segon al grup 1, a un 
triomf del Caldes. El sènior B blau millo-
ra aquesta posició a Segona i lidera el seu 
grup 7 després de la victòria contra l’UB Mir 
(91-69). El Círcol B va caure a Collblanc 
(88-77) i és quart al mateix grup que la 
Minguell A. També a Segona G1, el Natzaret 
es va emportar el derbi davant l’ABB (95-
74) i segueix segon, la Cultural va guanyar 
el Boet B (74-68) i la Llefià, líder de grup, va 

Foto: AE Minguella
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Jordi Garcia, sotscampió de Catalunya de Cross 
Curt; Zurita no participa al campionat d’Espanya
Malauradament, la covid no va permetre participar a l’atleta de la UGE Badalona

Foto: Jordi Garcia

La jornada d’atletisme del cap de setmana 
va tenir la part més positiva i negativa de 
l’esport, a parts iguals. Començant per la 
part més amable, l’atleta badaloní Jordi 
Garcia va aconseguir la segona posició al 
Campionat de Catalunya Cross Curt al 4k 
Torre Marimon, que es va desenvolupar 
durant el matí de diumenge a Caldes de 
Montbui (Vallès Oriental). Aquest subcam-
pionat per a Garcia suposa la seva primera 
medalla en categoria absoluta d’atletisme i 
ho va fer amb un temps d’11:05, a 9 se-
gons del campió, l’atleta del FC Barcelona 
Aboujanah  Elmehdi (a la cursa es va im-
posar Rubén Sansom, però oficialment no 
comptabilitza, ja que la seva nacionalitat és 
holandesa).

Laia Zurita, sense nacional sots18
Per la seva banda, Laia Zurita va decidir no 
participar als Campionats d’Espanya sots18 

en pista coberta, que es van organitzar 
aquest passat cap de setmana a València.  
La UGE Badalona va exposar els motius de 
la seva absència i Zurita va patir la covid fa 
dues setmanes i el maleït virus li va pro-
vocar un fort dolor als dos genolls (efecte 
secundari)i l’atleta badalonina va decidir, 
conjuntament amb el suport del seu entre-
nador David Gallego, no arriscar la resta 
de temporada. Sensata decisió d’una atleta 
que tornarà a demostrar aviat el seu talent. 
Molts ànims, Laia!

Sisena posició al Cto. de Catalunya
Finalment, l’equip sots16 de la UGE Ba-
dalona va participar al Campionat de Ca-
talunya de Clubs en pista coberta que 
es van organitzar a Sabadell. Les joves 
badalonines van exhibir un gran rendi-
ment, assolint una meritòria vuitena posi-
ció. Enhorabona pel vostre esforç, equip!

La Llefià es va emportar el derbi de Se-
gona Catalana davant la Minguella (66-
53). Un triomf que manté líder l’equip 
de Sergio Arias. Així mateix, el Círcol 
va guanyar a Canyelles (39-50) i el Sant 
Josep va caure davant el Neus (81-49). 
Al G1 de Primera, el Natzaret va patir 
una derrota excessiva contra el Cassà 
(54-71). A Tercera, la Penya B va guan-
yar el líder, el Draft B, i ja comparteix la 
primera posició amb les colomenques 
(60--42). Llefià B també va guanyar el 
Manyanet St. Andreu (55-44) i l’ABB va 
caure versus Les Corts (60-73).

La Llefià guanya 
el derbi de 
Segona contra 
la Minguella

Foto: UB Llefià

Triple derrota d’Ademar, Badalonès i Joventut B a Lliga EBA

El Club Tennis Taula Badalona, 
present a l’Estatal de Santander

Foto: CTT Badalona

El Club Tennis Taula Badalona va estar re-
presentat al Campionat Estatal 2022 amb 
una representació encapçalada amb sis ju-
gadors del club badaloní. Liam, Joan i Laia 
van gaudir de la seva primera experiència. 
Per la seva part, Pau Lloret va caure a vui-
tens de final, Mariona Bachs es va classi-
ficar fins a quarts de final i Marina Bueno 
no va poder participar per una lesió. Gran 
presència del CTT Badalona en un torneig 
d’àmbit nacional.

El sènior, amb l’objectiu de la F. Final
A més a més, recordem que la gran fita a 
assolir aquesta temporada al club serà 
l’ascens a la Superlliga per part del primer 
equip masculí. Recordem que Alzira o Olot 
serà el rival a semifinals - amb anada i tor-
nada - i properament ja espera l’Eivissa a la 
final de la primera fase. En cas de derrota, 
encara hi haurà una nova oportunitat de 
classificar-se per a la Fase Nacional, amb 
el CAI a la repesca. Dels 9 conjunts classifi-
cats, només 2 aconsegueixen l’ascens.

El sènior segueix preparant la fase decisiva de la temporada

El Badalona Dracs va superar L’Hospi-
talet Pioners a Montigalà, el clàssic del 
‘footbal’ de la LNFA Sèrie A. El conjunt 
d’Óscar Calatayud va ser molt superior 
i els badalonins van sentenciar el xoc 
per la via ràpida, amb un 20-0 al final 
del primer quart i un concloent 40-0 al 
descans. Quarta victòria de la tempo-
rada per a uns Dracs que es mantenen 
segons i no tornaran a jugar fins al 27 
de març, amb la visita al camp del Hu-
rricanes Zaragoza. 

Els BDN Dracs 
exhibeixen el seu 
poder contra el 
Pioners (54-14)

Foto: BDN Dracs

Notícia del tennis 
badaloní en vídeo
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“El flamenc 
enamora perquè 
connecta amb el 
nostre jo 
més interior”

Gaudeix de l’entrevista 
ampliada

Carmona, un dels 
ballarins més 
brillants del flamenc 
mundial, torna a casa

El badaloní Jesús Carmona, guanyador del Premi 
Nacional de Dansa 2020 i del considerat “Òscar 
de la Dansa”, el Premi Benois de la Danse, torna a 
l’escenari del Teatre Zorrilla per presentar ‘Baile de 
bestias’ (18 de març a les 20h). 

‘Badalona’. Quina és la primera 
imatge que veus quan escoltes 
aquesta paraula?
La imatge des de la finestra del pis dels 
meus pares, on ens hem criat. És a dalt 
del barri de Llefià i es veu tota Badalona: 
el mar, les Xemeneies... Jo tinc un record 
d’una Badalona obrera, feliç i comuni-
tària. Una vida envoltada d’extremenys, 
catalans i andalusos com els meus pares.

Què és per tu el mar?
Puf! El mar significa molt, tot i que fa 20 
anys que visc a Madrid. El Mediterrani 
té alguna cosa amb la qual connecto a 
l’instant i m’aporta tranquil·litat. El mar 
desperta la meva creativitat.

Què va suposar per a tu conèixer 
Sonia Poveda, germana de Miguel?
Va suposar trobar la persona correcta 
per als inicis de la meva formació. Ella, 
a més de donar classes, era professio-
nal, treballava en tablaos i altres esce-
naris de l’època a Barcelona, i això va 
fer que els meus inicis fossin pel camí 
adient respecte a la formació. Avui en 
dia seguim connectats d’una forma molt 
especial i segueix sent la meva “senyu”.

Actues al Teatre Zorrilla, després 
de treballar per mig món...
M’ho prenc amb molta alegria. Em cri-
dava l’atenció com s’ha tardat en pro-
gramar un espectacle meu a la meva 
ciutat, ja que com dius he tingut la sort 

de viatjar pel món sencer. Em fa molt fe-
liç tornar, a més amb ‘Baile de bestias’, 
un espectacle molt especial. Tinc mol-
tes ganes de ballar per a la meva ciutat 
i la meva gent.

De què tracta ‘Baile de bestias’, el 
teu darrer espectacle?
És un camí per la veritat de cada per-
sona, que dona veu a emocions i sen-
timents universals i que es tradueix en 
dansa flamenca i danses del món i amb 
una posada en escena i una música que 
no deixarà ningú indiferent.

Com desafies les teves bèsties in-
teriors?
Donant-los el seu lloc i permetent 
que utilitzin el meu cos per a ballar i 
d’aquesta forma marxar, bé sigui per 
sempre o per una estona.

Ens falta educació per entendre el 
flamenc i tota la seva riquesa? 
El flamenc està encasellat per a cert 
públic que no consumeix habitualment 
cultura i que, si en consumeix, no és 
molt donat a descobrir altres arts. És 
tan ampli com el mateix ésser humà i 
abraça moltes de les disciplines i les 
arts més complexes que existeixen al 
món. Potser per això té la repercussió, 
atenció i respecte de tothom. Si tin-
guéssim incorporat en el pla d’estudis 
unes hores mensuals d’acostament cap 
a la cultura i a les arts, estaríem creant 

un públic amb opinió pròpia i maduresa 
artística per decidir quina tipologia de 
cultura vol consumir.

Com és el procés creatiu dels teus 
espectacles?
És un procés molt seriós on, per crear, ne-
cessito nodrir-me de tota la informació, per 
excessiva o extenuant que sigui. Només 
així puc veure el camí que està triant el 
projecte i mantenir-me despert per des-
cobrir-ne la veritat. A més, és bàsic envol-
tar-me d’un equip artístic i tècnic que aporti 
i sostingui totes les idees a desenvolupar. 
La realitat és que d’un espectacle només es 
veu la punta, com en un iceberg.

Per què el flamenc té poder d’ena-
morar?
Jo crec que és perquè connecta amb 
una part molt interna nostra. És difícil 
d’explicar, però la connexió que es crea 
pot ser molt forta. Penso que el flamenc 

tradicional i el flamenc d’avantguarda 
donen cobertura a totes les formes de 
viure i de sentir d’abans i d’ara. Això ens 
fa connectar. 

Què és l’imprescindible que sem-
pre hi ha a la teva maleta?
Una llibreta i un boli. Sempre estic es-
crivint, idees, poesia, relats... De tot. La 
llibreta és la meva companya des que 
era molt jove i encara que canviï de 
tapa, quan la necessito sempre hi és.

Finalment: defineix ‘danzaor’!
Aquest terme li he agafat a la meva 
companya Rocío Molina, a qui admiro 
per moltes raons. Per mi un danzaor 
és un artista fora dels catàlegs, que 
crea des de la seva veritat dansística 
absoluta, després d’haver experimentat 
el naixement de la seva inquietud pel 
flamenc. Jo sóc bailaor i ballarí, i em 
sento danzaor.

Foto: Jesús Vallina


