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Derbi 
d’alçada
El Joventut jugarà aquest diumenge 
davant el FC Barcelona recolzat per 
més de 10.000 espectadors

     Joieria 
   La Plana us   
 recorda que 
diumenge    
 dia 27 canvia  
  l’hora. 
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A les 2h seran les 3h.

Foto: David Grau

L’Alícia i l’Elsa, dues nenes 
trans de Badalona que han 
trencat barreres                    2-3

Foto: Macarena Garcés
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seva, des que tenia dos anys començava a 
manifestar-se. Tal com explica la seva mare, 
Jenny Velázquez, la nena “es referia a si 
mateixa en femení, rebutjava completament 
el gènere masculí i quan veia els dibuixos 
sempre deia que ella era els personatges fe-
menins”. A més, a P3 no es relacionava amb 
els altres menors, no feia les fitxes, no se 
centrava i només seguia les monitores i els 
deia que ella desitjava tenir els cabells llargs 
com elles.

Jo sóc 
La història de l’Alícia i l’Elsa, dues nenes trans 
de Badalona que han trencat esquemes

Un reportatge de: Macarena Garcés
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l’Alícia. Pedro García, el pare, es va prendre el 
trànsit de manera natural. “Va ser xocar contra 
la paret i dir: doncs ho assumim i punt. Abans 
era ell, ara és ella. Trec pit i ja està.”, asse-
gura. En el cas de la Paloma, la seva mare, 
va haver de travessar un dol i deixar anar 
diverses de les expectatives que tenia amb el 
fill. Va ser durant el vuitè aniversari de l’Alícia, 
el primer després del trànsit, quan va sentir 
que el seu procés havia acabat. “Vaig fer una 
festa temàtica d’aniversari de Harry Potter a 
casa. Mentre preparava el pastís al matí em 
vaig adonar que ho havia entès”, assegura. En 
el cas de l’Elsa, quan només tenia dos anys 
la seva mare va contactar per primera vega-
da amb Chrysallis. No obstant això, la Jenny 
sabia que no era el moment adequat per fer el 
trànsit, per més que sabés que la seva filla ho 
necessitava. A mesura que anava passant el 
temps i l’Elsa persistia sostenint que era una 
nena, va decidir parlar-ho al Jardí d’Infància 
i allà la van derivar al Centre de Detecció 

Precoç de Malalties a Menors. També ho va 
comentar amb el pediatre i al CAP. Ningú no 
va saber donar-hi una resposta. Finalment va 
contactar amb Transit. “Aquest va ser el pri-
mer lloc on no em van tractar com a boja”, 
destaca. Allà li van fer veure que això no era 
una cosa passatgera ni anormal com havia 
pensat fins aleshores.

A volar!
“Vaig escollir Alícia perquè el nom d’Aleix 
no m’agradava. El meu pare em va donar un 
llibre de noms catalans i, com que aquest 
em va agradar, doncs el vaig agafar”, com-
parteix la nena. En el termini de tres dies 
va demanar fer-se les arracades, deixar-se 
els cabells llargs i comprar-se un vestit per 
sortir al carrer. Els seus pares expliquen que 
des que li van comprar la roba nova “va ser 
la nena més feliç del món. Ja no tenia les re-
bequeries d’abans, era com un bàlsam d’oli, 
pintava amb colors i era feliç”. Després, va 

tres menors que abans han completat el tràmit 
a Catalunya, a causa de la legislació vigent, 
totes dues van haver de passar per diverses 
instàncies per aconseguir-ho. Actualment, si 
una nena o un nen desitja fer una rectificació 
de la menció registral del sexe pot emparar-se 
a la sentència del Tribunal Constitucional 
de 18 de juliol de 2019 sempre que compti 
amb “prou maduresa”. Per a l’Alícia això va 
implicar passar per una entrevista amb una 
psicòloga, parlar amb un jutge i tenir una en-
trevista amb una forense de la qual va sortir 
plorant per les preguntes que li van fer. L’Elsa, 
per part seva, també va haver de parlar davant 
d’un jutge i els seus pares van haver de to-
car diverses portes fins a obtenir un informe 
psicològic que reflectís el que la menor ma-
nifestava. Quan les dues nenes van obtenir la 
seva sentència favorable, van poder canviar la 
seva documentació. A partir d’aquest moment, 
l’Alícia i l’Elsa seran sempre reconegudes com 
les nenes que són.

arribar l’hora d’anar a l’escola i compartir-ho 
amb els amics. Al centre van acompanyar el 
trànsit respectant els temps de l’Alícia. El seu 
exemple va servir perquè a classe, a través de 
diferents lectures i treballs, aprofundissin en 
la gestió d’emocions de l’alumnat i en crear 
un espai de seguretat per a la diversitat. Pel 
que fa a les seves amistats, les va mantenir to-
tes. L’Elsa per la seva banda, va anar insistint 
des de nena amb la seva identitat percebuda 
i, a poc a poc, a casa van anar escoltant-la. 
Primer, els pares van començar a deixar-la 
disfressar de princesa. Després, a portar les 
samarretes que volia. Finalment, la família li 
va plantejar: “aquest dijous anirem a posar-te 
les arracades i divendres ja aniràs a l’escola 
sent l’Elsa”.

L’aspecte legal
Malauradament, l’àmbit on les dues famílies 
van trobar més problemes va ser en l’aspec-
te legal. Si bé l’Alícia i l’Elsa són dues de les 

Era un dia de pandèmia com qualsevol altre: 
el món seguia pausat, ningú no podia sortir 
de casa seva i la vida semblava aturada. Tot 
i això, en una llar de Badalona, una revolució 
estava a punt de començar. Paloma Dumall, 
una dona jove, de cabells llargs i mirada vi-
vaç, es trobava a la seva cuina preparant l’es-
morzar. De manera inesperada, el seu fill gran 
va treure el cap per la porta i la va mirar uns 
instants sense dir-li res. Estava dubitatiu, com 
qui amaga un secret. Finalment, va agafar 
aire, va mirar la seva mare i li va dir: “Mama, 
jo sóc l’Alícia. Em vull deixar els cabells llargs 
i posar arracades”. La Paloma mai oblidarà la 
cara de felicitat que va posar l’Alícia en aquell 
instant. Finalment podia dir qui era. Uns me-
sos abans, en una botiga de roba propera a la 
llar de l’Alícia, una altra revolució començava. 
Aquesta vegada la protagonista era l’Elsa, una 
nena de gairebé quatre anys. Cansada que li 
compressin coses que no eren les que volia, 
es va plantar al mig de la botiga i va dir que 
no volia vestir més roba de nen, perquè ella 
era una nena.

La llibertat de les papallones
Des que eren molt petites, totes dues nenes 
van sentir que el gènere que els van assignar 
en néixer no es corresponia amb la seva iden-
titat. Amb els seus temps, cadascuna va fer 
entendre el seu entorn qui realment sentien 
que eren. Els pares de l’Alícia expliquen que 
abans de fer el trànsit la nena sempre estava 
frustrada. Tots els dibuixos que feia acabaven 
titllats i fins i tot va arribar a representar un 
combat entre un núvol gris i un altre dau-
rat, per il•lustrar la lluita entre la seva ràbia 
i frustració i la seva alegria. L’Elsa, per part 

L’inici del trànsit
En el moment en què les situacions no es van 
poder sostenir més, les dues famílies van de-
cidir escoltar i acompanyar les seves filles per 
emprendre el trànsit, trencant diversos esque-
mes socials que fins ara són la norma. Quan 
l’Alícia va manifestar que volia que la recone-
guin com la nena que era, el primer que van 
fer els seus pares va ser contactar amb Chry-
sallis per assessorar-se. Des de l’ONG els van 
emfatitzar que el més important era escoltar 

L’Alícia va fer el trànsit 
amb vuit anys durant 
la pandèmia 

L’Elsa ha completat 
el procés amb només 
quatre anys i se sent 
feliç

L’àmbit on les dues 
famílies han trobat més 
problemes ha estat en 
l’aspecte legal

L’Elsa va manifestar que volia ser una nena als 2 anys / Macarena Garcés

L’Alícia juga amb els seus dos amics, el Marc i l’Ainhoa / Macarena Garcés L’Alícia juga amb la seva família / Macarena Garcés

Gaudeix del reportatge 
fotogràfic
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Els terminis de pagament estan ara en 223 dies
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Gaudeix del repor-
tatge en vídeo

del litoral, modificant el transcurs de 
rius i rambles per crear habitatges, 
ports, carreteres i passejos. Això 
ha provocat el tall de l’arribada dels 
sediments que alimentaven de sorra 
les platges.

Dics: solució contra els temporals 
Badalona participa en un estudi 
per conservar el litoral

El temporal Cèlia, que va arribar 
colpejar la costa central catalana 
des de mitjans de la setmana pas-
sada, ha afectat visiblement a la 
platja de Badalona, erosionant-la i 
emportant-se la sorra en diversos 
indrets. Platges del nord el mu-
nicipi, com la de la Barca Maria, 
han quedat gairebé esborrades del 
mapa en alguns trams. La platja 
del Cristall també ha estat afectada, 
mentre que a la platja d’en Pont d’en 
Botifarreta han aparegut diverses 
estructures que estaven enterrades 
a la sorra, com columnes i fustes, 
i que formaven part d’antigues edi-
ficacions. Ara, Badalona, Montgat 
i Sant Adrià treballen en un estudi 
amb l’Àrea Metropolitana per adop-
tar mesures per frenar la regressió 
del litoral. La solució pot passar 

per construir dics que parcel·lin 
les platges i passar d’una única 
platja llarga a platges més petites 
i totalment perimetrades. Aquestes 
accions es plantegen a 10 o 20 
anys vista, però les hauria d’assu-
mir l’Estat a nivell de finançament. 

Massa població 
El litoral badaloní ha patit canvis 
significatius en els darrers anys. A 
la desaparició de la platja de la Mora 
s’hi ha de sumar la pèrdua de sorra de 
la platja del Cristall o dels Pescadors. 

La manca de sediments procedents 
de les rieres i la pujada del nivell del 
mar fan que la ciutat hagi ‘renunciat’ 
a prop de 30 metres de sorra en els 
darrers anys. Només entre 2002 
i 2010, en tot el litoral català, però 
especialment a l’Àrea Metropolitana, 
es van haver de reposar 775.000 
metres cúbics de sorra cada any per 
‘reconstruir’ les platges. La costa 
catalana representa el 7% del terri-
tori català, però hi viu el 43% de la 
població de Catalunya. La pressió 
urbanística ha transformat bona part 

PRIMER PAS PER LEGALITZAR LA URBANITZACIÓ 
DEL BOSC D’EN VILARÓ

PARTIDA DE 2.1 MILIONS PER REALLOTJAR ELS 
VEÏNS QUE VIUEN AL LATERAL DE L’AUTOPISTA 

BREUS

La Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori del Parlament 
de Catalunya ha aprovat una 
proposta de resolució per re-
gular nuclis de població en si-
tuació irregular. La urbanització 
del Bosc d’en Vilaró, creada 
als anys 60 i repartida entre 
Montcada (80%) i Badalona 
(20%), se’n pot veure benefi-
ciada. La proposta, presentada 
per Ciutadans, insta la Gene-
ralitat a buscar una solució per 

El Govern municipal de Bada-
lona portarà al Ple ordinari del 
pròxim 29 de març l’aprovació 
d’una partida de 2,1 milions 
per a construir habitatges so-
cials on reallotjar els veïns 
afectats per la construcció 
del lateral de l’autopista que 
resta per executar. L’aprova-
ció d’aquesta partida permetrà 
iniciar les obres de 24 nous 

un conjunt d’habitatges que es 
consideren alegals o il·legals, 
però sobre els quals es co-
bren impostos com l’IBI o les 
escombraries. Algunes de les 
300 famílies que hi viuen han 
rebut notificacions judicials 
per enderrocar les seves llars. 
Actualment s’està tramitant la 
nova llei de territori. Aquest pot 
ser el primer pas per desenca-
llar la situació del Bosc d’en 
Vilaró. 

habitatges. Aquest tràmit és 
imprescindible per finalitzar 
el tram del lateral comprès 
entre el carrer Coll i Pujol i la 
rambla de Sant Joan, al costat 
muntanya.  Guijarro destaca 
que aquesta partida “permetrà 
desencallar l’execució del tram 
que falta per construir, un tema 
històric per a la ciutat que mi-
llorarà Sant Crist”.  

ACTUALITAT4 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com

El pla metropolità per rehabilitar 
habitatges començarà a Llefià i la Salut
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Es contemplen subvencions del 100% de les inspeccions tècniques

Creat un equip per revisar 
factura a factura el pagament 
a proveïdors

Amb dades de setembre de 2021, 
Badalona és el segon municipi de 
Catalunya que més tarda en pagar 
als proveïdors, amb una mitjana 
de 223 dies. El límit legal són 30 
i acostar-se a aquesta xifra és una 
prioritat per l’Ajuntament. L’alcal-
de Guijarro, de fet, va assegurar 
que durant el proper trimestre 
es passaria a un PMP (període 
mitjà de pagament) de 100 dies. 
Per aconseguir acostar-se al límit 
legal, des del consistori s’han 
posat en marxa diferents estra-
tègies. Fa un mes es va crear un 
grup de treball destinat a analitzar 
totes les causes que han generat 
l’actual PMP de l’Ajuntament. 
“Si és necessari, aquest grup de 
treball revisarà factura a factura 
totes les dades per detectar totes 
les possibles causes del retard 

a l’hora de pagar”, relata Manel 
Sorribas, regidor d’Hisenda, Re-
cursos Interns i Personal. L’equip 
està format per una xifra variable 
de persones, segons l’àmbit d’on 
provenen les factures. “El coordi-
nen els coordinadors de regido-
ries. A mida que anem detectant 
causes dels retards, s’hi va incor-
porant gent. L’estructura del grup 
de treball s’adapta a cada cas. 
Properament, tindrem un calen-
dari establert perquè tot l’equip 
faci reunions periòdiques”, afe-
geix Sorribas. 

Els motius dels 223 dies
Segons el regidor d’Hisenda, els 
motius que expliquen que Bada-
lona tingui un PMP de 223 dies 
són diversos. “La xifra s’ha multi-
plicat en els últims anys. El 2018 

La guerra a Ucraïna ha fet pujar el preu de 
la gasolina fins a límits de rècord. Tots els 
usuaris de vehicle privat i les empreses 
miren amb ull prim on poder omplir el 
dipòsit. A Espanya es ven el litre de gaso-
lina 95 a una mitjana de 1,844 euros i el 
de gasoil a 1,817 euros. Encara es manté 
per sota de la mitjana europea, que puja 
respectivament a 2,021 i 2,027 euros. A 
Badalona, però, hi ha una estació de servei 
que ‘aguanta’ amb preus encara força com-
petitius. Està situada al carrer Estiu 18, fent 
frontera amb Sant Adrià, i és una lowcost 
de BonÀrea. El seu preu és de 1,64 euros el 
litre, un 10% més econòmic que la mitjana 
catalana i de l’Àrea Metropolitana. 

Badalona té una de 
les benzineres més 
econòmiques de 
l’Àrea Metropolitana

És una estació low cost de BonÀrea 

L’Ajuntament de Badalona ha signat un 
conveni amb el Consorci Metropolità de 
l’Habitatge (CMH) que permetrà rehabili-
tar un miler d’habitatges de la ciutat se-
guint uns criteris d’eficiència energètica. 
L’objectiu d’aquest conveni és afavorir 
la rehabilitació d’edificis ja construïts i 
que tenen deficiències diverses. En una 
primera fase, l’àmbit d’actuació inclourà 
els barris de Sant Antoni de Llefià, Sant 
Joan de Llefià i la Salut. La coordinació 
dels treballs serà conjunta entre l’AMB, 
Engestur (Oficina Local d’Habitatge) i 
l’Ajuntament de Badalona, i es durà a 
terme seguint un protocol de sis fases: 
informació a les comunitats de veïns que 
es poden beneficiar del conveni; realit-
zació de les inspeccions tècniques dels 
edificis, avantprojecte de millora, creació 
del projecte i tramitació de la llicència, 
execució d’obres i establiment d’un pla 
personal de pagament segons cada co-
munitat en la part del projecte no sub-

vencionat. Cal destacar que es contem-
plen  subvencions als propietaris de fins 
al 100% del cost de la inspecció tècnica 

d’edificis (ITE) i del projecte d’eficiència 
energètica i accessibilitat i ajudes de fins 
al 80% del cost de l’obra. 

Prop de 1.000 edificis podran ser rehabilitats

eren 81 dies, 114 el 2019, 170 el 
2020 i fins ara. L’Ajuntament no 
té dificultats financeres per pagar, 
perquè hi ha diners. Es tracta de 
qüestions de caire organitzatiu, 
de mancança d’organització i 
d’aspectes legals amb proveïdors 
de serveis amb grans contractes 
que ens impedeixen pagar”, rela-
ta Sorribas. Aquest és un mal que 
l’Ajuntament arrossega des de fa 
anys i que cal solucionar. Com a 
exemples, destacar que la decla-
ració de nul·litat del contracte de 
neteja dels edificis al febrer pas-
sat farà baixar la xifra del PMP 
automàticament. Paral·lelament, 
quan es completi el procediment 
administratiu per poder abonar 
el deute de 2.17 milions amb la 
Creu Roja, la xifra tornarà a de-
créixer. 

Foto: Carquiyol / Wikimedia



ACTUALITAT 7 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.comACTUALITAT66 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 737

La sentència del TSJC 
sobre la Zona de Baixes 
Emissions afecta Badalona 

La ZBE, en el punt de mira

Badalona ha iniciat un procediment d’ur-
gència per reprendre a principis del mes 
de maig les obres de remodelació del ca-
rrer Pau Piferrer. Segons l’Ajuntament, el 
passat mes d’agost l’empresa responsable 
dels treballs va comunicar que no podia 
fer front al sobrecost que comportaven 
les obres respecte al contracte adjudicat i, 
finalment, a l’octubre va aturar la seva ac-
tivitat. L’Ajuntament ha decidit rescindir el 
contracte per via legal i completar tots els 
tràmits perquè les actuacions es puguin 
reprendre a inicis de maig. L’empresa res-
ponsable de fer les obres en primer terme 
ha manifestat que l’Ajuntament es negava 
a modificar el projecte d’obres tot i el risc 
d’enterrament que hi havia a les rases, i 
que per això es van aturar els treballs. 

Les obres a 
Pau Piferrer es 
reprendran a 
inicis de maig   

Les obres, aturades durant 6 mesos

L’Ajuntament ha aprovat la venda de l’edi-
fici anomenat “El Peix”, situat a l’avinguda 
Martí i Pujol, número 86. Els plecs de l’ex-
pedient d’alienació de l’immoble indiquen 
que l’import mínim del preu de compra-
venda que poden oferir els licitadors és 
d’1.798.141,50 euros. Entre les propos-
tes admeses se seleccionarà l’oferta més 
avantatjosa per a l’interès públic seguint 
una sèrie de criteris de valoració que te-
nen una ponderació màxima de 100 punts. 
D’aquesta xifra, 80 punts estaran determi-
nats per l’import econòmic ofert i els 20 
restants dependran del compromís social 
de cada proposició. L’edifici “El Peix” ocu-
pa una superfície construïda de 2.283 m² 
distribuïda en una planta de soterrani, una 
planta baixa i cinc plantes de pisos.

L’Ajuntament de 
Badalona aprova 
la venda de 
l’edifici “El Peix” 

L’edifici té més de 2.000 metres
Els establiments sense terrassa rebran ajudes

El TSJC ha tombat la Zona de Baixes 
Emissions de Barcelona. Divendres pas-
sat, Badalona se sumava a l’acord per 
la millora de la qualitat de l’aire a Ca-
talunya. Principalment, l’acord estableix 
l’obligació d’aplicar la Zona de Baixes 
Emissions a tots els municipis catalans 
de 20.000 habitants abans de 2025. De 
fet, segons ha manifestat la regidora de 
Mobilitat, Anna Maria Lara, durant el 
mes d’abril s’ha de licitar l’equipament 
tecnològic de la Zona de Baixes Emis-

sions de Badalona. Consta, principal-
ment, de 28 càmeres de control de tràn-
sit, 8 de les quals estaran al Centre.

Com afecta la sentència
L’ex regidora de Junts a Badalona, Mercè 
Rius, ara Directora General de Transports 
i Mobilitat de la Generalitat, ha assegurat 
que la ZBE “es farà perquè cal complir 
amb la normativa europea”. “Potser cal-
drà justificar-ho tot millor o fer canvis, 
però es durà a terme per evitar san-
cions”, afegeix. Segons Rius, “Badalona 
ha d’entrar a la ZBE abans del 2025, però 
no té perquè ser tota la ciutat”. Segons 
Josep Maria Aguirre, especialista en 
Dret Administratiu entrevistat a TV3, “la 
sentència del TSJC és important, perquè 
arriba quan toca redactar les ordenances 
de molts municipis catalans”. “Ara, els 
equips municipals hauran de tenir en 
compte el TSJC”, afegeix. Si el Suprem 
s’acaba pronunciant, la seva sentència 
tindria un grau més, fixaria jurisprudèn-
cia i dibuixaria el marc en què s’hagin 
de desenvolupar les ordenances munici-
pals a partir d’ara. 

24/03 al 06/04/2022

BADALONA PORTA AL PLE AJUDES DE 2 MILIONS PER OCI 
NOCTURN I RESTAURACIÓ

L’ASSOCIACIÓ D’UNA NENA AMB CÀNCER HA DE MARXAR DE 
L’AV DE POMAR I PAGAR UN LOCAL PRIVAT

La Vall d’Hebron investiga la malaltia de la Daniela

Alex Montornès, regidor d’Impuls de Ciutat i 
Reconstrucció Covid ha anunciat que Badalona 
durà al ple del març un paquet d’ajudes de 2 
milions d’euros destinats al sector de l’oci noc-
turn i la restauració. En el cas de l’oci nocturn, 
els locals podran optar a ajuts directes de fins a 
50.000 euros en funció de l’aforament. En el cas 
de la restauració es finançarà amb 5.000 euros 
tots els locals de Badalona sense terrassa. Si 
s’aprova al Ple, el paquet d’ajudes haurà d’estar 
20 dies en exposició pública abans de fer-se 
efectiu. Recordem que els locals sense terrassa 

La Daniela és una nena de Badalona amb una 
tipologia de càncer estrany conegut com a 
histiocitosi de cèl·lules de Langerhans. Té 
només 7 anys, va ser diagnosticada amb 2 
i ha de prendre’s pastilles de quimioteràpia 
preventiva sempre. La seva família va fundar 
l’associació La Sonrisa de Daniela per recap-
tar fons per a la investigació oberta a l’Institut 
de Recerca de la Vall d’Hebron. L’AV de Pomar 
va cedir gratuïtament un local a La Sonrisa de 
Daniela per tal de poder guardar tot el material 
que aquesta genera. Però ara, l’entitat s’està 

mai van arribar a cobrar l’ajuda de 1.500 euros 
promesa i signada pel govern d’Albiol i el PSC 
durant els mesos més durs de pandèmia.

Compra de 370 contenidors
L’Ajuntament de Badalona ha licitat la compra 
de 370 nous contenidors per distribuir-los en 
aquells punts de la ciutat on siguin necessaris. 
La licitació contempla la compra de 109 conte-
nidors de resta, 105 d’orgànica, 52 d’envasos, 
52 de vidre i 52 de paper i cartró. S’hi ha desti-
nat una partida de 300.000 euros.

veient obligada a marxar de les instal·lacions 
i a pagar un local privat. De moment, l’enti-
tat encara té el seu material a Pomar, però ja 
ha pagat el primer mes d’un local extern. Des 
de l’AV de Pomar s’afirma que es va demanar 
que La Sonrisa de Daniela marxés perquè no 
s’estaven fent activitats ni esdeveniments. La 
realitat és, però, que al maig ja hi ha prevista 
una cursa solidària a Pomar organitzada per 
La Sonrisa de Daniela. Dimarts vinent es farà 
una reunió per analitzar si finalment l’associa-
ció es queda o no a l’AV. 

L’Associació de Marxants de Badalona 
vol emprendre un nou projecte anomenat 
“Fira de Gorg”
Aquest projecte neix de la 
necessitat de donar respos-
ta a la dinamització comer-
cial del entorn del barri de 
Gorg.
L’objectiu es aconseguir un 
impuls comercial i trans-
formar aquest espai en una 
nova centralitat i que passi 
en un futur a ser un lloc de 
referència de la ciutat.
La Fira de Gorg es durà 
a terme tots els dimarts 
al matí durant els mesos 
d’Abril, Maig, Juny i Juliol. 
Estarà ubicada al mig de la 
rambla de Gorg entre l’Av. 
Marquès de Montroig i el 
carrer Guifré.
Els Marxants de Badalona 
han seleccionat una treinte-
na de parades i volen donar 
el millor servei amb els mi-

llors productes. 
Es podrà trobar de tot una 
mica, com pinsos per a mas-
cotes i complements, roba 
d’hogar, productes de ferrete-
ria i fins i tot dos parades de 
fruita.
La inauguració serà el proper 
dimarts dia 5 d’Abril i haurà 
una xocolatada gratis per a 
tothom.
També faran una recollida 
d’aliments setmanal que seràn 
entregats al Banc d’aliments 
de la ciutat un cop finalitzi la 
Fira.
Segons paraules del president 
de l’associació de Marxants 
de Badalona, el Sr. Rafael 
González: ”farem un model de 
Fira amb gent de Badalona i 
que sigui el model de futur a 
copiar a tot arreu”.
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Investigadors de Germans Trias 
identifiquen un nou subtipus d’atàxia
8.000 persones a l’Estat pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa 

La investigació s’ha publicat a la revista Brain Communications 

Un equip d’investigadors de la Unitat de 
Neurogenètica de l’Institut de Recerca  Ger-
mans Trias i Pujol (IGTP) a Badalona i de 
l’àrea de Neurologia de l’Hospital Mateu 
Orfila de Menorca han identificat un nou 
subtipus d’atàxia. Es tracta d’un trastorn 
minoritari del moviment sense tractament 
degut a una atròfia del cerebel que pateixen 
al voltant d’un miler de persones a Catalun-
ya i 8.000 pacients a l’Estat. El cerebel és 
una part de l’encèfal ubicada darrere el cer-
vell que, entre d’altres funcions, coordina 
els moviments del cos humà. Quan s’atrofia 
degut a un problema genètic es produeixen 

alteracions dels moviments i, a mesura que 
l’atàxia va evolucionant, els malalts pa-
teixen caigudes freqüents i problemes en 
la deglució. Els investigadors de Can Ruti 
han descobert el subtipus d’atàxia SCA49 
estudiant membres d’una mateixa família 
residents a Menorca. Aquests pacients pre-
senten inestabilitat de la marxa amb caigu-
des freqüents, atròfia del cervellet, dificultat 
a la parla i alguns poden precisar cadira de 
rodes en fases avançades de la malaltia. 

Facilitar el diagnòstic
Antoni Matilla, cap de la Unitat de Neu-

Núm. 737ACTUALITAT

Can Ruti apadrina tres projectes d’investigació

Mima, RutiNerve i 
Broncometer: innovació 
mèdica a Badalona
Aquest mes s’ha celebrat el Demo Day de Can 
Ruti Innova, la presentació final del programa 
d’acompanyament de Germans Trias. Aquesta 
iniciativa busca donar continuïtat tant a nous 
projectes com a aquells nascuts arran de les 
ja consolidades beques Talents i Sapiens. Els 
tres projectes seleccionats, els quals rebran 
finançament de fins a 10.000 euros per crear 
els prototips finals, han estat Mima, RutiNerve 
i Broncometer. Mima és un sistema d’intel·li-
gència artificial basat en el reconeixement de 

patrons conductuals dels pacients per iden-
tificar aquells amb més risc de no adherir-se 
als tractaments prescrits. Rutinerve és un 
dispositiu mèdic que, fent ús de la tecnologia 
fotònica, aborda la problemàtica de visualitzar 
correctament els nervis durant les interven-
cions quirúrgiques, evitant  així possibles 
lesions. Per últim, Broncometer proposa un 
dispositiu d’ús únic, simple i no invasiu, que 
permet prendre mesures endobronquials amb 
visió directa durant la broncoscòpia. 

rogenètica de l’IGTP i director de l’estudi, 
assegura que identificar un nou subtipus 
d’atàxia és important per “proveir d’un 
diagnòstic, per classificar la malaltia, sa-

ber com progressarà i identificar dianes 
terapèutiques”. Fins a l’actualitat s’han 
identificat més de 48 subtipus diferents 
d’atàxies.

Can Ruti busca la 
cura de l’atàxia de 
Friedreich 
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PROJECTE DE 12 PISOS DE COHABITATGE PER A PERSONES DE 
MÉS DE 65 ANYS

LA FUNDACIÓ ÈPICA VOL CREAR UN CENTRE DE RECERCA DE 
CULTURA A BADALONA

A Badalona ja hi ha un projecte així: l’Aflorem

Èpica ha estat creada per la Fura dels Baus

La Constel·lació del Gorg. Aquest és el nom 
amb el qual la cooperativa Col·lab ha batejat el 
seu pròxim projecte d’habitatge compartit i/o 
cohabitatge. Es farà al barri del Gorg de Bada-
lona i constarà de 12 pisos dirigits a persones 
d’entre 65 i 75 anys i amb espais comunitaris 
a decidir en grup. Cal destacar que es reser-
varà fins a un màxim del 30% dels habitatges 
del projecte a persones que puguin acreditar 
discapacitat física, sense restricció d’edat. El 
projecte s’està gestant i des de Col·lab fan una 
crida a totes aquelles persones de Badalona 
que hi estiguin interessades a participar en les 

La Fundació Èpica, de la Fura dels Baus, 
vol impulsar i liderar un centre de recerca 
bàsica de cultura i tecnologia a Badalona. 
Durant el mes de març s’ha reunit amb 
alts càrrecs del Ministeri de Cultura per 
presentar el projecte, concretament amb 
la directora general d’Indústries Culturals, 
Propietat Intel·lectual i Cooperació, Adria-
na Moscoso, i amb el Secretari General de 
Cultura i Esport, Víctor Francos. El projecte 
aspira a rebre finançament europeu i es po-
dria desenvolupar amb una inversió estatal 
inicial. La Fundació Èpica està situada a 

reunions presencials que s’organitzen a la seu 
de Barcelona Activa (C/Perí, 52), a Barcelona. 
Es pot sol·licitar informació al correu info@
colab.cat. Col·lab està fundada per arquitectes 
especialistes en habitatge social. Actualment, 
la cooperativa compta amb múltiples pro-
jectes de cohabitatge en curs, en municipis 
catalans com Santa Maria de Palautordera, 
Sant Antoni de Vilamajor i Rubí, i als muni-
cipis holandesos de Groningen i Opende. A 
Badalona també impulsa el projecte Aflorem, 
una cooperativa de persones amb discapacitat 
centrada en el cohabitatge. 

l’emblemàtica fàbrica Muebles Rojas de Ba-
dalona, al Manresà, i compta amb unes ins-
tal·lacions de més de 4.000 metres. Amb 40 
anys de carrera a l’esquena, la companyia 
d’arts escèniques La Fura dels Baus impul-
sa la Fundació Èpica amb l’objectiu de con-
solidar un centre d’experimentació i apre-
nentatge. Èpica és un espai de transferència 
de coneixements on es creen sinergies en-
tre cultura, humanitats, ciència i tecnologia. 
La suma de talent i la creació col·lectiva són 
les bases de la seva metodologia, a la qual 
cal sumar una part social.

Aflorem, l’altre 
projecte de Col·lab a 
Badalona

Núm. 737 24/03 al 06/04/2022

Creada una tecnologia per millorar la 
prevenció d’infarts, ictus i mort sobtada

El sistema Nimble permetrà identificar possibles problemes cardíacs

Els stents són un dels dispositius mè-
dics més implantats al món per la seva 
capacitat de restaurar el flux correcte de 
la sang o d’altres fluids. Aquestes cànu-
les s’utilitzen comunament per tractar 

Investigadors de Can Ruti comencen a comercialitzar el dispositiu
Prop de 1.700 alumnes han partici-
pat fins ara a ‘Puntos que suman’, el 
projecte de Menarini amb la Fundació 
Club Joventut Badalona i el Departa-
ment d’Educació de l’Ajuntament per 
sensibilitzar la joventut sobre la dis-
capacitat i per conscienciar la societat 
sobre l’esport adaptat. Al llarg de sis 
anys s’han desenvolupat 35 jornades 
de sensibilització a 33 centres educa-
tius de Badalona. El programa té una 
part teòrica en què es parla sobre l’es-
port adaptat i els diversos tipus de dis-
capacitat, i una altra pràctica, l’equip 
de la Penya amb cadira de rodes ju-
guen amb ells un partit de bàsquet. 
El projecte ha creat el documental 
‘Puntos que suman’, la història d’en 
Walid, un adolescent que vol jugar al 
Joventut. 

Badalona té un 
programa referent 
en sensibilitzar 
sobre esport adaptat

malalties cardiovasculars, i ajuden a 
prevenir l’infart de miocardi o a trac-
tar-ne els símptomes que perduren en 
el pacient. Malauradament, però, un cop 
implantats es poden obstruir o danyar, si 

bé els símptomes només apareixen quan 
l’stent ja ha perdut el 90% de la seva 
capacitat funcional. Tot això porta a una 
situació en què els professionals mèdics 
no poden actuar davant el problema fins 
que ja s’ha manifestat, fet que augmenta 
la incidència de complicacions greus, 
com ara l’ictus, l’infart o fins i tot la mort 
sobtada.

Neix Nimble Diagnostics
Havent identificat aquesta necessitat, 
personal investigador de l’Institut d’In-
vestigació en Ciències de la Salut Ger-
mans Trias i Pujol (IGTP), la Universitat 
Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech 
(UPC) i la Universitat de Barcelona (UB) 
ha constituït Nimble Diagnostics, la spin-
off que comercialitzarà un dispositiu per 
monitorar els stents a través d’una tec-
nologia basada en microones. El sistema 
Nimble permetrà identificar possibles 
problemes cardíacs abans que sigui mas-
sa tard, d’una manera completament no 
invasiva, ràpida i fàcil d’utilitzar. 

Gaudeix del 
documental sobre el 
programa



Redacció - redaccio@diaridebadalona.com OPINIÓ 13ACTUALITAT12 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com

El primer pas és posar-se en contacte amb la DGAIA

Tràmits a realitzar si vols acollir 
nens refugiats d’Ucraïna a casa 

La Creu Roja alerta de la nombrosa arribada 
de refugiats ucraïnesos als punts de con-
trol que l’ONG organitza a Figueres, el Prat, 
Sants i Barcelona. Els refugiats, la majoria 
dones i nens, estan arribant per milers. En 
aquest sentit, la consellera de Drets Socials 

de Catalunya, Violant Cervera, ha explicat els 
procediments a realitzar per a totes aquelles 
entitats i famílies que vulguin anar a buscar 
o acollir menors refugiats de la guerra a 
Ucraïna. En primer lloc, han de posar-se en 
contacte amb la Direcció General d’Atenció 

Centenars de milers de refugiats repartits per Europa

a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) mit-
jançant el telèfon d’Infància Respon. Es pot 
trucar al 116 o al 111, o contactar mitjançant 
un correu a dgaia.dso@gencat.cat. Tot se-
guit es realitzarà una primera valoració i un 
estudi provisional de la família d’emergència 
(contacte amb la família, visita al domicili i 
entrevista i emissió de l’informe). Es recalca 
també que les entitats o famílies d’acollida 
d’aquests menors refugiats no han d’actuar 
“de manera unilateral” per evitar situacions 
irregulars, perquè “si les coses no es fan bé 
es podria tractar de trànsit de menors”.

Situació provisional
Des de la Generalitat s’explica que els me-
nors ucraïnesos refugiats a Catalunya es-
taran sota la tutela de la Generalitat i les 
famílies que els acullin en tindran la “cus-
tòdia provisional”, fins que els equips de la 
DGAIA facin les valoracions pertinents de 
casa i entorns per poder donar-los “un es-
tatus d’acollida “més permanent”.

La pujada imparable de preus de ma-
terials com l’alumini, el ferro i l’acer ha 
multiplicat els robatoris de portes d’edi-
ficis a Sant Roc. L’Associació de Veïns 
d’Artigues denuncia ara un nou cas d’in-
fracció criminal: el robatori de pilones 
del carrer per la seva posterior venda en 
ferralleries. L’AV demana que la Guàrdia 
Urbana controli les ferralleries de la 
ciutat per interceptar els lladres. Fonts 
consultades apunten que les pilones es 
durien a negocis de Terrassa i Sabadell 
per no aixecar sospites.

L’Associació de 
Veïns d’Artigues 
denuncia el 
robatori de pilones

Les pilones poden ser un negoci

Núm. 737

La via pública està en mal estat  

La colònia 
Sant Jordi se sent 
oblidada: s’exigeix 
més manteniment
Recentment, Badalona ha anunciat la con-
cessió de 2 milions d’euros de finançament 
europeu per a l’execució de diversos pro-
jectes vinculats a la mobilitat sostenible. 
Un d’ells és l’Intercanviador del Campus 
de Can Ruti, dotat amb un pressupost de 
més de 540.000 euros. Ben a prop d’allà 
hi ha la colònia Sant Jordi, zona de Ba-
dalona integrada dins de Canyet. El veïnat 
es queixa de la manca de manteniment de 
la via pública, situació que, segons s’afir-

ma, representa un risc físic per les perso-
nes. Esvorancs, arbres a la via pública o 
envaint propietats privades, clavegueram 
i mobiliari urbà deficient, font pública 
sense aigua i mal estat de les canonades. 
Els veïns reivindiquen ser escoltats ja des 
d’abans de la moció de censura i dema-
nen responsabilitat a l’Ajuntament per no 
haver de lamentar danys personals. Veïns 
del barri han editat un vídeo de recopilació 
dels desperfectes que hi ha. 

El vídeo dels 
desperfectes
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Els adhesius que hi ha per tota la ciutat

Ja se q no hi ha 
competició. Pots parlar 
de aspectes del club
La imbatibilitat de la Unificació Llefià ha 
penjat d’un fil. El CE Premià va tenir a tocar 
la victòria visitant al Municipal de Llefià (0-
2) i provocar d’aquesta manera la primera 
desfeta de la ‘Llefi’ aquesta temporada. Tot 
i això, el conjunt de Jordi S La imbatibilitat 
de la Unificació Llefià ha penjat d’un fil. El 
CE Premià va tenir a tocar la victòria visi-
tant al Municipal de Llefià (0-2) i provocar 
d’aquesta manera la primera desfeta de la 
‘Llefi’ aquesta temporada. Tot i això, el con-

junt de Jordi Souto es va refer La imbati-
bilitat de la Unificació Llefià ha penjat d’un 
fil. El CE Premià va tenir a tocar la victòria 
visitant al Municipal de Llefià (0-2) i pro-
vocar d’aquesta manera la primera desfeta 
de la ‘Llefi’ aquesta temporada. Tot i això, el 
conjunt de Jordi Souto es va refer La imba-
tibilitat de la Unificació Llefià ha penjat d’un 
fil. El CE Premià va tende la ‘Llefi’ aquesta 
temporada. Tot i això, el conjunt de Jordi 
Souto es va refer outo es va refer 

Entrevista a Júlia Riera, periodista badalonina 
cobrint la guerra d’Ucraïna sobre el terreny

“La fortalesa de 
les mares refugiades 
és d’admirar”

Júlia Riera està desplaçada a la frontera d’Ucraïna i Polònia

Badalona traspassa fronteres; també dins del 
món del periodisme. Ja fa quasi un mes que 
va començar la invasió russa d’Ucraïna, con-
flicte bèl·lic que va més enllà d’una simple 
disputa entre dos països. El futur geopolí-
tic i econòmic del món està en joc, en una 
‘partida d’escacs’ tacada de sang que ja ha 
llevat milers de vides. Sobre el terreny, en la 
frontera entre Ucraïna i Polònia, hi ha la pe-
riodista badalonina Júlia Riera. Està cobrint 
la guerra per la Voz de América, l’agència de 
notícies i emissora internacional més gran 
dels Estats Units. VOA produeix contingut 
digital, de televisió i ràdio en 47 idiomes i 
el distribueix arreu del món. Parlem amb la 
Júlia sobre la seva experiència a la guerra 
i sobre com està vivint l’èxode de refugiats 
ucraïnesos en primera persona. 

Com és treballar cobrint una guerra?
Doncs la veritat és que suposa absorbir du-
rant tot el dia imatges que impacten molt. 
Europa està vivint la crisi de refugiats més 
gran des de la Segona Guerra Mundial i, de 
moment, aquest és el tema central que estic 
cobrint jo. El passat 7 de març vam arribar 
a Cracòvia i ja vam començar a treballar 
sobre el terreny. El primer dia de cobertura 
vam estar a la principal estació de tren de la 
ciutat, que s’ha convertit en un punt central 
d’arribada de refugiats ucraïnesos. Vam estar 
recopilant diferents testimonis i observant 
com Polònia està treballant de valent per 
acollir a tothom. Ja han arribat més de 2 mi-

lions de persones, no només d’Ucraïna, sinó 
d’altres països. Aquesta és una cara bastant 
oculta del conflicte. La de les persones mi-
grants que havien anat a viure a Ucraïna 
i que ara han de fer una segona migració. 
El cert és que Polònia no està acostumada 
a rebre tanta gent i algunes ciutats estan 
col·lapsant. Després de ser a Cracòvia ens 
hem desplaçat a la frontera amb Ucraïna, el 
punt més important d’entrada de persones 
que fugen de la guerra. 

Quines imatges t’han impactat més?
Moltes. M’havien avisat que seria una co-
bertura complicada. És la primera vegada 
que soc en un esdeveniment d’aquest tipus. 
Sobretot m’ha impactat molt el volum de 
gent. És un degoteig constant de persones. 
És xocant veure com la majoria són dones, 
nens i persones de la tercera edat. T’ado-
nes que s’han trencat les famílies, perquè 
els homes no poden sortir del país. S’han 
de quedar a lluitar. També xoca molt veure 
com els refugiats han abandonat la seva llar 
amb una simple maleta. Imagineu haver de 
renunciar a la vostra vida i sortir de casa 
amb les quatre coses bàsiques? Ha de ser 
molt dur. Sobretot el no saber si casa teva 
quedarà destruïda o si podràs tornar a veure 
el teu pare o marit. 

Costa abstreure’s del drama humà?
Sí. Pensa que cada dia veig molts nens i 
nenes. Menors que saps que estan vivint 

Júlia Riera treballant a 
la frontera

una experiència que no els toca. Realment 
commou la fortalesa de les mares. Veus a les 
dones esgotades arribar a les estacions d’au-
tobús o tren, després d’un llarg viatge. Saps 
que estan tristes per deixar enrere les seves 
parelles, pares o marits. Però fan tot el possi-
ble perquè els fills estiguin contents, somri-
guin i oblidin la tragèdia que estan vivint. 

Has sentit por?
La veritat és que no. Estem a la frontera, així 
que de moment no hem patit cap perill. Per-
sonalment, tenia moltes ganes de venir a tre-
ballar aquí. Ja feia setmanes que insistia a la 

Júlia Riera treballa 
a la Voz de América, 
l’agència de notícies 
més gran dels Estats 
Units

“Xoca molt veure 
com els refugiats 
han abandonat la 
seva llar amb una 
simple maleta”

feina perquè m’enviessin com a corresponsal. 

Quina és la teva funció?
Jo treballo per la Voz de América, l’agència 
de notícies més gran dels Estats Units. L’em-
presa té diferents divisions per tot el món 
i jo treballo a la divisió de Llatinoamèrica. 
Dins d’aquesta divisió, formo part del servei 
de continguts en espanyol. Això vol dir que 
tot el contingut que fem per televisió, ràdio o 
xarxes socials és en castellà i es distribueix 
per mitjans que emeten per Llatinoamèrica. 
Tenim molts mitjans afiliats de Mèxic, Ar-
gentina, Colòmbia i molts altres països. 

I com t’arriba aquesta oportunitat? 
Bé, jo sóc de Badalona, però he tingut 
l’oportunitat de viure a Washington durant 
dos anys i mig. Vaig estar treballant als Es-
tats Units per la Voz de América i, després 
d’aquest temps, vaig haver de tornar cap 
a Badalona per una qüestió de visat. Des 
d’aleshores treballo des de casa com a co-
rresponsal de l’agència a Espanya. És divertit 
perquè sempre surto a gravar directes o talls 
a la Rambla o a la platja. A Badalona ja em 
coneixen com la noia del trípode i la càmera. 

Què fas com a corresponsal?
Normalment, quan sóc a Badalona em dedico 
a temes de política internacional. Qüestions 
de la Unió Europea, d’Espanya i temes rela-
cionats amb Llatinoamèrica. També treballo 
per Atresmedia alguns caps de setmana.
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La badalonina Carmen Soto és un especialista en flor preservada 

L’exposició de flors desconeguda 
del taller artesà de Badalona

La cultura contempla molts escenaris dife-
rents i un d’ells és l’artesania. En un món 
cada vegada més adaptat a les innovacions 
tecnològiques, el treball d’artesà s’ha con-

vertit en rara avis. Per això us volem acos-
tar el talent i la iniciativa d’una artesana 
de Badalona apassionada de les flors. La 
Carmen Soto, propietària del taller d’arte-

La Carmen fa rams de flors molt exòtics  

sania Abril Dissenys, ha volgut compartir 
la seva passió per la flor preservada creant 
una petita mostra d’exquisides peces d’art. 
A les instal·lacions del seu taller, situat al 
carrer Jocs Florals 32, la Carmen hi ex-
hibeix una enorme quantitat d’artesanies 
fetes amb flors. Rams de núvia, corones, 
diademes, tocats, coixins, cistelles per 
anells, tiares i decoracions florals i ac-
cessoris de tota mena per a casaments i 
comunions. La iniciativa és ben curiosa, 
ja que mai penses que dins d’un taller on 
s’hi treballa de Sol a Sol s’hi podrà veure 
una mostra tan delicada i bonica. 

45 anys en el sector
Carmen Soto fa 45 anys que treballa dins 
del sector de la flor preservada i vol rei-
vindicar el món de l’artesania a la ciutat. 
Tot i que Abril Dissenys es dedica a ven-
dre els seus productes per Internet a tra-
vés de la seva plana web (www.abrildis-
senys.com), a la Carmen li agrada acostar 
el seu art a la gent i exposar producte al 
seu taller. 

Arriba al Zorrilla (26 de març a les 
20h) ‘El hombre almohada’, un obscur 
i inquietant thriller contemporani àm-
pliament representat per tot el món. La 
protagonista d’aquesta història, Katurian 
(Belén Cuesta), és una escriptora de con-
tes macabres sobre infàncies destruïdes 
que és detinguda per la policia d’un estat 
totalitari i acusada del fet que les seves 
històries s’assemblen sospitosament a 
una sèrie de crims que han passat durant 
els últims temps. Un muntatge sensacio-
nal de la fascinant obra mestra del dra-
maturg angloirlandès Martin McDonagh.

‘El hombre 
almohada’, un 
obscur thriller al 
Teatre Zorrilla

La protagonisa és Belén Cuesta
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Badalona apareix en diversos índexs estadístics 
molt negatius. Hi ha zones de la ciutat on es con-
centren els percentatges de pobresa i de desnona-
ments més alts de Catalunya. Tenim un problema 
d’habitatge molt greu. La Plataforma Sant Roc Som 
Badalona atén una trentena de desnonaments al 
mes i a 20 o 30 famílies per setmana. La llei d’habi-
tatge aprovada recentment al Parlament ens pot aju-
dar, però a Badalona necessitem un govern amb una 
posició clara i nítida en la lluita contra la pobresa.  

Em dol molt el menysteniment cap al col·lectiu edu-
catiu. Vam obrir les escoles en el pitjor moment de 
la pandèmia i hem sofert un gran desgast, canviant 
tots els protocols dels centres constantment a causa 
de la Covid. Em sap greu la inacció del govern da-
vant la sentència del 25% del castellà. Jo soc caste-
llanoparlant, i gràcies a la immersió lingüística par-
lo el català. Per altra banda, les mestres exercim de 
famílies, d’assistents socials i d’infermeres, i cada 
vegada la part pedagògica i d’aprenentatge queda 
en un segon pla. La nova llei educativa ens porta a 
una pèrdua total de la cultura de l’esforç.

“A Badalona cal un govern 
que prioritzi la lluita contra 
la pobresa”

“Anem cap a la pèrdua de 
la cultura de l’esforç” 

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

Carles Sagués
Portaveu Plataforma Sant Roc Som 
Badalona

Isa Garcia
Mestra i cap d’estudis a l’Artur 
Martorell

Escaneja el QR 
per veure l’opinió 
completa en vídeo

Escaneja el QR 
per veure l’opinió 
completa en vídeo

Després de la sentència sobre la ZBE, es poden reclamar 
danys i perjudicis per haver hagut de canviar el vehicle?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

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

La sentència es refereix a l’afectació 
econòmica que pot haver tingut l’orde-
nança en persones o empreses que han 
hagut de canviar el vehicle o tancar el 
negoci poden haver tingut un dany. Tot i 
això, el recurs de l’Associació de Famílies 
Nombroses demanava una indemnització 
per als afectats, i el tribunal ho ha deses-
timat perquè diu que, en tot cas, s’haurien 
de demanar cas per cas. No hi tanca la 
porta, però tampoc concedeix les indem-
nitzacions d’entrada.

@diaridebadalona a Twitter i Instagram

redacció@diaridebadalona.com

Un model de 7 places per a famílies i aventurers

Dacia ASUER Badalona està permanentment 
innovant per facilitar la vida als clients. En 
aquest sentit, el passat 1 de desembre va 
obrir les comandes del nou Dacia Jogger, 
el nou familiar de Dacia que compta amb 
fins a 7 places i que està sent tot un èxit. 
La seva relació valor/preu el converteix en 
una oferta única a la seva categoria: des de 
5€/dia la versió 5 places i per 1€/dia més, la 
versió 7 places. Jogger està destinat a les 
famílies que busquen un vehicle poliva-
lent, que faciliti el seu dia a dia, i també als 

Dacia Jogger, el familiar més 
accessible, arriba a Badalona

aventurers i amants de la natura. En el mo-
ment de la compra, la configuració, inclosa 
l’elecció del motor i el color de la carrosse-
ria, es pot fer en menys d’un minut. A més, 
Asuer Badalona ha preparat unes jornades 
de portes obertes entre el 28 de març i el 
2 d’abril perquè tothom pugui conèixer el 
cotxe. Aquells clients que s’inscriguin als 
Dacia Jogger Days i facin la comanda abans 
del 30 d’abril, entraran dins d’un sorteig on 
podran guanyar un cap de setmana d’aven-
tura inoblidable a bord d’un Jogger.

El nou model de Dacia

Núm. 737
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 25 de març
‘Moncloa. Iván Redondo. La 
política o el arte de lo que no 
se ve’. Espai Betúlia (19h)

Diumenge 27 de març 
Fritzi. Un conte revolucio-
nari
Teatre Margariza Xirgu (13h)

Dissabte 26 de març
Swing a El Círcol
El Círcol (21h)

Diumenge 27 de març
Nit de les Guineuetes
Teatre Zorrilla (20h)

Diumenge 27 de març 
Visita guada al Turó d’en 
Boscà
Turó d’en Boscà (10:30h)

Dimecres 30 de març
Sis dies corrents
Teatre Margarida Xirgu (21h)  Després de dedicar-se al món de 

la publicitat i el màrqueting, l’Edu 
va decidir enfocar tota la seva 
energia al món de la música. Da-
rrere la seva aparença extroverti-
da, hi ha un noi esportiu i molt 
sensible que vol seguir l’exemple 
del seu pare i ajudar tothom qui 
pugui amb la seva gran passió: 
la música. Aquest és el perfil del 
badaloní Edu Esteve publicat pel 
programa Eufòria, el nou talent 
show de TV3 dedicat al món de la 

música. Esteve és un  jove artis-
ta badaloní que, després d’estar 
a punt d’entrar a “OT 2020”, es 
troba treballant en nous temes 
per fer un disc. Eufòria és un 
concurs de talents musical que 
pretén trobar el millor cantant 
novell de Catalunya. Es va emetre 
per primera vegada el 3 de març 
de 2022 per TV3. Hi participen 
16 cantants i el premi final és un 
contracte discogràfic per iniciar 
una carrera artística professional.

L’artista badaloní Edu 
Esteve, al talent show 
Eufòria de TV3

Edu Esteve vol guanyar un contracte discogràfic

Entrevista a l’Edu 
Esteve

Arriba la nova edició del festival badalo-
ní Blues & Ritmes. De l’1 al 23 d’abril, el 
Teatre Zorrilla i el Teatre Margarida Xirgu 
acolliran quatre concerts d’essència signi-
ficativament rockera. El guitarrista i poeta 
rock novaiorquès Jesse Malin obrirà el fes-
tival el divendres 1 d’abril a les 20h amb 
un concert a peu dret al Teatre Margarida 
Xirgu. Figura clau, fa ja més de vint anys, 
dels imbatibles D-Generation, Jesse Malin, 
demostra en cada actuació la seva forma 
genuïna i explosiva d’entendre la música 
en viu. Arrencarà el Blues & Ritmes amb el 
seu nou treball: Sad and Beautiful World. El 
Teatre Zorrilla serà l’escenari escollit per la 
resta d’artistes. El dissabte 2 d’abril Ama-
dou & Mariam, icones de l’afro pop, i Blind 
Boys of Alabama, llegendes longeves del 
gòspel, ens presentaran el seu espectacle 
conjunt en rigorosa estrena catalana. El 
dissabte 9 d’abril el pianista de Tom Pe-
tty & The Heartbreakers, Benmont Tench, 
visitarà finalment Badalona. El festival re-
cupera l’artista, que no va poder actuar en 

Quatre concerts d’essència rockera / Andy Tennille

El festival Blues & Ritmes 
omple Badalona de talent musical 
De l’1 al 23 d’abril, gran agenda d’actuacions als teatres

l’edició frustrada per la Covid el 2020, i ho 
farà amb un recital a piano i veu, d’aquells 
íntims i especials amb el segell del Blues 
& Ritmes. I clourà el festival, com a colo-

fó de la Diada de Sant Jordi, el dissabte 
23 d’abril, la llegenda del rock britànic 
Richard Thompson, que farà el seu únic 
concert a Catalunya en acústic.

El Gran Teatre del Liceu ha organitzat, 
amb motiu de la celebració dels 175 
anys de la seva fundació, un complet 
calendari d’activitats que es portaran a 
terme arreu del territori català. El Museu 
de Badalona se suma a la iniciativa, en 
la qual participen un total de 119 cen-
tres culturals catalans, exposant dues 
peces estretament vinculades al Liceu: 
un bombí que va pertànyer a Vicenç 
Bosch, gran amant de l’òpera i assidu 
al Liceu, i una estola que Vicenta Ro-
meva Romeva solia lluir quan assistia a 
aquest teatre de l’òpera. 

El Museu 
participa en els 
175 anys del 
Liceu

Les peces, exposades fins al 17 d’abril / 
Museu de Badalona 
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Benmont Tech en acció 
al piano
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PRÈVIA LLIGA 26a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic de Badalona, diumenge 27 a les 18:30h

El context del derbi entre Club Joventut 
Badalona- FC Barcelona no pot arribar en 
un millor moment de la temporada. Serà 
un dels partits de l’any i el primer gran en-
frontament del 2022 (amb permís de l’en-
frontament al mes de gener contra el Real 
Madrid). El conjunt de Carles Duran arriba 
al duel català amb la millor ratxa del curs - 
cinc triomfs seguits - i una de les millors 
sensacions. La Penya té els deures senten-
ciats a Europa i l’objectiu abans dels vuitens 
de final de l’Eurocup és consolidar-se entre 
les quatre primeres posicions a la Lliga 
Endesa i diumenge es pot fer un nou pas 
endavant (18:30h). Els verd-i-negres hau-
ran d’oferir la millor imatge possible contra 
l’equip amb millor mitjana de punts per par-
tit i una de les millors defenses. 

L’encert exterior entre verd-i-negres (365) i 
blaugranes (38%) es troba força equilibrat, 
però una de les claus serà la solidesa defen-
siva davant un dels rivals amb més ritme i 
encert de la lliga. El creixement de Brandon 
Paul i les enormes actuacions de Joel Parra, 
Ante Tomic i Pau Ribas als darrers partits 
són un clar símptoma que el Joventut arri-
barà amb els seus homes més determinants 
en un gran estat de forma. Per la seva part, 
el Barça només ha patit quatre derrotes a 
la lliga (els dos duels contra Valencia Bas-
ket, Manresa i Baskonia) i acumula quatres 
victòries seguides. La darrera victòria del 
Joventut a l’Olímpic contra el Barça va ser al 
play-off de la passada temporada (72-63), 
un partit que es va disputar amb límit de 
públic a la graderia. 

Culminar un pletòric mes de març per la porta gran

JOVENTUT BADALONA BARCELONA

Foto:  ACB Photo

Foto:  ACB Photo

Retorn de Nico Laprovittola 
Aquest partit serà el primer del retorn de 
Nico Laprovittola a l’Olímpic amb la sama-
rreta del FC Barcelona i el segon després 

que ho fes l’any 2019 amb el Real Madrid 
(el de la temporada passada va ser sense 
públic). Ferran Bassas continuarà sent 
baixa al bàndol verd-i-negre.

Propera jornada

 Joventut - Barça
 UCAM Murcia  -  Valencia Basket
 BAXI Manresa -  Morabanc And.
 Hereda SPB -  Casademont ZGZ
  Río Breogán -  Monbus Obradoiro
 Unicaja  - Coorsur R. Betis  
 Surne Bilbao  - Bitci Baskonia  
 Gran Canaria - Lenovo Tenerife  
 Real Madrid - Urbas Fuenlabrada

 Coosur R. Betis  66 - 77 Joventut
 Barça  98 - 80 Gran Canaria
  Urbas Fuenla. 105 - 95 UCAM Murcia  
 Real Madrid  75 - 86 BAXI Manresa
 Morabanc And. 82 - 72 Surne Bilbao  
 Obradoiro 71 - 85 Unicaja 
 Bitci Baskonia 89 - 84 Rio Breogan 
 Valencia Basket 81 - 79 Casademont ZGZ

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Barça 19 4
 2  Real Madrid 18 6
 3 BAXI Manresa 16 8
 4  Joventut 16 8
 5  Valencia Basket 15 8
 6  Lenovo Tenerife 14 8
 7  Bitci Baskonia 13 11
   8    UCAM Murcia 12 10
 9  Río Breogán 11 12
 10  Gran Canaria 11 12
 11  Surne Bilbao Basket         11                12
12    Unicaja 9 14
13    Morabanc Andorra 8 16
 14    Urbas Fuenlabrada 8 16
 15    Monbus Obradoiro      8            16
 16     Casademont ZGZ 8            16
17    Hereda SPB 7 16
18    Coosur R. Betis 6 17

Classificació

El Joventut va entrellaçar la cinquena vic-
tòria seguida davant el Betis. Un triomf 
que suposa la millor dinàmica de l’any. 
Breogán, València, Bilbao, Gran Cana-
ria i Betis han estat els cinc conjunts 
que la Penya ha superat en les darreres 
tres setmanes i iguala una estadística 
que no s’aconseguia des de la tempo-
rada 19 - 20, també amb Carles Duran.  
En aquell curs, Estudiantes, Gran Ca-
naria, Obradoiro, Zaragoza, Tenerife, 
Fuenlabrada i Bilbao van ser els equips 
derrotats i el Joventut fixava la millora 
dinàmica de la dècada.

5 triomfs seguits, 
2 anys després de 
l’anterior millor 
ratxa a la ACB

Foto:  David Grau 

80
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METROPOLITANS 92
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JOVENTUT
BADALONA

Foto: CJB

El Joventut va caure a la pista del Metropo-
litans i la primera posició a Eurocup haurà 
d’esperar. Imatge tova d’una Penya que no va 
merèixer guanyar (86-78).
El partit a Boulogne va arrencar sense encert 
i amb un Joventut massa tou en nombrosos 
aspectes. Tot i el lideratge de Birgander i Bro-
dziansky en les primeres ofensives (2-4), la 
Penya va desaparèixer del partit. Parcial 12-0 
i un equip verd-i-negre irreconeixible (20-
15). Amb les baixes de Tomic, Bassas i Feliz, 
la Penya no va oferir una bona imatge ni in-
tensitat defensiva. Les pèrdues constants van 
castigar els verd-i-negres (24-17), però el 
Joventut va reaccionar a cop de triples (26-
23), amb una bona actuació de Ribas. Millor 
encert i sensacions als instants final del pri-
mer quart (41-40).
La Penya va recuperar el lideratge (46-47) i 
va començar un intercanvi constant de ciste-
lles, però les pèrdues van tornar a ser el gran 
maldecap que no va permetre mantenir la 
diferència. Al darrer quart, els francesos van 
sentenciar (68-59) i millorar el seu màxim 
avantatge abans de la botzina final.

La primera posició de la Penya 
a Europa haurà d’esperar
Justa derrota verd-i-negra a la pista del Metropolitans

24/03 al 06/04/2022
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La felicitat d’Andrés Feliz 
i el seu dolç estat de forma 

La baixa durant les darreres set-
manes de Ferran Bassas - enca-
ra li resta un mínim de 15 dies 
més d’absència - ha tingut la 
seva incidència i acumulació de 
minuts per part d’Andrés Feliz. 
El base dominicà no va arribar 

Foto:  D.Grau / CJB

a gaudir de cap oportunitat a la 
Copa ACB, però des d’aquell dia 
acumula tres actuacions notables 
d’un dels jugadors en què l’afi-
ció exigia més presència a pista. 
Al mes de març, Feliz ha exhibit 
la seva millor versió i que el va 

portar a ser determinant contra el 
Gran Canaria i millor jugador de 
l’enfrontament, amb 15 punts i 2 
assistències. Davant Valencia (6p 
i 2ass.) i Breogán (7p i 4ass.) va 
començar a aprofitar les oportu-
nitats i l’Olímpic el va ovacionar. 
“Agraeixo a Dèu el gran treball de 
l’equip i amb el suport de l’afició. 
Estic molt content perquè estem 
fent molt bona feina, però neces-
sitem mantenir aquest suport que 
tenim de l’afició. Seguirem lluitant 
per mantenir-nos a la part alta”, va 
valorar Feliz després de la seva 
gran nit contra el Gran Canaria. 
“Estic molt content i tinc uns 
grans companys que m’han aju-
dat des del primer dia en la meva 
adaptació i soc un mes del grup”. 
Feliz ha debutat aquest any a la 
ACB amb 24 anys després de de-
fensar la samarreta del Prat el curs 
anterior.

Més minuts i positives sensacions

10.000 és una xifra rodona i una 
quantitat d’espectadors a l’abast 
de pràcticament cap equip de 
la Lliga Endesa. Aquesta tem-
porada, només el Baskonia – 
Real Madrid  va superar aquest 
sostre d’aficionats. La Penya vol 
formar part d’aquest exclusiu 
club a partir de diumenge al 
derbi contra el FC Barcelona.
Dilluns, el 75% de l’aforament 
de l’Olímpic ja el tenia ple el Jo-
ventut. El club va oferir diversos 
‘packs’ a escoles, associacions i 
internament destaquen la bona 
predisposició i resposta que 

L’Olímpic, a trencar 
el sostre dels 10.000

Foto:  David Grau

han obtingut. La tercera anella 
del Palau d’Esports pràctica-
ment s’omplirà i amb les po-
ques entrades disponibles a la 
pàgina web, el pavelló s’apro-
parà al ‘sold out’ durant la 
setmana. La cinquena victòria 
consecutiva de a la ACB és una 
motivació que convida a l’opti-
misme i a poder sorprendre el 
Barça. L’horari de les 18:30h 
també és un ‘bonus track’ per-
què l’Olímpic torni a fer patxo-
ca. Els 11.121 de la temporada 
09-10 és una de les grans as-
sistències dels darrers 15 anys.

Foto: David Grau

A poc més de tres mesos perquè finalitzi 
la temporada, la figura de Jordi Martí i la 
direcció tècnica del Club Joventut Badalo-
na comença a agafar més importància en 
la confecció de la plantilla de la tempo-
rada 2022 - 2023. Encara és molt d’hora, 
però els jugadors que finalitzen contracte 
sí que comencen a voler saber quina serà 
la seva relació contractual amb l’entitat a 
partir del mes de juliol. Comencem amb 
els jugadors encara amb contracte. Pau Ri-
bas (2023), Guillem Vives (2023), Simon 
Birgander (2023), Ferran Bassas (2023), 
Andrés Feliz (2023), Pep Busquets (2025) 
i Joel Parra (2025) són els set jugadors 
que, com a mínim, tenen contracte un any 
més de vincle a Badalona i tenen assegu-
rada la seva continuïtat a partir de la tem-
porada 2022 - 2023.

Peces importants que finalitzen
D’altra banda, Vladimir Brodziansky, Ante 
Tomic, Albert Ventura, Brandon Paul i 
Derek Willi si són els cinc jugadors de la 
primera plantilla que finalitzen contracte 

amb el club verd-i-negre. En aquest grup, 
Tomic té un curs opcional més que es 
podria executar, i la sorprenent i positiva 
aportació de Brodziansky s’incorpora a 
aquest esglaó de referents que més estima 
esportiva i aportació a pista ha tingut en 
les darreres dues temporades. El cas del 
capità Albert Ventura podria anar lligat a 
la renovació del tècnic Carles Duran - va 
renovar fa una setmana fins a l’any 2025 - 
amb una petició i campanya mediàtica de 
l’afició més que evident i activa. El club no 
desmenteix ni tampoc confirma que se’l 
vulgui renovar, però tampoc que la seva 
relació sentimental continuarà un any més 
a Badalona.

Casos diferents
Els casos de Paul i Willis són més aviat 
complicats per qüestions econòmiques 
que no pas esportives. La segona etapa de 
l’escorta comença a brillar i ser de mica en 
mica aquell referent del primer cicle. Willis 
ha aixecat a més d’un aficionat del seient 
amb les seves actuacions i explosivitat.

Ventura, Brodziansky, Tomic, Willis i Paul, 
els cinc jugadors que finalitzen contracte aquest curs
La secretaria tècnica comença a tenir la seva rellevància al tram final de la temporada 

Feliz valora el seu 
bon estat de forma a 
l’equip i adaptació 

24/03 al 06/04/2022
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Foto: CF Badalona

El CF Badalona va tornar a sumar un nou 
empat decebedor aquest diumenge a l’Esta-
di - el tercer de forma consecutiva - contra 
el Brea, rival directe en la lluita per la salva-
ció a Segona RFEF (0-0). El conjunt de Javi 
Moreno no va aconseguir trencar l’empat 
inicial contra el conjunt  aragonès i les pos-
sibilitats de baixar a Tercera RFEF comen-
cen a fer por si fem un cop d’ull al calendari 
escapulat fins a final de temporada amb 
desplaçaments complicats. Sasha, de cap, 
i Roger Marcé van protagonitzar les prime-
res opcions escapulades de cara a porteria. 
Tot i això, el Badalona havia de fer aquest 
pas endavant en ritme, intensitat i perill que 

BADALONA  -  BREA

0 0

Ensopegades que segueixen fent por

avancés els badalonins . La manca de clares 
ocasions entre els tres pals va ser la tònica 
a la represa. Pol  Ballesteros ho va inten-

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

Resultats Jornada 15Propera Jornada 

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

Foto: CF Badalona

Per primera vegada aquesta temporada, el 
Badalona ja no depen d’ell mateix (matemà-
ticament parlant no, però esportivament sí) 
per aconseguir la permanència a Segona 
RFEF. Després de l’empat de diumenge 
a l’Estadi i les sensacions a la gespa cal 
una reacció urgent de la pimera plantilla 
badalonina en les vuit finals que resten. El 
Badalona és el rei absolut de l’empat de la 
lliga (13) i un dels conjunts de la categoria 
que més partits finalitza amb l’empat inicial 
o no aconsegueix fer un gol més que el seu 
rival. En les darreres 11 jornades, els de 

impressionant entrellaçant victòries i em-
pats. A Sòria, l’Europa ha estat l’únic equip 
que s’ha emportat els tres punts aquest 
curs i el Badalona haurà d’oferir molt més 
que una bona imatge i intensitat si vol 
sumar, com a mínim, un punt en un dels 
desplaçaments més difícils de la tempora-

NUMANCIA CF BADALONA

Amb l’alerta vermella a Los Pajaritos
27a Jornada. Diumenge 27 de març a les 17hLA PREVIA: 

Javi Moreno han empatat 8 enfrontaments 
i aquest és un dels hàndicaps que situen el 
Badalona en posicions de descens. 

CD Numancia: Visita a un històric
Aquest diumenge, el Badalona es desplaça 
a un dels camps amb més història del fut-
bol espanyol: Los Pajaritos. El CD Numan-
cia busca assolir l’ascens a Primera RFEF 
i actualment és tercer a la taula. Només ha 
perdut quatre partits aquesta temporada 
(un va ser el de Badalona a l’Estadi) i no 
perd des del 14 de novembre. Una ratxa 

da. Huesca B - Andratx i Brea - Europa són 
dos dels partits de la jornada en què rivals 
directes del Badalona s’enfronten aquest 
cap de setmana. Una situació que obliga 
encara més els escapulats a guanyar. Als 
darrers dos mesos i mig, els badalonins 
només han sumat un triomf. 

tar davant un Brea que va obligar a activar 
Álex Sánchez sota pals, però la importància 
del partit no va provocar un duel molt més 
enèrgic i actiu. Repartiment de punts amb 
menys premi per a un Badalona que aquest 
cap de setmana visita el difícil camp de Los 
Pajaritos per jugar contra el CD Numancia, 
aspirant a l’ascens. El Badalona cau a posi-
cions de descens directe a Tercera RFEF, a 2 
punts de la salvació matemàtica quan resten 
8 jornades.

Classificació

  Equip PTS GF GC
 1. Espanyol B  47 40 32
 2. Teruel 45 31 24
 3. Numancia  43 31 19
 4. Peña Deportiva 41 34 26
 5. Formentera 40 30 20
 6. Ibiza IP 39 38 27
 7. Prat   37 29 28
 8. Lleida Esportiu 36 28 32
 9. Ebro 34 27 23
 10. Terrassa 34 32 34
 11. Cerdanyola 33 34 31
 12. Tarazona 32 25 25
 13. Brea 31 26 30
 14. Badalona 31 23 28
 15. Andratx 30 28 28
 16. Huesca B 26 26 32
 17. Europa 24 22 39
 18. Ejea 17 19 45

C.E. SEAGULL

La permanència del Seagull 
a Reto Iberdrola, molt coll amunt (4-1)
Dolorosa derrota de les ‘gavines’ al camp del Parquesol, rival directe

Foto: Alberto Estébanez

El Club Esportiu Seagull va patir dissabte 
al ‘Complejo Deportivo José Luis Saso’ 
una derrota molt dolorosa davant el CD 
Parquesol, rival directe de les ‘gavines’ en 
la lluita per la permanència a Reto Iberdro-
la. Una desfeta que deixa les badalonines 
en una situació molt complicada, a 11 
punts de la salvació a Segona Divisió. “A 
la primera part vam competir bé, amb un 
enfrontament disputat que podia finalitzar 
amb empat. Ara bé, l’àrbitre ens ha condi-
cionat amb dues targetes grogues que no 
vam entendre a Xènia i Nerea i algunes tar-
getes al Parquesol que no va mostrar”, va 
exposar Jaume Llopis després del partit, 
segon entrenador de les ‘gavines’. Al pri-
mer temps, el Seagull es va avançar amb 
una diana de Claudia Merino gràcies a una 
recuperació de la pilota fruit de la bona 
pressió del Seagull (0-1). Aquest avan-
tatge, però, no es va poder mantenir a la 
represa i el Parquesol va incrementar els 
seus atacs amb una consecució de pilotes 
penjades. “Al segon temps, elles han fet 
un pas endavant i nosaltres un pas enre-

re perquè ficaven moltes pilotes al nostre 
camp. Chavero ha pogut empatar amb 2-1 
al marcador”, va afegir Llopis. Quatre gols 
del Parquesol al segon temps i derrota 
d’un Seagull que es manté entre les posi-
cions de descens a Primera Nacional. Una 
situació força crítica, però encara possible 
de poder salvar. Aquest diumenge a l’Esta-
di (12:00h), les ‘gavines’ reben la visita del 
Zaragoza CFF, conjunt amb la permanèn-
cia assegurada, però que buscarà l’ascens 
a la nova Reto Iberdrola. Al partit de la pri-
mera volta, les ‘gavines’ van tenir a tocar 
els punts, però van caure 4-3.

El Seagull B s’emporta el derbi de filials
Per la seva part, el Seagull B va dis-
putar el derbi de filials contra el Sant 
Gabriel B i va sumar una victòria (1-3) 
que assegurà la permanència matemàti-
ca a Primera Catalana i el nou objectiu 
és aspirar a la segona  posició i poder 
tenir opcions d’ascens a Preferent, com 
a millor segon de la categoria (possible 
ascens compensat).

El conjunt de Santi Álvarez es troba en un gran moment 

El somni de la Divió d’Honor 
agafa força al Juvenil A escapulat

Foto: CF Badalona

Amb 42 punts a la butxaca, el Juvenil A 
del CF Badalona, dirigit per Santi Álvarez 
per tercera temporada consecutiva, torna 
a aspirar a l’ascens a la Divisió d’Honor, la 
màxima categoria nacional. Els escapulats 
acumulen quatre victòries de forma conse-
cutiva i es troben al millor moment del curs, 
amb 4 punts de marge respecte al Nàstic 
Manresa, el principal rival a la taula (pugen 
dos equips). De fet, aquest cap de setma-
na, el Badalona visita Manresa i pot fer un 
pas important. El Badalona va baixar a Lliga 
Nacional fa 7 anys i no ha pogut tornar al 
màxim nivell.  

Balanç i sensacions mes de març 
“Estem molt bé, la veritat. Però no només 
ara sinó durant l’any. A excepció d’algun 
entrebanc puntual que hem tingut, sempre 
he estat molt tranquil. Aquesta bona dinà-

mica es tradueix en victòries. El grup ha 
millorat molt la defensa“. 

Nàstic M. i Figueres propers rivals, 
també dos aspirants a l’ascens
“Els duels directes sempre són decisius i 
més aquest curs amb tanta igualtat. Encara 
queden 9 jornades, però no crec que sigui 
decisiu. Ara bé, serà important guanyar 
aquests dos partits”.

Debut de juvenils al primer equip 
“Els nois tenen aquesta il·lusió quan entren 
en una convocatòria amb el primer equip 
o entrenen. Han debutat tres nois:   Walid, 
Elhadji i Marc Fuster. Jo els hi dic que apro-
fitin les oportunitats”.

Ascens a Divisió d’Honor
“Sempre ens hem quedat a prop i des de la 
temporada passada hem fet un pas enda-
vant. M’agradaria que aquest any es pugui 
aconseguir perquè hi ha jugadors que ho 
van intentar i aquest curs es buscarà culmi-
nar. Hi ha aquesta motivació, però jo els vull 
transmetre que també han de millorar i ser 
més exigents amb ells mateixos. La seva 
competitivitat i progressió és molt gran.

24/03 al 06/04/2022Núm. 737



Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com POLIESPORTIU 29Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comFUTBOL COMARCAL28 Núm. 737

El Círcol confirma la seva classificació 
per a la Fase del Play-off a lliga EBA
El Badalonès certifica el seu descens matemàtic a Copa 

Catalunya tres anys després. El Maristes 
Ademar de Javi Espinosa també va perdre  
a La Plana contra el Llucmajor (52-59) i 
té la salvació molt coll amunt. El Joventut 
B de César Saura va superar el Martorell 

(68-88), sense cap objectiu classificatori a 
l’abast. Aquest dissabte, tots els partits es 
disputaran a les 19h: Igualada - Maristes, 
Badalonès - Almozara i Joventut B - Espa-
rreguera.  

Llums i ombres aquest cap de setmana al 
basquetbol comarcal badaloní. La gran no-
tícia de la jornada era una de les alegries 
més esperades de l’any. El Círcol Catòlic va 
certificar matemàticament la seva classifi-
cació i presència en la Fase d’Ascens a lliga 
EBA. El conjunt de Pere Lluís Corominas 
no podia escollir una millor setmana per 
confirmar-ho matemàticament: el derbi. El 
‘Coto’ va superar el Sant Josep  de Marcel 
Roca a Can Cuiàs (64-75) en un partit amb 
superioritat visitant des del salt inicial. L’en-
cert exterior i la sòlida defensa del conjunt 
de La Plana va trencar el partit abans del 
descans. Diferència de 27 punts (25-52) 
després del segon quart i que sentencia-
va l’enfrontament a la represa. El Círcol 
haurà d’esperar un parell de setmanes per 
conèixer el seu rival en la Fase d’Ascens. 
El Círcol rep diumenge la visita de El Mas-
nou (17:45h) i el Sant Josep es desplaça a 
Castellar (19:30h). La notícia negativa de 
la jornada va ser el descens matemàtic del 
Badalonès. L’equip de Xavi Riera va cau-
re a Alpicat (75-57), cuer, i torna a Copa 

Foto: M.E

Dosis i més dosis de Fases d’Ascens 
que es poden viure aquest curs a Ba-
dalona. Els sènior A masculí de la Min-
guella va confirmar la seva presència fa 
un parell de setmanes i el femení va su-
perar el SAPS (57-62) perquè també vol 
acompanyar els nois en aquest repte, en 
la mateixa lliga que el sènior femení de 
la Llefià. El Círcol B va superar el Sant 
Nicolau (67-72) i es troba a una victòria 
matemàtica. A Segona masculina, Lle-
fià i Natzaret es troben en una dinàmica 
positiva al capdavant de la classificació, 
així com Minguella B. 

El somni de la 
Fase d’Ascens, 
molt present a 
Minguella i Círcol  

Foto: Minguella

Gerard Llobet, el davanter 
‘influencer’ del Llefià 

La visibilitat del món del futbol i 
l’entreteniment tenen les xarxes 
socials com la gran plataforma 
en què gira l’estil de vida de pràc-
ticament tot el jovent i el no tant 
jovent. Les xarxes socials són 

Foto:  Unificació Llefià

les grans eines en què els joves 
s’informen però, sobre tot, s’en-
tretenen. Gerard Llobet, jugador 
de la Unificació Llefià de Primera 
Catalana forma part d’aquesta ge-
neració millenial que té les etique-

tes d’streamer, entreteniment, fut-
bol i creadors de continguts com 
a part del seu dia a dia. Amb 26 
anys, Llobet va fer un pas al costat 
a la seva feina i fa un any va co-
mençar a viure gràcies a les social 
networks. “Jo vaig començar a fer 
streamer al final de la pandèmia. 
El meu germà en fa i els seus se-
guidors sempre em convidaven  
que jo també ho fes. Em va regalar 
un set up”, explica Llobet els seus 
inicis. “Jo treballava a una fàbrica 
i al primer mes fent Twich ja vaig 
guanyar més a la fàbrica”, afegeix 
El jugador de la Llefià compagina 
la seva rutina en les xarxes socials 
amb la seva vessant a la gespa. 
“El meu contingut té un ventall 
molt gran de temàtiques i el futbol 
m’ajuda a poder oxigenar-me una 
mica de les hores que estic amb 
l’ordinador”, reconeix. 

Té més de 500.000 seguidors a les xarxes

La Unificació Llefià va superar 
la seva final a Badalona davant 
el Bescanó (2-0), rival directe 
per la permanència a Primera 
Catalana. L’equip de Jordi Souto 
va oferir una gran imatge, amb 
dos gols de Demba. A cinc jor-
nades del final, els vermells ho 
tenen a prop, però encara hau-
rien de guanyar dos partits més. 
Per la seva part, el Lloreda va 
caure a casa contra el Premià 
(0-3), aspirant a l’ascens, i se-

Llefià i Pere Gol fan un nou 
cap a la salvació a Primera 
i Tercera Catalana

Foto:  P.G

gueixen pugnant per assegurar 
la seva permanència a Segona 
Catalana. Qui es troba a prop 
d’aconseguir-ho és el Pere Gol 
a Tercera. Els verds van gole-
jar Chacarita a La Salut (5-1). 
El Pomar va empatar contra la 
PB Anguera (1-1) i també ho té 
a tocar. El YTFA A ja la té vir-
tualment i el YTFA B va caure 
davant el Barberà B (1-2) i bus-
carà assolir el mateix objectiu 
al tram final. 

BÀSQUET COMARCAL28

Gaudeix de l’entrevista 
amb Gerard Llobet, 
‘streamer’ i jugador de 
la Llefià
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 Àries (21/3 al 20/4)
Amb Mercuri al teu signe pots sentir-te una mica 
inquiet. T’interesses per l’estudi d’una nova matèria. 
Ves amb compte amb les presses, sobretot si con-
dueixes.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb Mercuri per la Casa X pots haver de viatjar per tenir 
millors condicions laborals o per donar-te a conèixer. 
Recuperes una formació que tenies en stand by.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si havies tingut un malentès amb algú, ara s’obren 
vies de diàleg amb aquesta persona per aclarir les 
coses. Activitats lúdiques amb els fills que et fan 
feliç.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Fas més acollidora la teva llar. Trobada amb un familiar 
de qui fa temps no tenies notícies. Necessites parlar de 
com et sents i cerques la persona adequada.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Somnis adormits plens de missatges. El teu món in-
terior s’expressa i serà bo atendre’l. Escriure un dia-
ri o parlar confidencialment amb algú et farà sentir 
millor.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Per millorar la salut augmentes l’activitat física, apro-
fitant la gran energia que posseeixes. Avalues les te-
ves creences i t’allunyes de les que et limiten.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb Mercuri per la Casa VI podries rebre la resposta 
que estàs esperant, relacionada amb el sector labo-
ral. Converses delicades amb un germà o una bona 
amistat.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb Mercuri per la Casa III, sents que has d’expres-
sar el que penses amb total franquesa, però potser 
hauràs de filtrar-te una mica per no ferir sensibilitats.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Necessites mirar al futur amb esperança i t’allun-
yes d’alguna persona negativa. Trobades plenes de 
bons moments i complicitat en les que podria sorgir 
l’amor.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Estigues atent al correu perquè un missatge important 
podria perdre’s. Si tens un soci o un projecte en comú 
amb algú, us asseieu a parlar de com reorientar-ho.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb dos planetes per la Casa V, l’amor és en aquest 
moment, un assumpte del teu interès i et mostres 
receptiu. Algú podria moure fitxa i demanar-te una 
cita.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Per obtenir més ingressos potser hauràs d’arriscar 
una mica. Creu en les teves habilitats innates i si algú 
et fa sentir insegur, no dubtis en posar-li límits.

Previsions astrològiques per Roser Bona

Sudoku

“Tres dels referents de la ciutat 
no podem conviure en una mateixa 
insta·lació i en aquestes condicions”

Un campió d’Europa, referent nacional, però 
sense instal·lació própia. La supervivència 
constant dels Badalona Dracs a Badalona 
és una lluita constant. El club reivindica 
des de fa moltíssims anys un espai en què 
els seus equips (primera plantilla, femení i 
base) puguin entrenar i jugar, sense haver de 
patir limitacions d’espai o horaris. “No tenim 
horaris i no tenim espai suficient Quines en-
titats de la ciutat es poden queixar de no tenir 
camp propi? Que el Bufalà o el Pere Gol es 
queixi, home...la UGE són els únics que es 
poden queixar. La resta tenen una concessió i 
ho poden gestionar tots ells”, reflexiona Jor-
di Soler, vicepresident del Dracs. A Monti-
galà, la instal·lació més saturada de la ciutat, 

hi conviu la FF Badalona, els Badalona Dracs 
i el Seagull. “Nosaltres estem en una situació 
semblant a la del Seagull, però elles tenen 
l’Estadi. No pot ser que les tres entitats més 
grans de la ciutat estiguem al mateix lloc. 
Això és impossible”, afegeix Soler al Diari 
de Badalona. “Crec que els clubs que tenen 
una instal·lació, haurien de gestionar i cuidar 
la seva llar, encara que sigui Municipal. Jo 
no tinc res”, afegeix. Fa aproximadament un 
mes, els Dracs es van reunir amb l’alcalde 
Rubén Guijarro i es va tornar a parlar del pro-
jecte de nova instal·lació. “Vam parlar amb 
l’Ajuntament de la possibilitat d’un camp de 
futbol americà o instal·lació esportiva. A Ba-
dalona hi ha espais perquè es pugui efectuar. 

Guijarro ens va presentar un projecte a La 
Colina que es podria utilitzar, però aquell és 
petit. S’hauria de fer obra. Fa molt temps que 
estem parlant per poder anar allà”. 

Montigalà ple; estadi buit
Amb la UGE Badalona, els Dracs acumulen 
converses sobre aquest projecte de ciutat i 
“tots ho van rebutjar. Tots els partits polítics 
de la ciutat coneixen aquest projecte. Sa-
bem que s’hauria de fer en diverses fases. 
Badalona fa pena. No pot ser que un cap 
de setmana es tingui Montigalà ple i l’Esta-
di estigui buit”. La Directiva dels Badalona 
Dracs ho ha intentat però no els deixen: “El 
Badalona no ens el deixava i és Municipal. 
El futbol mana en aquest món”, assegura 
Jordi Soler.Des de fa anys, els clubs de 
Montigalà reivindiquen també una millor 
il·luminació i una graderia a una instal·la-
ció amb moltíssima activitat durant tota la 
setmana. 

La Copa d’Europa, a l’Estadi 
D’altra banda, la round 1 de la European 
Central Football League, la Copa d’Europa, 
podria disputar-se a l’Estadi Municipal de 
Badalona el proper dissabte 23 d’abril. Els 
Dracs juguen contra el Flash de La Courneu-
ve francès i el club lluitarà perquè es pugui 
organitzar a la gran instal·lació esportiva de 
la ciutat.

Alejandro González, estudiant de segon 
curs del Cicle Formatiu de Gestió Admi-
nistrativa del Col·legi Badalonès, està vi-
vint una setmana gloriosa a nivell esportiu. 
Aquesta setmana anterior, es proclamava 
campió de lliga amb el seu equip, el Dis-
port, i uns dies més tard entrava a la con-
vocatòria amb la selecció espanyola per al 
Mundial de Futbol per a per a persones 
amb paràlisi cerebral i dany cerebral ad-
quirit. La competició internacional es dis-
putarà a Salou del 26 d’abril al 16 de maig. 
Unes setmanes abans, farà una concen-
tració prèvia a Madrid del 7 al 10 d’abril. 
L’Alejandro pateix una discapacitat congè-
nita que afecta la seva mobilitat. Després 
de practicar basquetbol a l’AE Badalonès, 
va començar a practicar futbol sala a segon 
de primària i també ha jugat a futbol a La 
Salut Pere Gol. L’Alejandro també ha jugat 
en diverses ocasions amb la selecció cata-
lana i va ser convocat per primer cop amb 
l’espanyola quan tenia 16 anys.

L’alumne del 
Badalonès 
Álex González, 
al Mundial

EL SOSMATIC CLUB TENNIS TAULA BADALONA A LA FASE FINAL 
D’ASCENS A SUPERDIVISIÓ

2 ANYS DESPRÉS, TORNA L’AIGUA CALENTA A LA PISTA 
ESPORTIVA PACO DEL ÁGUILA

Foto: Arxiu

El primer equip del Club Tennis Tau-
la Badalona, el Sosmatic CTT Ba-
dalona, ja té assegurada la classifi-
cació per a la Fase Final d’Ascens a 
Superdivisió, la màxima categoria nacional.  
L’equip badaloní s’ha d’enfrontar a l’Al-

Pràcticament dos anys després, els vesti-
dors de les pistes Paco del Àguila tornen 
a tenir aigua calenta. Durant la setmana 
anterior, l’Ajuntament va notificar a la 
UGE Badalona i al Rugby Badalona que ja 
es podien tornar a dutxar a la instal·lació.  

zira a la Fase Prèvia del Grup 2, però el 
conjunt valencià ja té un equip a Primera i 
matemàticament el CTT Badalona té asse-
gurada la classificació.  La Fase Final es 
disputarà entre el 14 i 15 de maig en seu 
per determinar. 

Al juny del 2020 es van iniciar les obres 
als vestuaris, les quals van finalitzar amb 
9 mesos de retard, el juny del 2021. Des 
que es van posar en funcionament, mai 
havien tingut aigua calenta fins al passat 
divendres 18. 
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Jordi Soler manifesta les dificultats dels Badalona Dracs a Montigalà
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