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“Fora camions!”
Veïns de Bufalà i Morera tallaran l’avinguda 
Cerdanya si els camions de residus no marxen

20 d’abril: fi de la 
mascareta en interiors
Només caldrà dur-la en hospitals, 
residències i al transport públic
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i Pomar acumulen més d’una dècada veient 
com una solució provisional que havia de 
durar uns pocs mesos s’ha convertit en un 
malson. L’avinguda Cerdanya, una de les vies 
principals de connexió entre els barris, viu 
‘monopolitzada’ per un exèrcit de camions 
de neteja que, segons els veïns, malmeten i 

“Fora camions!”: els veïns es rebel·len 
després de 12 anys d’invasió 
i contaminació de l’avinguda Cerdanya
Asseguren que tallaran el servei de recollida de residus de tota la ciutat si 
l’Ajuntament no compleix la seva promesa de reubicar els camions en 2 mesos 

07/04 al 20/04/2022Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com2 3

i una de les persones més actives per denun-
ciar la problemàtica dels camions. Durant més 
d’una dècada s’han fet protestes, instàncies a 
l’Ajuntament, intervencions al ple i queixes a 
la Generalitat. De moment, la solució no arri-
ba. “En 12 anys els polítics no ens han donat 
resposta. Si en 2 mesos no tenim solució, la 
gent està disposada a fer les accions que cal-
gui”, apunta Cortada. 

Compromís de solució
El passat dilluns, el regidor d’espais públics, 
Jordi Subirana, i la regidora de districte, Aïda 
Llauradó, es van reunir amb els veïns a l’avin-
guda Cerdanya. Subirana explica al Diari de 
Badalona com està la situació i què falta per 
poder traslladar els camions al terreny que 
hi ha annex al Parc Municipal de Neteja amb 

La contaminació 
de l’avinguda 
Cerdanya. 
Vídeo-reportatge:

accés per l’avinguda del Conflent. Al terreny 
ja s’hi han fet les tasques d’arranjament ne-
cessàries. “En el moment on nosaltres entrem 
al govern hem intentat tirar endavant el projec-
te del terreny del verd urbà on aniran ubicats 
els camions. Per sota del terreny hi passa una 
canonada i, per tant, s’ha de demanar un per-
mís a l’Agència Catalana de l’Aigua”, exposa 
Subirana. Aquest document es va demanar a 
principis d’any i durant els darrers dies s’ha 
tornat a instar l’ACA per formalitzar el permís. 
En la reunió amb els veïns, Jordi Subirana es 
va comprometre a tenir els camions traslladats 
“en dos mesos”. “M’he compromès. Apreta-
rem a l’ACA per fer el trasllat el més ràpid pos-
sible”, destaca. Sobre la nova ubicació dels 
camions, una de les preocupacions del veïnat 
és la tipologia de paviment que té el terreny on 

pagar l’actuació d’urgència que s’haurà de fer a 
l’avinguda Cerdanya un poc els camions ja no 
hi siguin. Caldrà fer tasques de “desinfecció i 
arranjament” i es recuperarà la “doble direcció 
del carrer”.

s’haurien d’aparcar els vehicles. No està asfal-
tat i es dubta que l’ACA concedeixi un permís 
si hi ha risc que es puguin filtrar líquids cap a 
la canonada. 

La contaminació
Sobre les pràctiques contaminants dutes a 
terme per FCC i denunciades pels veïns, Su-
birana afirma que l’Ajuntament es “posarà en 
contacte amb l’empresa perquè ens expliqui 
com està realitzant la neteja dels camions”. 
“Vindrem i en farem seguiment. Si hem de 
prendre mesures contra l’empresa, ho farem. 
No pot ser que es contamini tot l’espai i que 
aquests líquids lixiviats puguin acabar al 
mar”, valora el regidor. Subirana també deixa 
la porta oberta a que sigui FCC qui hagi de 

La quinzena de camions de recollida de resi-
dus que FCC (Fomento de Construcciones y 
Contratas) aparca cada dia des de fa prop de 
12 anys a l’avinguda Cerdanya està causant 
una problemàtica de contaminació i d’invasió 
de via pública que ja no pot esperar més per 
a ser abordada. Els veïns de Morera, Bufalà 

contaminen la via pública i el mar. Tot va co-
mençar el 2010, quan la falta d’espai dins del 
Parc Municipal de Neteja va ‘obligar’ les auto-
ritats a situar els camions a ple carrer, tallant 
fins i tot el trànsit rodat. El 2012, el trànsit de 
vehicles privats es va recuperar parcialment, 
amb un carril sentit Montgat. Ara, un cop su-
perada l’etapa més dura de la pandèmia, les 
associacions de veïns de Morera i Bufalà i pla-
taformes com la de ‘Salvem el Turó de l’Enric’ 
han anunciat mobilitzacions si l’Ajuntament 
no soluciona el problema. 

Contaminació constant
Passejar per l’avinguda Cerdanya suposa to-
par amb la realitat d’un carrer absolutament 
malmès i contaminat. Els camions han creat 
esvorancs de grans dimensions i han tenyit tot 
l’asfalt de brutícia i olis. Cada dia, tots aquests 
vehicles de grans dimensions expulsen lí-
quids lixiviats tòxics que acaben baixant ca-
rrer avall. Els veïns asseguren que els líquids 

generen una pudor insuportable i que s’intro-
dueixen al Torrent de la Font, baixant fins al 
mar quan plou. Les associacions implicades 
també denuncien que les naus on es nete-
gen els camions connecten directament amb 
el Torrent, i que tot el líquid generat en cada 
acció de rentat culmina també a mar. “Des del 
2010 tot és ple d’olis, rates, desfets i deixalles. 
Els camions, a més, s’han cruspit una vorera 
pels vianants. Generen molts residus i aigües 
fecals que baixen per la riera i acaben al mar. 
Els veïns estem esgotats després de 12 anys 
de contaminació i soroll constant”, assegura 
Lola Entrena, de l’AV de Bufalà. “Abans de la 
pandèmia ja s’havia arribat a un punt de no 
retorn. Si l’Ajuntament no ens ofereix una so-
lució ràpida, tallarem tot el carrer i deixarem 
Badalona sense recollida de residus. Llavors 
aquest passarà a ser un problema de tota la 
ciutat”, relata Mercè Cabrera, de l’AV de la Mo-
rera. Comparteix aquesta visió en Toni Corta-
da, de la plataforma Salvem El Turó de l’Enric, Els camions deixen anar líquids lixiviats

Els camions creen desperfectes a les voreres Tots aquests líquids baixen a mar pel Torrent de la Font

Els veïns anuncien mobilitzacions

L’Ajuntament 
es compromet 
a reubicar 
els camions 
en 2 mesos

Falta un permís 
de l’Agència 
Catalana de 
l’Aigua
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Les entitats veïnals i culturals de Badalona 
no han cobrat les subvencions del 2021. 
Així es va denunciar la setmana passada 
des de l’AV de Sant Roc, des d’on s’asse-
gurava que la tramitació no s’ha fet correc-
tament. L’Associació de Veïns afegia que 
la interventora de l’Ajuntament havia com-
provat com les subvencions no s’havien 
presentat a temps i seguint els criteris de 
forma necessaris. La resposta del govern i 
del Consistori no s’ha fet esperar. L’Ajunta-
ment de Badalona garanteix que totes les 

subvencions pendents del 2021 a entitats 
veïnals i culturals es pagaran. La majoria, 
durant el mes de maig. Des de l’Ajuntament 
s’afirma que l’anterior govern no va tramitar 
les bases de les subvencions fins al mes 
d’octubre i que això ha fet endarrerir la tra-
mitació de tot el procés. Per una qüestió 
legal, el pressupost del 2021 ja està tancat. 
Per tant, l’import de les subvencions pen-
dents es pagarà amb el romanent de treso-
reria. El Ple municipal convocat d’urgència 
dilluns a la tarda va aprovar per unanimitat 

Les entitats veïnals no han cobrat les subvencions de 2021 

Les subvencions pendents 
es pagaran al maig i amb 
romanents de tresoreria

modificar el pressupost vigent i incorpora-
run total de 793.000 €euros del romanent 
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Van captar a un jove marroquí que va morir a Síria 

A judici els tres gihadistes de Badalona 
per captar persones per Daesh

L’Audiència Nacional ha obert judici contra 
tres germans gihadistes detinguts a Badalo-
na el 2020 per captar joves per viatjar a Síria. 
Un dels joves marroquins captats presump-
tament pels encausats va morir en un bom-
bardeig a Síria. Tots tres s’enfronten a una 

petició de 9 anys de presó per integració en 
organització terrorista. Els acusats -Khalid L., 
Ben Gacem L. i Hicham L.- presumptament 
integraven una cèl·lula gihadista a Badalona 
vinculada al grup islamista radical Hizb Ut 
Tahrir al Islami (Partit d’Alliberament Islà-

Els germans vivien al carrer Calderón de la Barca

mic), exposa el fiscal en el seu escrit de con-
clusions provisionals. Segons el fiscal,”sota 
l’ideari gihadista, la cèl·lula es dedicava a tas-
ques de captació, adoctrinament, i posterior 
enviament a llocs de conflicte per dur a terme 
accions operatives de naturalesa terrorista”.

Un badaloní mort 
D’aquesta manera, relata el fiscal, van con-
tribuir que un jove marroquí, Mohammad 
Kaouch, resident també a Badalona “pren-
gués la determinació de viatjar a Síria”. El 
febrer del 2014, després d’obtenir un visat 
que l’autoritzava a treballar a Turquia, va via-
tjar amb avió des del Marroc a Istanbul i un 
cop allà es va dirigir a Síria per incorporar-se 
a les files de l’organització terrorista Daesh. 
La seva família va ser informada l’agost del 
2016 de la seva mort en un bombardeig. 
Això va propiciar que la policia comencés a 
investigar la cèl·lula radicada a l’immoble on 
vivien els tres germans, al carrer Calderón de 
la Barca de Badalona.

El meteoròleg badaloní Tomàs Molina 
serà el pregoner de les Festes de Maig 
2022. Molina, el rostre principal de les 
previsions del temps a Catalunya du-
rant les darreres dècades, repetirà com 
a pregoner, fet que no és gens comú. 
Tomàs Molina ja va fer de pregoner a les 
Festes de Maig de 1998. Ara, 24 anys 
després, repetirà experiència. Segons 
ha avançat Badalona Comunicació i han 
confirmat fonts municipals, el pregó 
serà el 6 de maig. 

Tomàs Molina, 
pregoner 
de les Festes 
de Maig

Molina ja va ser pregoner el 1998

de tresoreria per tal de poder pagar totes les 
subvencions a entitats pendents.

Així va ser 
l’operatiu 
de detenció 
el 2020
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El 72% dels badalonins suporten decibels 
perjudicials per la salut durant tot el dia 
Badalona se situa en la posició 138 de 749 en la classificació de ciutats europees 

Més d’un 11% dels badalonins pateix un alt grau de molèsties

El programa busca augmentar l’autonomia dels participants / I.Guttmann 

Un estudi dut a terme per l’Institut de Salut 
Global de Barcelona (ISGlobal), centre im-
pulsat per Fundació ”la Caixa”, ha avaluat 
els nivells de soroll procedents del trànsit 
rodat en 749 ciutats europees i el seu impac-
te en la salut. Els resultats, publicats a la re-
vista Environment International, mostren que 
prop de 60 milions de persones adultes es-
tan sotmeses a nivells de soroll generat per 
vehicles perjudicials per a la salut. Complir 
amb les recomanacions de l’OMS en matèria 
de soroll permetria evitar cada any més de 
3.600 morts per cardiopatia isquèmica. 

El soroll a Badalona
Les dades de l’estudi diuen que el 72.4% 
dels badalonins suporten més de 53 deci-
bels de mitjana durant les 24 hores del dia, 
que és el màxim que recomana no superar 
l’Organització Mundial de la Salut. Badalo-
na se situa en la posició 138 de 749 en la 
classificació de ciutats europees més soro-
lloses. L’estudi afirma també que més d’un 
11% dels badalonins pateix un alt grau de 

molèsties pel soroll del trànsit i que, si es 
complissin amb les indicacions de l’OMS, 
es podrien evitar 3 morts anuals a causa 
de cardiopatia coronària o isquèmica. Tot i 
que les xifres vinculades al soroll a Bada-
lona són altes, la ciutat surt ben parada si 
la comparem amb altres municipis catalans 
pròxims. A Sabadell, el 78% de la població 
suporta més decibels dels recomanats per 
l’OMS. Les xifres també són superiors a Te-
rrassa (77.6%), l’Hospitalet (77.5%), Santa 
Coloma (87.8%), Mataró (85.8%), Girona 
(85.2%) i Barcelona (83.4%). 

Què causa el soroll?
L’exposició prolongada al soroll del tràn-
sit rodat pot provocar una reacció d’estrès 
sostingut, que dona lloc a l’alliberament 
d’hormones de l’estrès, a l’augment de la 
freqüència cardíaca i de la pressió arterial i 
a la vasoconstricció, la qual cosa pot acabar 
donant lloc a malalties cròniques, com les 
cardiovasculars o a trastorns de depressió i 
ansietat. 
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L’Institut Guttmann inicia un programa pioner
a Espanya per recuperar lesions medul·lars 

Partint de la premissa que l’objectiu 
últim de la rehabilitació és aconseguir 
que, després d’una lesió neurològica, la 
persona recuperi el màxim possible la 

seva autonomia funcional, alhora que la 
seva capacitat de decidir sobre el model 
de vida que vol viure, a l’Institut Gutt-
mann s’ha iniciat, de manera pionera al 

nostre país, el Vida Activa, un programa 
d’empoderament, entrenament comuni-
tari i d’iniciació a la vida independent. 
L’objectiu és aconseguir que la persona 
recuperi al màxim la seva autonomia fun-
cional, així com la capacitat de decidir i 
autogestionar-se en funció del seu propi 
estil de vida, d’una manera activa i par-
ticipativa.

A qui va dirigit?
El programa va dirigit a totes aquelles 
persones majors d’edat que volen seguir 
un entrenament d’alta intensitat i durada 
limitada, dirigit a adquirir habilitats i 
desenvolupar un model de vida indepen-
dent i participatiu. Els participants han 
d’haver acabat el procés rehabilitador 
clínic i voler dedicar un temps a poten-
ciar les seves capacitats, millorar les se-
ves habilitats i guanyar confiança. Vida 
Activa també està dirigit a persones que 
vulguin iniciar un procés d’emancipació 
o que visquin en parella i un d’ells hagi 
adquirit recentment una discapacitat.

Vida Activa es fa del 2 al 15 de maig amb mínim 6 participants amb lesió medul·lar

Space Media, plataforma creada 
pels germans badalonins Àlex i 
Marc García, va sortir al mercat 
com a tecnologia innovadora per 
a realitzar connexions de forma au-
tomàtica entre empreses, marques 
i infuencers (persones populars a 
les xarxes socials). El seu projec-
te empresarial, situat al barri de 
Morera, ha aconseguit aglutinar 

Dos germans de Badalona creen 
una innovadora tecnologia per 
connectar marques i influencers 

500 marques i 700 influencers per 
generar connexions empresarials. 
El sistema és senzill: mitjançant 
diferents algoritmes, Space Media 
analitza quins perfils d’audiència 
tenen les marques i els influencers, 
selecciona els casos on hi ha més 
connexió i posa en contacte a les 
dues parts per tal de començar a 
crear contingut o campanyes de 

publicitat per obtenir vendes. 

Domini del ‘xinès’
L’Àlex i en Marc García van viure un 
temps a la Xina i els estius torna-
ven a Badalona. El 2010, al gegant 
asiàtic van entrar en contacte amb 
el món de l’e-commerce i la venda 
on-line i es van començar a dedicar 
a dirigir diferents pàgines web. Grà-
cies a la seva experiència, els dos 
germans van crear l’app Thunder, 
el seu projecte mare. L’aplicació, 
nascuda fa 5 anys, posa en con-
tacte fabricants xinesos amb webs 
d’Espanya. Internacionalitzar Space 
Media és ara l’objectiu d’aquests 
dos emprenedors badalonins. Ex-
plorar el mercat de Mèxic, Estats 
Units i Anglaterra és la principal 
missió del pròxim any. 

Space Media té les seves oficines a la Morera  

L’HOSPITAL GERMANS TRIAS JA HA FET 41 
VAGINOPLÀSTIES PER COMPLETAR CANVIS 
DE SEXE DE DONES TRANS 

Des de la seva Unitat Trans-
quirúrgica, l’Hospital Germans 
Trias és un dels tres centres 
públics de Catalunya que fa 
cirurgies de reassignació de 
sexe. Concretament, a Can Ruti 
ja s’han completat 41 vagino-
plàsties de forma satisfactòria, 
operació que ha servit per can-
viar de sexe a 41 dones trans. 
Aquest servei es va iniciar el 
2019. De les 41 intervencions, 

en 40 s’ha aconseguit crear una 
nova vagina a través de la pell 
del penis. En una, la construc-
ció de la vagina es va dur a ter-
me amb un troç de budell. Can 
Ruti encara cada cas de reasig-
nació de sexe des d’un criteri 
absolutament tècnic. L’hospital 
no dictamina quines pacients 
s’operen o no, ja que aquesta 
és una decisió que es treballa 
des de l’atenció primària.

07/04 al 20/04/2022

Les activitats
En primer lloc es realitzen activitats orien-
tades a oferir la informació i les eines que 
permetran la presa de decisions. Es trac-
taran temes com els drets, l’oci, la gestió 
emocional, l’ocupació laboral, l’habitatge, 
l’associacionisme, l’educació, la sexua-
litat, etc. Tot seguit es passa a la iniciació 
de la vida independent, convivint amb una 
altra persona als apartaments adaptats Gu-
ttmann Barcelona Life. Aquesta etapa ser-
veix per conèixer els ajuts tècnics que es 
requereixen per desenvolupar la vida diària 
de manera autònoma. El programa també 
inclou activitats de participació en l’entorn 
social i amb la comunitat, les quals es de-
cideixen de forma col·lectiva entre el grup 
i els tutors. Per últim, el Vida Activa ofe-
reix la possibilitat de realitzar entrenaments 
funcionals d’una hora al gimnàs Guttmann 
per millorar la condició física al costat de 
terapeutes especialitzats. La primera edició 
del Vida Activa serà del 2 al 15 de maig 
amb un mínim de 6 participants amb lesió 
medul·lar.

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

Gaudeix del 
reportatge 
en vídeo

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

L’operació només es fa a tres centres públics / Germans Trias

Inaugurada la nova Fira de marxants 
de la rambla del Gorg 
2.000 veïns i veïnes gaudeixen de 30 parades amb una gran varietat de productes

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

Dimarts al matí, el barri del Gorg 
va despertar amb una fira d’en-
cants per alegrar i donar vida a un 
sector de la ciutat en clara en fase 
transformadora. Més de dos mil 
veïns i veïnes van assistir a la in-
auguració de la primera edició de 
la Fira del Gorg i van comprovar 
de primera mà la gran varietat de 
productes que s’hi poden com-
prar. L’Associació de Marxants 
de Badalona reconeix que serà 
difícil reactivar l’economia de la 
zona, però amb la seva funció de 
locomotora econòmica saben que 
cada dimarts atrauran més veïns 

i podran aconseguir dinamit-
zar comercialment l’entorn del 
barri. L’objectiu d’aquest nou 
mercat dels marxants és dina-
mitzar comercialment el barri i 
afavorir el creixement del teixit 
econòmic per aconseguir que 
aquesta zona esdevingui una 
nova centralitat de la ciutat. 
La nova Fira del Gorg compta 
amb 30 parades en les quals 
els consumidors trobaran set-
manalment una oferta àmplia 
i diversa que inclou productes 
d’alimentació, complements, 
roba de la llar o productes de 
ferreteria, per exemple. El mer-
cat se celebrarà tots els dimarts 
en horari de matí excepte el da-
rrer dimarts del mes, que també 
estarà obert al públic durant la 
tarda. L’esdeveniment es man-
tindrà actiu cada dimarts durant 
els mesos d’abril, maig, juny i 
juliol. 

Un element fix
L’alcalde de Badalona, Rubén 
Guijarro, ha afirmat que “la 
nova Fira del Gorg dona res-
posta a una reclamació històri-
ca dels marxants que des del 
Govern municipal hem volgut 
abordar ràpidament per tal 
d’afavorir la dinamització co-
mercial del barri i impulsar la 
recuperació del teixit econòmic 
de la ciutat”. Guijarro ha des-
tacat que “la posada en marxa 
d’aquest mercat ha estat molt 
senzilla gràcies a l’entesa i 
col·laboració entre l’Ajunta-
ment i els marxants de Bada-
lona” i ha assegurat que “tant 
els marxants com la ciutadania 
estan molt satisfets amb aquest 
nou punt de comerç no seden-
tari, per això estem convençuts 
que es convertirà en un esdeve-
niment fix més enllà d’aquests 
primers mesos de prova pilot”. Milers de badalonins es van acostar a la fira  

Inauguració de la Fira del Gorg
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Reduir l’estrès dels gossos: projecte 
d’educació canina impulsat a Badalona 

Les gàbies provoquen estrès als gossos  

El Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de 
Companyia del Barcelonès, situat a Bada-
lona, ha començat un projecte d’educació 
canina que té l’objectiu de reduir l’estrès 
dels seus gossos. Un gos que passa la 
major part del dia en una gàbia rep estí-
muls visuals constants als quals no pot 
accedir. Això, sumat a les poques hores de 
passeig, els fa augmentar el nivell d’estrès. 
Cal tenir en consideració que els gossos 
que, per desgràcia, estan en una gossera 
també han de conviure amb ‘companys’ 
que borden constantment. Aquest context 
els fa augmentar una adrenalina que no 
poden alliberar com cal. 

Circuit especial
Al CCAAC situat a la gossera de Pomar 
s’hi ha creat un circuit d’entrenament dinà-
mic perquè els gossos puguin reduir el 
seu estrès. El pati compta amb un conjunt 
d’exercicis diferents perquè el gos pugui 
afrontar reptes variats. Els gossos viuen 
totalment de les olors, ja que aquest és el 
sentit que més els relaxa. Si sempre oloren 
el mateix, també els puja el nivell d’estrès. 

S’ha creat un circuit caní d’entrenament dinàmic 

Després de vuit anys, el passat diumenge 
es va obrir al trànsit el túnel de les Glòries, 
a Barcelona, en sentit d’entrada a la ciutat 
des de Badalona. Des de l’obertura, les re-
tencions de vehicles han augmentat sensi-
blement. El traçat actual per la superfície de 
la plaça de les Glòries tenia més carrils i, 
per tant, més capacitat que el túnel: amb dos 
carrils per vehicles privats i un pel transport 
públic. La plaça queda ara lliure de trànsit. 
Els 43.000 vehicles que entren a Barcelo-
na cada dia per la C-31 no podran circular 
per la superfície. A la sortida del túnel, els 
vehicles es trobaran amb un semàfor. El ca-
rril dret serà per pujar cap al carrer Padilla 
i el carril central per continuar recte cap al 
carrer Marina. El carril esquerre és exclusiu 
per al transport públic.

Cues habituals en 
el túnel per entrar 
a Barcelona des 
de Badalona

Les obres han durat vuit anys  

ALUMNES DE L’ESCOLA JOSEP CARNER CREEN UN RAP CONTRA 
ELS DESNONAMENTS I EL PRESENTEN A UN CONCURS

BADALONA DINÀMICA: L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES NASCUDA EN 
PLENA PANDÈMIA QUE APOSTA PEL NETWORKING

La cançó s’ha presentat a un projecte d’Òmnium

L’associació té a professionals de múltiples sectors

La problemàtica d’habitatge és un mal 
endèmic a Badalona durant els darrers 
anys. Només la Plataforma Sant Roc Som 
Badalona atén cada setmana una trentena 
de famílies amb dificultats habitacionals 
o en risc de desnonament. L’escola Josep 
Carner, situada al barri de la Salut, ha re-
collit aquesta problemàtica per crear una 
peça artística. Concretament, una cançó de 
rap feta pels alumnes de 6è ‘A’, els quals 
també s’han animat a gravar un videoclip. 

Fa cosa de dos anys, just abans de la pan-
dèmia, a Badalona s’hi va crear una nova 
associació empresarial amb un objectiu 
clar: dinamitzar el teixit productiu de la ciu-
tat i oferir una oportunitat de networking a 
molts empresaris, empresàries i professio-
nals autònoms de generar sinergies. Bada-
lona Dinàmica realitza reunions i trobades 
periòdiques presencials i virtuals perquè 
persones de diferents àmbits professionals 
puguin millorar el rendiment de les seves 

La peça s’ha presentat a la Mostra Sam-
bori d’Òmnium Cultural, una iniciativa 
impulsada per donar visibilitat a creacions 
culturals fets col·lectivament a l’escola. 
La Mostra Sambori busca que l’alumnat 
descobreixi el seu camí com a creador i 
despertar la seva creativitat. Les creacions 
han de ser d’autoria col·lectiva, ha d’estar 
produïda durant el curs vigent i pot inclou-
re qualsevol llenguatge artístic (literatura, 
arts escèniques, música, audiovisual...). 

empreses. Un dels avantatges de l’associa-
ció és poder generar negoci entre els ma-
teixos associats. En aquest sentit, Badalona 
Dinàmica aposta per la transversalitat. S’hi 
poden trobar professionals de tota mena. 
Des de pintors, dissenyadors gràfics, advo-
cats, personal de neteja, coach, interioris-
tes, detectius, empreses d’esdeveniments 
i de producció audiovisual, assegurances, 
assessors fiscals, disenyadors web, arqui-
tectes o advocats, entre molts d’altres. 
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És per això que des del CCAAC s’ha ideat 
aquest pla especial per dotar de més ver-

satilitat i varietat el dia a dia dels animals 
que hi viuen.

Gaudeix del 
reportatge 
en vídeo

Gaudeix 
del vídeo 
clip

Gaudeix del 
reportatge 
en vídeo

Escola
La Mina

Institut 

 

Formació 
Professional 
en modalitat 
DUAL

Etapes 
educatives

PrimàriaInfantil ESO

Cicles formatius 
de grau mitjà

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Electromecànica 
de Vehicles Automòbils

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
d’Activitats Comercials

Cicle formatiu
de grau superior

Cicle Formatiu 
de Grau Superior 
Transport i Logística

@ins_esc_la_mina
@fp_ielamina @InsEscLaMinawww.ielamina.cat T.  93 381 18 16 / 93 462 19 13 a8075384@xtec.cat

Portes 
Obertes
amb cita prèvia

PREINSCRIPCIONS
Grau Mitjà
20 al 26 d’abril

Grau Superior
25 al 31 de maig
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Roses solidàries per trobar cura a una malaltia ultra rara

Iniciativa badalonina per convertir Sant 
Jordi en un motor per la investigació 

Aquest Sant Jordi, a Badalona s’hi ha creat 
una iniciativa solidària per finançar la inves-
tigació mèdica d’una malaltia ultra rara. L’ob-
jectiu és ajudar l’Abril, una nena badalonina 
diagnosticada amb paraplegia espàstica de 
tipus 52 o SPG52. Es tracta d’una malaltia 

genètica sense cura que només tenen 45 in-
fants al món i que provoca dèficits cognitius, 
trastorns de la parla, degeneració muscular, 
espasticitat a les cames i atacs epilèptics. 
Després de conèixer la història d’aquesta va-
lenta lluitadora, un taller d’artesans del món 

L’Abril és una de les 45 afectades al món 

de les flors, especialistes en flor preservada, 
va posar-se en contacte amb l’associació La 
Lucha de Abril per proposar-los un projecte: 
crear una línia de productes i roses de Sant 
Jordi per vendre i recaptar fons per la investi-
gació. Curiosament, el taller comparteix nom 
amb la nena, ja que es diu Abril Dissenys, 
tot i que no tenen cap vincle. Les roses i els 
productes de Sant Jordi es poden adquirir 
a la secció ‘Sant Jordi’ del web d’Abril Dis-
senys (www.abrildissenys.com) i a la botiga 
de l’associació La Lucha de Abril (https://
laluchadeabril.org/shop/). N’hi ha tres: una 
agulla amb rosa de Sant Jordi, una rosa 
de Sant Jordi amb blat i un boquet de Sant 
Jordi solidaris. Cal destacar que l’associació 
La Lucha de Abril, creada per la família de 
l’Abril, porta anys finançant una investigació 
del grup de Teràpia Gènica per al Sistema 
Nerviós Central de la UAB per trobar una 
cura a la malaltia. Fins ara ja s’han recaptat 
més de 200.000 euros i en resten prop de 
50.000 per assolir el cost fixat per finalitzar 
la segona etapa de la recerca.  

El passat 3 d’abril va nevar a Badalona. Cap 
al migdia, al Turó de la Coscollada (466m), 
límit del terme municipal, és on s’hi van 
veure els flocs més contundents. Tot i que 
la temperatura mai va baixar dels 3 graus, la 
neu va caure. Això és produeix quan hi ha 
precipitació i l’ambient és extremadament 
sec. Com que l’aire per on cau la pluja està 
molt sec, el floc de neu se sublima. Per su-
blimar-se, el floc treu la calor d’ell mateix, 
es refreda i, per tant, no pot començar el 
procés de fusió encara que la temperatura 
sigui superior als 0°C. Per això arriba en 
forma de neu i no en forma de pluja. 

Neu a Badalona a 
l’abril: t’expliquem 
com és possible

Núm. 738

La impressió que jo tinc és que el català es parla cada ve-
gada menys, sobretot entre els joves. Bàsicament com a 
conseqüència d’una situació de diglòssia, el castellà s’està 
imposant. Hi ha molts joves que només utilitzen el castellà i 
d’altres que, tot i ser catalanoparlants, opten pel castellà en 
l’entorn d’amics. Des del meu punt de vista és un desastre. 
La llei hauria de facilitar que el català fos prioritari a l’educa-
ció. Caldria blindar el català a les aules i generar polítiques 
perquè els joves tinguin interès en parlar-lo. Els seus refe-
rents són castellanoparlants o estrangers.  

M’he trobat diverses pedres en el camí als instituts 
on he estat, sobretot degut a les altes ràtios d’alum-
nes per classe i a les problemàtiques que aquests 
arrosseguen. A l’aula hi ha molta diversitat i és molt 
complicat arribar a tot i donar a l’alumne l’atenció que 
es mereix individualment. Per altra banda, les casuís-
tiques personals de molts docents els fan no estar cò-
modes dins dels centres on treballen, sobretot perquè 
no tenen massa capacitat de decisió. Un altre punt 
millorable és el de l’avaluació dels alumnes. Permetre 
que se superin cursos amb matèries suspeses fa que 
molts d’ells arrosseguin una mala base.

“S’han d’aplicar polítiques 
perquè els joves tinguin 
interès per parlar en català”

“És difícil donar a l’alumne 
l’atenció que mereix”

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

Gerard Guerra
Filòleg, docent i escriptor

Patricia Hernández
Mestra de secundària

Escaneja el 
QR per veure 
l’opinió 
completa 
en vídeo

Escaneja el 
QR per veure 
l’opinió 
completa 
en vídeo

Com puc demanar l’ajuda dels joves pel lloguer el 2022?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

El bo jove al lloguer 2022 aprovat pel 
Govern espanyol entrarà en vigor com 
a màxim d’aquí a dos mesos i ho farà 
amb caràcter retroactiu des de l’1 de 
gener del 2022. S’han de complir un 
conjunt de requisits: tenir entre 18 i 
35 anys i disposar d’un contracte de 
feina vigent; no superar els 24.318 
euros anuals d’ingressos; l’habitatge 
llogat ha de ser el lloc de residència 
habitual; no rebre altres ajudes al 

pagament del lloguer, ja siguin au-
tonòmiques o locals, tot i que l’ajuda 
al lloguer per a joves sí que és com-
patible amb l’ingrés mínim vital. Ini-
cialment, el preu del lloguer no podia 
superar els 600 euros, però les co-
munitats autònomes podran ampliar 
el topall fins als 900 euros. En el cas 
del lloguer d’habitacions, el preu lí-
mit se situa en 300 euros ampliable 
fins els 450 euros.

@diaridebadalona a Twitter i Instagram

redacció@diaridebadalona.com

Pots adquirir la 
teva rosa solidària 
aquí

Gaudeix dels 
vídeos de la 
nevada

Envia la teva opinió en vídeo 
sobre l’actualitat de Badalona a:
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Entrevista a Marc Orts, col·leccionista 
de premis Goya com a tècnic de so 

“Els tècnics de so hem de ser psicòlegs 
del director i de l’espectador” 

Marc Orts ha cedit els seus premis Goya i Gaudí a l’Ajuntament

Que a Badalona hi ha talent pur dins 
del món audiovisual és una realitat 
irrefutable. Una demostració d’aquest 
talent de ciutat queda representat 
amb la figura d’en Marc Orts, un dels 
tècnics de so més respectats del ci-
nema nacional. Tot i que ell mateix 
fuig del protagonisme generat pels 
premis rebuts, Orts ha guanyat sis 
Goya i set Gaudí, els màxims guar-
dons del cinema espanyol i català. 
Mesclant el so d’una pel·lícula, po-
ques persones d’aquest país poden 
presumir d’un ‘palmarès’ millor. Avui, 
a banda d’en Marc professional, par-
lem amb en Marc persona. 

D’on et ve l’afició pel cinema?
El meu pare ens posava una pel·lícu-
la cada nit. Crec que l’afició em ve del 
subconscient. Quan estudiava vaig te-
nir l’oportunitat d’entrar en un estudi de 
sonorització i doblatge a Barcelona i de 
seguida vaig tenir clar que el món cine-
matogràfic era el meu món. 

Com és el món del cine?
La part més ‘farandulera’ és perillosa, tot 
i que a mesura que et vas gran canvies 
una mica de perspectiva. Quan ets jove 
vols triomfar. Intentes fer-te un nom. Va 

tot molt lligat a l’ego. A mesura que et 
fas gran valores molt més l’esforç dels 
productors per aixecar els projectes i 
vas aprenent una part molt important de 
la feina: saber gestionar els egos dels 
altres. Hi ha directors que volen protegir 
molt la seva obra, però al final penso que 
quan formes part d’un equip cal saber 
estar al servei de la pel·lícula. S’ha de 
deixar l’ego a un cantó i saber llegir el 
que es necessita de tu. Jo sempre dic que 
el 50% de la meva feina és saber estar 
amb la gent amb qui treballo. 

Quina és la clau del bon so?
Primer de tot has de tenir present que 
el so forma part de la part subconscient 
d’una pel·lícula. Tu no el veus. És una part 
tan invisible que és millor centrar-se en 
no cometre errades, que en voler desta-
car. L’espectador identifica abans un error 
que un bon so. Bàsicament, la referència 
perquè tot funcioni és partir d’uns bons 
diàlegs. Han de ser còmodes per l’espec-
tador. Jo sempre començo totes les pel·lí-
cules treballant els diàlegs. La resta va tot 
en consonància.

T’influeixen els dispositius mòbils? 
Molt. Pensa que jo treballo en una sala 
de cinema que té dos sistemes per es-

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

coltar el so: un de màxima qualitat, el del 
cinema, i un altre més petit. Quan passes 
el so d’un sistema de cinema a uns alta-
veus de menys qualitat, tot es comença a 
perdre. Per tant, la proliferació dels dis-
positius mòbils ens obliga a fer moltes 
proves. Quan finalitzem la mescla del 
so, sempre l’enviem al telèfon, a la ta-
blet, a l’ordinador i a una televisió per 
provar-ho tot. 

“És molt important 
saber llegir quina 
tipologia de pel·lícula 
s’està fent per saber 
trobar el clímax” 

“L’espectador 
identifica abans un 
error que un bon so. 
La base de tot són 
els diàlegs”

Està valorat el so dins del cinema?
Ara més que abans. Actualment, hi ha 
molta més gent familiaritzada amb tota 
la part tecnològica del món audiovisual. 
La proliferació de YouTube i Twitch i dels 
streamings ha fet que la gent s’acostumi 
a tenir càmeres i micròfons de qualitat a 
casa. Jo he de dir que soc una persona 
que m’agrada ser invisible. M’ha tocat 
sortir a la llum pels premis guanyats, 
però la meva finalitat és passar totalment 
desapercebut. Acabar un projecte, estar 
satisfet i començar-ne un de nou. És cert 
que el sector del so ens quedem una mica 
massa invisibles. Potser ho hem de lluitar 
una mica més i fer-nos més visibles. 

T’influeix el gènere de la pel·lícula?
Per fer la meva feina, influeix molt. És 
molt important saber llegir quina tipo-
logia de pel·lícula s’està fent per saber 
trobar el clímax sonor i que l’especta-
dor gaudeixi. Aconseguir això és clau 
perquè tota l’audiència experimenti les 
sensacions correctes mentre visualitza la 
pel·lícula. El so és fonamental per con-
quistar la part emocional de l’espectador. 
Per això sempre dic que els tècnics de so 
hem de ser psicòlegs: tant dels directors 
com de la gent que ens veurà a través de 
la pantalla. 
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

9 i 10 d’abril
Festa Medieval 
Platja dels Pescadors i Can-
yadó (9-22h)

Fins al 17 d’abril 
‘Amoramar’, exposició 
Museu de Badalona (14h - 
19h)

Fins al 21 d’abril
‘Jo sóc’, exposició 
Centre Cívic Dalt la Vila 
(9-21h)

Dijous 14 d’abril
Processó del Silenci 2022
Santa Maria de Badalona (9 
- 22h)

Dijous 21 d’abril 
Conferència: la guerra 
d’Ucraïna 
Museu de Badalona (19h)

Dilluns 18 d’abril
Caramelles 2022
Dalt la Vila i Baix a Mar 
(10h)  

Guinea Equatorial es va indepen-
ditzar d’Espanya el 1968 i ara s’ha 
convertit en un dels països més 
aïllats d’Àfrica, sotmès a una de 
les dictadures més longeves del 
món, la de Teodoro Obiang, un 
militar format a l’Acadèmia de 
Saragossa. El pròxim 21 d’abril 
(19h), El Círcol projecta un do-
cumental sobre l’escriptor més 
traduït del país, Juan Tomás Ávila 
Laurel, que des del 2011 viu re-
fugiat a Sant Cugat. A través dels 
llibres, ‘L’escriptor d’un país sense 

llibreries’ ens endinsa en un racó 
de l’Àfrica on s’hi troben algunes 
de les víctimes més invisibles del 
franquisme i que, encara ara, pa-
teixen les conseqüències de dos 
segles de dominació colonial. El 
documental es projecta arran de 
la celebració de Sant Jordi 2022, 
i gràcies a l’aliança entre Badalona 
Amnistia Internacional i El Círcol. 
L’entrada és gratuïta i cal reservar 
localitat. En sortir, es podrà fer una 
aportació o donatiu a mode de ta-
quilla inversa. 

‘L’escriptor d’un país 
sense llibreries’, relat 
de l’exili al Círcol 

Una història d’exili viscuda a Guinea Equatorial

Gaudeix del tràiler del 
documental

Els dies 21, 22 i 23 d’abril Badalona celebra 
la XLII Fira del Llibre a la plaça de Pom-
peu Fabra. Durant els tres dies trobareu les 
típiques parades per a la venda de llibres 
amb la col·laboració dels llibreters de Ba-
dalona. Els dies 21 i 22 d’abril hi haurà una 
carpa destinada a les signatures dels autors 
proposades pels llibreters. Un total de 67 
autors i autores seran presents a Badalona 
per signar les seves obres. Oriol Mitjà, Toni 
Cotet, Iu Forn, Joana Hermoso o Nuría Ben-
dicho, entre d’altres, formen part de la llarga 
llista d’escriptors i escriptores convidats a 
la Fira del Llibre de Badalona. De la mateixa 
manera, el 23 d’abril a Pompeu Fabra hi 
podreu trobar també la Carpa de la Xarxa 
Municipal de Biblioteques de Badalona que 
ofereix activitats per als més petits: narració 
de contes i tallers de 10:30h a 19h. 

Sant Jordi
Pel que fa a la Fira de Sant Jordi, s’ubicarà 
a la plaça de la Vila i al carrer Francesc 
Layret el 23 d’abril (de 9 a 21h), amb una 

67 autors i autores a la Fira del Llibre

67 autors i autores a la Fira 
del Llibre de Pompeu Fabra 
La Fira de Sant Jordi es farà a la plaça de la Vila i Francesc Layret

mostra d’entitats i activitats dirigides a tots 
els públics. Cal destacar que el 22 i el 23 
d’abril, Sant Roc, Llefià i Bufalà també pre-

paren activitats vinculades a la diada de 
Sant Jordi. Les podeu consultar al QR de 
la notícia. 

L’il·lusionista i mag badaloní Álvaro 
Cortés ha estat guardonat amb el Premi 
Nacional de Màgia. El guardó l’ha rebut 
durant la XXVIII Trobada Internacional 
de Màgia d’Almussafes. La localitat del 
País Valencià ha acollit durant els da-
rrers dies el Congrés de Màgia Nacio-
nal. L’esdeveniment ha comptat amb un 
total de 500 inscripcions i s’hi han po-
gut veure els millors mags d’Espanya. 
Álvaro Cortés ha estat guardonat com el 
millor del país en la categoria de Màgia 
General.

El badaloní 
Álvaro Cortés, 
Premi Nacional 
de Màgia

Cortés guanya en categoria Màgia General
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Consulta la 
programació 
i els autors 
que vindran 
a signar 
llibres 

07/04 al 20/04/2022



TRENCAR EL RÈCORD DE LES VUIT VICTÒRIES SEGUIDES, 
VIGENT DES DE FA MÉS DE 17 ANYS (TEMPORADA 2004 - 2005)

Jornada rere jornada i victòria rere victòria, 
el Joventut segueix trencant i superant rè-
cords actius des de fa més de 10 anys. El 
sostre d’assistència a l’Olímpic des de l’any 
2007 es va superar al derbi contra el FC 
Barcelona del passat diumenge 27 de març 
i el nou objectiu a l’abast és sumar la vui-
tena victòria consecutiva. La gran fita activa 
des de fa 17 anys! Ara mateix, el conjunt 
de Carles Duran ha igualat els set triomfs 
aconseguits durant el curs 2019 - 2020 
(Estudiantes, Gran Canaria, Obradoiro, 
Zaragoza, Tenerife, Fuenlabrada i Bilbao) 
i l’anterior millor registre que es buscarà 
igualar té una vigència de 17 temporades, 
actiu des de la temporada 2004 - 2005. 

Els millors rècords de la història
Amb el patrocini de DKV, la Penya va su-
perar Alicante, Tenerife, Manresa, Bilbao 
Basket, Lleida, Valencia i Gran Canaria en-
tre el 16 de gener i el 13 de març (més de 2 
mesos sense perdre). Als darrers 30 anys, 
el Joventut només ha aconseguit entrellaçar 
més de 8 victòries seguides una única ve-
gada. Va ser la temporada 92/93, amb 10 
triomfs seguits. La temporada 91/92, el 
Joventut va protagonitzar una dinàmica 
estratosfèrica amb 17 victòries consecuti-
ves, amb títol de Lliga Endesa inclòs. Una 
de les dues darreres èpoques daurades en 
la història verd-i-negra de les darreres tres 
dècades.

PRÈVIA LLIGA 28a Jornada Lliga ACB. Dissabte 9 d’abril a les 20:45h. Nou Congost 

El desplaçament del Joventut d’aquest dis-
sabte al Nou Congost és molt més que un 
derbi contra el BAXI Manresa (20:45h). Serà 
el partit entre dos dels conjunts més en for-
ma de la Lliga Endesa 21-22. L’equip reve-
lació de la temporada contra la confirmació 
de la resurrecció de la Penya com un dels 
grans referents del basquetbol nacional. 
Una setmana abans d’un dels partits més 
destacats al calendari verd-i-negre al tram 
final de la lliga regular, el Manresa va caure 
a Lugo contra el Breogán (98-91) i la Penya 
ho va aprofitar per recuperar la tercera po-
sició. Una plaça encara compartida amb el 
Valencia Basket, però el ‘basket-average’ a 
favor dels badalonins. Aquest context apro-
paria encara més el Joventut al top4 al final 
de primera fase de la temporada i la Penya 

tindria a prop la classificació per al play-off/
lluita pel títol com a cap de sèrie. La confir-
mació no seria, ni de bon tros, matemàtica, 
però el Joventut sí ho tindria a tocar.

El Manresa de Pedro Martínez
Si l’any de la Penya vol que sigui històric, la 
temporada del BAXI Manresa 2021 - 2022 
està sent una de les millors de les darre-
res dècades del conjunt del Bages. L’equip 
dirigit per Pedro Martínez té el mateix sos-
tre que la Penya: no en té. Va arribar a la 
Copa del Rei 2022 18 anys després de la 
darrera vegada, tenen l’explosivitat de Chi-
ma Moneke a pista i és un referent en un 
equip amb una intensitat coral i un ròster 
absolutament equilibrat (Francisco, Sima, 
Thomasson, Bako...). Guillem Jou serà 

Derbi d’alt voltatge al Congost amb el TOP4 en joc

JOVENTUT BADALONABAXI MANRESA

Foto:  CJB

baixa i Dani Garcia, el referent en la posició 
de base, es troba en la recta final de la seva 
recuperació. Per part del Joventut, Ferran 

Bassas també serà dubte. L’any 2018 es va 
celebrar la darrera victòria verd-i-negra al 
Congost (66-67).

  Equip  G P

 1 Barça 21 5
 2  Real Madrid 19 7
 3 Joventut 18 8
 4  Valencia Basket 18 8
 5  BAXI Manresa 17 9
 6  Lenovo Tenerife 16 10
 7  UCAM Murcia 14 12
   8    Bitci Baskonia 14 12
 9  Gran Canaria 14 12
 10  Rio Breogan 13 13
 11  Unicaja          11               15
12    Surne Bilbao 11 15
13    Urbas Fuenla 9 17
 14    Monbus Obradoiro 9 17
 15    Morabanc And.           8            18
 16     Hereda SPB 8            18
17    Casademont ZGZ 8 18
18  Coosur R. Betis 6 20

Classificació

 Casademont ZGZ  63 - 77 Joventut
 Monbus Obradoiro 98 - 91 BAXI Manresa 
 Bitci Baskonia 70 - 86 Gran Canaria 
 Río Breogán  105 - 96 Hereda SPB 
  Valencia Basket  90 - 75 Unicaja  
 Lenovo Tenerife 72 - 59 Real Madrid
 Urbas Fuenla 87 - 82 Surne B. Basket 
 Coosur R.  Betis 84 - 93 UCAM Murcia 

Resultats  darrera jornada

Propera jornada

 BAXI Manresa - Joventut
 Barça  -  Real Madrid
 Unicaja -  Morabanc And.
 Coosur R. Betis -  Casademont ZGZ
  UCAM Murcia -  Gran Canaria
 Surne Bilbao -  Valencia Basket
 Urbas Fuenla.  - Obradoiro  
 Hereda SPB  - Bitci Baskonia 
 Lenovo Tenerife  - Río Breogán
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La Penya s’assegura disputar 
la Fase Final de l’Eurocup a l’Olímpic 
com a millor equip del continent
Quatre partits i quatre victòries 
separen el Joventut del títol conti-
nental de l’Eurocup (i la classifica-
ció per a l’Euroliga 2022 - 2023). 
Una locució molt fàcil d’escriure, 
però difícil d’aconseguir. Sen-
se haver de disputar la darrera 
jornada de la fase regular - el 
Lokomotiv Kuban ha estat exclòs 
de la competició - la Penya ja té 
assegurada la primera posició 
al seu grup. Però el conjunt de 

Carles Duran ha volgut anar més 
enllà i no només ha estat campió 
del seu grup sinó també de tota 
la lliga regular de l’Eurocup.  El 
Gran Canaria, líder a l’altre grup, 
era l’adversari directe dels verd-i-
negres en aquesta lluita per asse-
gurar-se disputar tots els partits a 
partir dels vuitens de final amb el 
factor pista a favor (juga sempre a 
l’Olímpic). Tot i que el Gran Ca-
naria encara té un partit pendent, 

el Joventut tindrà, tant sí com no, 
millor % victòries-derrotes que 
l’equip canari. 

L’Ulm de Lakovic
El Ratiopharm Ulm, entrenat pel 
segon coach de Carles Duran fa 
dues temporades, l’eslovè Jaka 
Lakovic, serà el rival del Joventut 
als vuitens de final de l’Eurocup. 
El matx es jugarà el proper dimarts 
19  o dimecres 20 a l’Olímpic. 

Per primera vegada en tota la tempo-
rada, el Joventut viurà un mes sense 
pràcticament haver de disputar un partit 
cada 3 o 4 dies. Sense comptabilitzar 
les setmanes amb partits ajornats a 
causa de la covid, la Penya viurà dues 
setmanes sense haver de superar dues 
jornades (ACB i Eurocup). Zaragoza, 
Manresa, ‘Fuenla’ i Unicaja seran els 
rivals d’aquest mes d’abril, més el duel 
de vuitens de finals d’Eurocup a l’Olím-
pic del proper 19-20 d’abril. El 26-27 es 
podrien jugar els quarts de final.

Un ‘break’ 
de dues setmanes 
sense jornades 
intersetmanals

63

CASADEMONT 
ZARAGOZA

77

JOVENTUT
BADALONA

Foto:  CJB

Foto:  Eurocup

El Club Joventut Badalona continua pletòric 
a la Lliga Endesa. Dissabte al Príncipe Feli-
pe de Saragossa l’equip de Carles Duran va 
aconseguir la setena victòria seguida de la 
temporada. Sí, sí. Ho llegeixen bé. La setena 
consecutiva! La Penya va assaltar la pista 
del Casademont Zaragoza per 63 a 77 i es 
situen en tercera posició en solitari a la clas-
sificació de l’ACB (va perdre el Manresa). 
Els primers minuts a terres aragoneses van 
ser un intercanvi de cops amb Simon Bir-
gander iderant els atacs amb 4 punts (7-11). 
Els locals van arribar a capgirar el marcador 
(27-26), tot i que es va arribar amb màxi-
ma igualtat a l’equador del partit (31-31). 
El Zaragoza va dominar els primers minuts 
de la represa (44-40), però la Penya va rea-
parèixer amb un parcial de 0-10 liderat per 
Andrés Feliz (44-50). Guillem Vives va es-
trenar el darrer quart amb un triple per col·lo-
car de nou el +7 per a la Penya, (52-59) i, 
amb els bons minuts de Brodziansky, el Jo-
ventut va apropar-se a la victòria als darrerrs 
tres minuts (61-68) Triomf número 18 de la 
temporada a l’ACB i tercera posició al sarró. 

Setena eufòria seguida del 
Joventut a Saragossa i tercers
El conjunt de Carles Duran va trencar el partit a la represa

Foto: Flash BDN

Aprofitar la victòria de diumenge a l’Estadi 
contra el Prat per enlairar-se a la classifi-
cació i deixar enrere el descens és l’etern 
objectiu del Badalona. Pot semblar un ‘deja 
vu’ constant, però la realitat del Badalona 
no deixa de ser una altra que mantenir-se 
a Segona RFEF. Ara com ara, el conjunt de 
Javi Moreno intentarà aprofitar aquest ta-
lismà de la tercera equipació verd-i-negra, 
que tant bona sort li va donar al Badalona 
en la seva estrena. Tot i així, els escapulats 
jugaran, previsiblement, amb la primera 
equipació diumenge (12:00h) a Formente-
ra, rival que lluita per entrar al play-off d’as-
cens a Primera. Els escapulats acumulen 9 
empats en les darreres 13 jornades i només 
una única derrota. Estadístiques gens bones 

Figueres a l’Estadi (3-0), rival directe per 
l’ascens a Divisió d’Honor Juvenil. Amb 
aquest triomf importantíssim, els nois de 
Santi Álvarez augmenten a 10 punts la di-
ferència amb el seu adversari, quan només 

FORMENTERA CF BADALONA

Imaginem que tornem a ser ‘la Penya’...
29ª jornada 2a RFEF. Diumenge 10 d’abril a les 12h. Municipal Sant FrancescLA PRÈVIA: 

davant un rivals que reaccionen al tram de-
cisiu del curs i mantenen els badalonins a la 
zona vermella de la taula. El Badalona no té 
un calendari gens assequible en les darre-
res sis finals. Només quatre enfrontaments 
a l’Estadi amb dues jornades seguides a 
domicili (Formentera i Europa). El Badalona 
intentarà tornar a Badalona fora de les posi-
cions de descens, però no serà una fita gens 
assequible. El Formentera és seté a la clas-
sificació amb 40 punts, només tres menys 
que el Badalona, i té la promoció d’ascens a 
un punt de distància. Tres derrotes seguides 
els allunyen de la cinquena posició.  

El Juvenil A resta opcions al Figueres 
Per la seva part, el Juvenil A va golejar el 

resten 24 en joc. Una diferència notable. 
Nàstic Manresa i Fundació Grama seran, 
previssiblement, els rivals dels escapulats 
que pugnaran per aquestes dues places 
d’ascens de categoria.

Foto: Fash BDN

El Badalona ja ha trobat el seu què a la 
dinàmica agra de resultats que portava acu-
mulant el conjunt de Javi Moreno. Era la 
samarreta! El conjunt escapulat va estrenar 
la tercera equipació contra el Prat a l’Esta-
di i va sumar una victòria importantíssima 
que manté el pols dels badalonins en la 
lluita per les posicions de permanència. Un 
triomf per la mínima, però que ara mateix és 
or per al Badalona. L’equip escapulat es va 
encomanar a la bona dinàmica de marca-
dors del Joventut (7 victòries seguides) i la 
decisió del club no podria haver tingut més 
sort i encert. 

Molina, decisiu
Xavi Molina va avançar el Badalona abans 
de superar la primera mitja hora de partit i 
el macador es va poder mantenir a favor fins 
el xiulet final.  Toni Larrosa, Àlex Pla, Pol 
Ballesteros i Sasha van intentar augmentar 

BADALONA  -  AE PRAT

1 0

Qui juga? qui mana? El Badalona! 

la diferència i certificar els tres punts abans 
del xiulet final. Tot i la victòria, els adver-
saris directes del Badalona tampoc van 
desaprofitar els seus partits i els triomfs de 
Cerdanyola, Brea i Tarazona mantenen els 
escapulats al pou, en posicions de descens.  
35 punts i una classificació ajustada - a un 
de la permanència - amb només sis jorna-
des per disputar-se.

Propera Jornada 

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

Totes les eliminatòries com a locals / Foto: CJB

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

Resultats Jornada 28

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Espanyol B  53 44 33
 2. Numancia 47 33 20
 3. Teruel  46 32 31
 4. Peña Deportiva 45 38 28
   5. CD Ibiza 41 40 29
 6. AE Prat 40 30 29
 7. SD Formentera  40 30 23
 8. Terrassa 38 39 35
 9. Ebro 38 30 24
 10. Cerdanyola 36 35 33
 11. Lleida 36 29 35
 12. Tarazona 35 28 28
 13. Brea 35 27 30
 14. Badalona  35 24 28
 15. Andratx 31             28             29
 16. Huesca B                  28            26 32
 17. Europa 25             23             41 
 18. Ejea 18 21 49

La crònica 
en vídeo

La crònica 
en vídeo
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El Seagull cau al camp del Pradejón, 
rival directe per la permanència (3-0)
Quarta derrota consecutiva de les ‘gavines’ a La Rioja

Foto: CE Seagull

El Seagull va patir la quarta derrota seguida 
al Municipal de Pradejón (La Rioja) davant 
el CD Pradejón (3-0), rival directe per la 
permanència a la lliga Reto Iberdrola. Les 
‘gavines’ van patir una desfeta en què Ire-
ne Yanguas va avançar les locals al minut 
37 de partit, amb una rematada de cap que 
va superar Alba Sánchez sota pals. Tot i les 
opcions de mantenir-se amb possibilitats 
d’anivellar el partit a la represa, el Prade-
jón va augmentar la diferència al tram final. 
Novament Yanguas va apropar les locals a 
la victòria i Carmen Sobrón va sentenciar 
l’enfrontament al darrer minut de partit.. 

A 14 de la salvació
Amb aquesta nova ensopegada, l’equip de 
Salvador Jaspe es manté en posicions de 
descens a Primera Nacional amb 9 punts, 
a  14 de la permanència a la futura Tercera 
RFEF. Una realitat i un context molt com-
plicat, quan només resten 21 punts en joc.
Aquest cap de setmana no hi haurà compe-
tició i el proper partit de lliga serà dissabte 

16 d’abril amb la visita de l’Athletic Club B 
a l’Estadi Municipal de Badalona (17:00h).

Suport de la presidenta a La Rioja
En aquest context complicat de l’equip, 
la mentalitat i el suport anímic és un dels 
factors que més cal treballar i reforçar. Per 
aquesta raó, la presidenta del club, Pilar 
Ruiz, va viatjar a La Rioja per transmetre el 
seu suport al primer equip. Una situació en 
què les ‘gavines’ s’han de reforçar psicolò-
gicament.

El Juvenil B somia amb l’ascens
D’altra banda, el Juvenil B blau és la gran 
sensació de la temporada al planter del 
Seagull. El conjunt de Dani Maldonado va 
superar la Guineueta (1-2) fa dues jornades, 
líder del grup 4 de Segona Divisió, i les ‘mi-
nigavines’ depenen d’elles mateixes en les 
darreres tres finals de lliga per proclamar-se 
campiones de lliga i aconseguir l’ascens a 
Primera Divisió. Un premi merescut a la fei-
na de tota la temporada. 

Unificació Llefià i Lloreda 
fan un nou pas endavant cap a la salvació
Victòries claus per a la permanència a Primera i Segona Catalana, respectivament

Foto: CFLloreda

Tot i la benvinguda al mes d’abril fa poc 
menys d’una setmana, la temporada 2021-
2022 afronta el seu tram final amb les da-
rreres jornades de competició. La Unifica-
ció Llefià va tornar a entrellaçar una nova 
victòria a casa contra el CF Lloret (3-1), 
segon classificat del grup 1 de Primera 
Catalana. Naya va avançar els vermells al 
primer temps, però els gironins van igua-
lar el partit abans del descans. A la repre-
sa, ràpida reacció badalonina amb dues 
dianes de Demba i tres punts importan-
tíssims al sarró. El curs arriba a les seves 
tres jornades finals amb la salvació prou 
consolidada, però encara s’ha de senten-
ciar la permanència. Diumenge a les 12h, 
la Llefià visita el Municipal de Nou Barris 
per enfrontar-se al CF Montañesa, líder 
del grup amb l’ascens encara pendent. La 
victòria a Barcelona podria suposar la sal-
vació matemàtica de la ‘Llefi’. Qui també té 
prou bé mantenir un any més la categoria 
és el CF Lloreda. L’equip de Fran Cádenas 

també va golejar el CD Montcada al seu 
Municipal amb el mateix marcador que els 
seus veïns (3-1). Joel Jurado, amb un do-
blet, i Aleix Fernández van ser els goleja-
dors dels badalonins. El Lloreda es retroba 
amb el triomf pràcticament dos mesos 
després i suma 30 punts. El Municipal 
del Racing Vallbona serà el desplaçament 
d’aquest diumenge (12:15h). 

El Pomar segueix sumant
A Tercera Catalana, el Young Talent va 
caure per la mínima al camp del líder, el 
Sant Genís (1-0), i perd la tercera posició, 
el Pomar va golejar l’At. Piferrer (6-1) - sis 
jornades sumant - i el Pere Gol va caure 
contra l’Esquerra de l’Eixample (4-5). El 
YTFA B també va perdre a Badalona Sud 
contra el Badia (1-5). A Quarta Catalana, 
el Lloreda B va vèncer l’Huracan a domici-
li (2-4) i segueix amb opcions d’ascens a 
Tercera - a cinc punts de la primera posició 
- i el YTFA C va caure contra el Gòtic (4-0).

Círcol, Minguella i Círcol B, a la fase d’ascens; 
Sant Josep, a la de permanència a Copa Catalunya
El Badalonès tanca la temporada amb derrota a la pista del CB L’Hospitalet

el cap de setmana del 23-24 d’abril. El Cír-
col disputaria els quarts de final de Copa 
Catalunya si finalitza la nova fase entre els 
dos primers classificats de la seva lligueta o 
és un dels dos millors tercers. El Sant Josep 
obtindrà la permanència a Copa si finalitza 
la seva lligueta entre les dues primeres po-
sicions. El quart classificat baixa a Primera 
Catalana i el tercer disputarà el play-out.

Ple badaloní a Primera Catalana
A Primera Catalana, la Minguella va aco-
miadar la lliga regular amb un ajustat triomf 
a la pista del Sant Nicolau (60-62) i el Círcol 
B va caure a la del Caldes, segon classificat 
(87-69).  Grup Barna, Palamós, Sama Vila-
nova seran els nous rivals de la Minguella  
i Nou Bàsquet Olesa, Vic i Morell els del 
Círcol B. Mateix inici de Fase d’Ascens que 
a Copa Catalunya (23-24 d’abril) i només el 
campió de cada grup es classificarà per a 
les semifinals.  A Segona Catalana, UB Lle-
fià, Sant Andreu Natzaret i Minguella B son 
els tres aspirants badalonins a l’ascens a 

Primera Catalana. Cultural i ABB disputaran 
la Fase de Permanència. Només el campió 
de cada grup obtindrà l’ascens de categoria. 
UB Llefià, Farners,  Ateneu Montserrat i 
Santpedor formaran el grup 8 de Fase d’As-
cens i  Sant Andreu Natzaret, Minguella B, 
Salt B i Sant Joan Despí formaran el grup 
14 amb el mateix objectiu. Només el cam-
pió aconseguirà aquest premi. Als grups 
de permanència, la Cultural buscarà la 
salvació al grup 19 i s’enfrontarà a Roser 
B, Manyanet Reus i Parets. L’ABB disputa 
aquest dissabte un partit ajornat a la pista 
del CBSC B i haurà d’esperar per conèixer 
els seus rivals.Els dos primers de cada grup 
assoleixen la salvació matemàtica i el tercer 
disputarà play-out

Comiat amb derrota del Badalonès
A lliga EBA, també va finalitzar la lliga re-
gular, amb un altre equip badaloní com a 
protagonista. El Badalonès va concloure la 
temporada amb derrota a la pista de L’Hos-
pitalet (88-64) i s’acomiada de lliga EBA.

Fase Final contra Vilatorrada, Tarragona B 
i  Ciutat Vella. Per la seva part, el CB Sant 
Josep de Marcel Roca va sumar la victòria 
contra el Bàsquet Pia Sabadell, un triomf 
més al sarró contra un rival que es va retirar 
de la lliga. Almeda, Torreforta i Santa Eulàlia 
seran els rivals dels parroquials a la fase de 
permanència. Ambdues fases començaran 

La primera fase de la temporada a Copa 
Catalunya, Primera, Segona i Tercera Cata-
lana ha arribat al seu punt final. Bona part 
dels conjunts badalonins disputaran la fase 
d’ascens de categoria. El Círcol Catòlic ja 
coneix el seu camí. L’equip de Pere Lluís 
Corominas va finalitzar la lliga regular amb 
una derrota a Montgat (81-64) i disputarà la 

Foto: CB Hospitalet
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¡CONSIGUE LAS CAJAS 
DE CARTÓN 
MÁS ECONÓMICAS!
Compra online cajas de cartón de gran 
calidad ideales para almacenaje de 
productos, transporte, mudanzas y envíos 
de e-commerce

933 839 493

FASE DE PERMANÈNCIA PER AL SANT ANDREU DE NATZARET; 
LLEFIÀ I MINGUELLA LLUITARAN PER L’ASCENS

Foto: AE St. Andreu Natzaret

El Sant Andreu Natzaret va finalitzar la lliga 
regular amb molt bones sensacions. Amb la 
victòria contra l’Argentona (60-38), l’equip 
blau va sentenciar el primer capítol de la 
temporada en sisena posició, a només un 
triomf de la quarta plaça (fase d’ascens). 
D’aquesta manera, a partir del proper 23-24 
d’abril, arrencarà la fase de permanència a 
Primera Catalana. Cerdanyola B, Ipsi, Mar-
tinenc o Vedruna i Manyanet Reus seran els 
rivals en la nova fase. Els dos primers de 
cada grup es mantindran a Primera Catala-
na. A Segona Catalana, la Minguella es va 
acomiadar de la temporada amb una vic-

tòria al derbi contra el Sant Josep (62-57), 
el Círcol va caure a la pista del Ramon Llull 
(55-46) i la Llefià davant el Diagonal Mar 
(58-62). Vilassar de Dalt, Collblanc i Mo-
lins de Rei seran els rivals de la Llefià a la 
fase d’ascens i Vilablareix, Femení Mares-
me UE Mataró, Sant Josep Obrer  els de la 
Minguella.  El campió de cada grup assoleix 
l’ascens i la nova fase també començarà el 
23-24 d’abril. Pel que fa a la salvació, Mo-
llet, Salou i Tona seran els adversaris del 
Sant Josep. Granollers, i Sant Joan Despí 
(grup de només tres equips) jugaran contra 
el Círcol Catòlic. 
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El Campionat d’Europa i el Mundial, 
nous reptes de Laia Zurita i Marc Garcia

a la final del Campionat de Catalunya de re-
lleus 4x60 m.ll en categoria sots12, tant en 
categoria masculina com també femenina. 
L’equip sots14 masculí també es classifi-
cava per a la final de 4x80 m.ll i el sots16 

femení per a la final 4x100 m.ll. La Fase 
Prèvia del Campionat de Catalunya es va 
celebrar a Lleida i va concloure amb quatre 
equips de la UGE Badalona classificats per 
a les finals.

La Real Federació Espanyola d’Atletisme 
(RFEA) ha convocat els atletes de la UGE 
Badalona Laia Zurita i Marc Garcia per a 
dos dels futurs compromisos internacio-
nals de l’equip espanyol d’atletisme. Zurita, 
qui ja busca la seva millor versió després 
dels efectes provocats per la covid, viatjarà 
a València entre el 21 i el 24 d’abril per a 
una concentració de relleus, preparatori per 
a l’Europeu sots18 d’aquest any. Jerusalem 
(Israel) serà la seu del Campionat d’Euro-
pa d’aquest any. Per la seva banda, el repte 
de Marc Garcia tindrà una dimensió enca-
ra més internacional: el Mundial. Amb el 
mateix calendari que Zurita, Garcia viatjarà 
també a València per a la seva concentració 
amb la selecció espanyola. Ha estat convo-
cat per a la prova de velocitat i relleus pel 
Mundial sots20 a Cali (Colombia). Els dos 
joves atletes de la UGE Badalona son les jo-
ves referències del club i els grans referents 
nacionals de la seva generació. 

Campionat de Catalunya U12 i U14
Durant el darrer cap de setmana, la UGE 
Badalona va aconseguir la classificació per 

Foto: UGE Badalona
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 Àries (21/3 al 20/4)
Tot i la teva aparença de persona forta i decidida, tens 
un gran cor que pocs coneixen. L’economia et treu 
una mica el son i penses en com guanyar més diners.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Cerques noves emocions i t’apuntes a aquella acti-
vitat que tenies aparcada. Molta feina pot produir-te 
estrès. T’hauries de prendre el descans més serio-
sament.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
S’obre una etapa més tranquil·la a la feina. Si hi havia 
algun conflicte amb companys o superiors, s’esta-
bleixen acords. Cerques l’equilibri físic i espiritual.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si darrerament tenies dubtes i estaves confós, veus 
les coses més clares i això també et permet posar 
límits a qui calgui, reforçant la seguretat personal.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Augmenta el cercle d’amics perquè fas noves activitats 
que porten més coneguts. Si no tens fills pots sentir 
que ja ha arribat el moment de tenir descendència.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si esperes que et retornin uns diners o una reso-
lució judicial, en aquest mes d’abril pots tenir-ne 
notícies. L’atracció que sents per algú podria ser 
mútua.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Venus al sector de l’amor, reitera la tendència a viure 
un temps força fèrtil pel que fa a l’afecte. Amb els fills 
vius un període de més proximitat i enteniment.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Sents que ja és hora de donar-te alguns plaers. Això 
pot ser un bon àpat o productes de bellesa/moda. Si 
tens una vida sedentària, augmentes l’exercici físic.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Venus transitant per la Casa X afavoreix el sector 
professional i fins i tot, podries treure rendiment als 
talents artístics. Es promou l’expansió econòmica.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Venus transitant per la teva Casa VII, obre un temps 
d’aproximació amb la parella. Pot sorgir una opor-
tunitat de negoci en col·laboració amb altres per-
sones.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Et preocupes més per la llar i fas una mica de mante-
niment i neteja a fons. Possible trobada amb una per-
sona de la família amb qui fa anys no tens contacte.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Poses més atenció als afectes. Si tens parella, fas 
balanç de la vostra relació. Desprens encant i podries 
descobrir que hi ha una persona interessada en tu.

Previsions astrològiques per Roser Bona

L’Estadi Municipal de Badalona 
obre les portes al Badalona Dracs 
El proper dissabte 23 d’abri en la ‘round 1’ de la Copa d’Europa

Convocatòria internacional dels atletes de la UGE Badalona

Foto: Flash BDN

Tal com vam avançar al Diari de Badalo-
na fa dues setmanes, els Badalona Dracs 
jugaran a l’Estadi Municipal de Badalona. 
El conjunt d’Óscar Calatayud disputarà la 
‘round 1’ de la Central European Footbal 
League (CEFL), la màxima competició con-
tinental, contra el Flash de La Courneuve 
francès. El retorn dels badalonins a Europa 
no podria tenir una millor data: dissabte 23 
d’abril. La Diada de Sant Jordi conclourà 
amb el partit europeu dels Dracs, a partir 
de les 17:30h. El club informarà durant els 
propers dies sobre la venda d’entrades per 
a una jornada que pot ser històrica i amb la 
previsió d’una bona assistència de públic a 
un dels temples esportius de la ciutat.

Nova victòria a la LNFA
Pel que fa a la lliga, els Dracs van superar 
el Mallorca Voltors en la jornada anterior, 
disputada a Montigalà (37-21). Triomf 
treballat d’uns Dracs que se situen líders 
del seu grup amb 6 victòries i una única 
derrota. 

El Sosmatic CTT Badalona buscarà su-
perar l’Alzira als partits de tornada del 
play-off regional de la Fase Final d’as-
cens a Superdivisió. El conjunt badalo-
ní, que ja té assegurada la classificació 
per a la Fase Nacional i lluitarà per l’as-
cens, va caure a la Comunitat Valencia-
na per un ajustat 4-3. Aquest dissabte, a 
les 17:30h, ‘round’ definitiu a Badalona 
en què es buscarà la classificació per 
a la gran final regional. Esparreguera i 
Sant Jordi Eivissa és l’altra semifinal.

El Sosmàtic 
buscarà superar 
l’Alzira als partits 
de tornada
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El sènior femení del Rugby Badalona, les 
‘Tintoteres’, va superar el Carboners de Te-
rrassa en les semifinals del play-off de Ter-
cera Catalana a les pistes d’Atletisme Paco 
del Àguila (22-5). Un triomf treballat de les 
badalonines en què es va segellar la clas-
sificació per a la gran final de la categoria. 
El Catalunya Central serà el rival en la final 
d’aquest dissabte 9 d’abril que es disputarà 
a Vic (17h) per proclamar-se campiones 
de Tercera Catalana. Les ‘Tintoreres’ volen 
sorprendre i superar un rival que ha guan-
yat tots els partits. Molta sort, noies!

Les ‘Tintoreres’ 
disputaran 
la final de 
Tercera Catalana
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