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Badalona, seu 
de la Copa 2023
La nostra ciutat organitzarà la Copa del Rei 
de bàsquet el 2023: del 16 al 19 de febrer 

Foto: ACB Photo
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“l’obra pròpia amb classes de pintura, dibuix i 
modelat”. 

Sumar esforços
La idea d’obrir les portes del seu taller a la Nika 
i la Yuliia li va sorgir de forma espontània. “La 
meva veïna de dalt, la Roberta, les ha acollit. 
Ens va avisar per si veiem a gent desconeguda 
entrar i sortir, ja que l’edifici és petit. Quan ho 
vaig saber, vaig pensar que estaria bé que po-
guessin fer unes classes per distreure’s una es-
tona. Des que van arribar a Badalona fan classe 
cada setmana”, relata Laia Pla. L’escultora es 
mostra sorpresa de l’adaptació “tan bona” que 
han tingut. “Són molt autònomes, tot i que la 
mare no parla anglès. Amb la Nika ens anem 
entenent, ja que ella fa de traductora. El cert és 
que són molt dinàmiques i tenen molt talent 
per la pintura i el modelat”, afegeix Pla. 

Transformar el dolor 
de la guerra en art
Refugiades ucraïneses acollides 
a Badalona aprenen escultura 
i pintura en un taller
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Duresa
Convivint amb elles, la Laia ha pogut identi-
ficar clarament la duresa emocional de totes 
dues. “Són dues persones molt fermes. Al 

Gaudeix del 
reportatge en 
vídeo

principi patia una mica perquè no sabia com 
dirigir-me a elles... Amb alegria o amb tristor. 
Però la seva serenitat m’ho ha posat molt fà-
cil”, reconeix. “Espero que l’art les ajudi a tenir 

el cap ocupat i a fugir de la situació tan ho-
rrorosa que han viscut. Al taller intentem que 
visquin moments de pau i connexió amb un 
mateix”, afegeix l’artista. 

Escoltar les bombes
La Nika i la Yuliia, filla i mare, van completar 

La guerra és l’escenari on se sol presenciar la 
pitjor cara de l’ésser humà. Les morts, la vul-
neració de drets i la injustícia imperen en un 
espai – el bèl·lic – on, per sort, també hi po-
dem trobar llums d’esperança. Avui us acos-
tem la història d’una mare i una filla que ho han 
deixat tot enrere. Badalona s’ha convertit en el 
seu refugi; en el lloc on s’han tornat a sentir 
persones. La Yuliia i la Nika Prosolenko són 
ucraïneses. Procedeixen de la ciutat de Dnipro, 
situada al centre del país i a escasses hores de 
cotxe del Donbass, un dels punts més calents 
de la guerra. Totes dues van marxar de casa 
seva, fugint de les bombes, i han estat aco-
llides per la Roberta, una veïna de Badalona. 
Laia Pla, escultora professional badalonina, té 
el seu taller al carrer Batista i Roca, en el mateix 
edifici on la Yuliia i la Nika s’han instal·lat. Pla 
va obrir aquest espai “fa uns dos anys” i alterna 

L’escultora 
Laia Pla els 
ofereix classes 
de pintura i 
modelat

L’art els 
serveix per 
evadir-se de 
la guerra i per 
integrar-se

La Nika i la 
seva mare 
Yuliia han estat 
acollides per 
una veïna 

un periple molt llarg amb diversos trens per 
viatjar des de Dnipro fins a Badalona. Primer 
van moure’s cap a l’est d’Ucraïna, des d’on 
van creuar a Polònia. D’allà van marxar a Ale-
manya i, tot seguit, a França, escenari previ 
a la seva arribada a Barcelona. La Roberta, 
veïna de Badalona, les va conèixer a través 

d’Internet i les va acollir. “Vam conèixer la 
Roberta a través del portal ‘I can help host’. 
És un web especial per ajudar els refugiats 
ucraïnesos. És una molt bona persona i ens 
agrada molt viure amb ella”, assegura la 
Nika, de només 16 anys. Malgrat ser una 
adolescent, la Nika té una mirada i un discurs 
de persona adulta. S’ha matriculat a l’Institut 
Badalona VII i, de ben segur, que cap dels 
seus companys compta amb la seva madu-
resa. “Pas a pas estic aprenent l’idioma. A 
l’institut hi ha gent molt maca”, ens explica 
en anglès. 

Dues artistes
El cert és que la Nika i la Yuliia tenen molt 
de talent per l’art. La Yuliia està pintant 
una reproducció del famós quadre ‘El Crit’, 
d’Edvard Munch, mentre que la seva filla 
es dedica a fer modelat i escultures d’un 
gat. “Dnipro és una de les ciutats més pa-
cífiques, però també hi han caigut bombes. 

Vam decidir marxar quan Mariupol estava 
sent bombardejada amb gran intensitat. Ara 
mateix a Dnipro hi ha una situació bastant 
normal, però en molts altres espais, com 
Mariupol, Kharkiv, Donbass o Bucha, encara 
hi ha bombardejos i molts combats”, relaten. 
Les dues refugiades continuaran a Badalona, 
ja que encara no saben quan, com o si mai 
tornaran a viure al seu país. 

La pràctica de pintura i escultura les pot ajudar a evadir-se

La Yuliia i la Nika viuen a un pis de sobre del taller

Van fugir de Dnipro coincidint amb el setge a Mariupol

La Yuliia està pintant el quadre de ‘El Crit’
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El nou Hotel Sallés Marina Badalona ha 
obert les seves portes al gran públic.  
L’establiment hoteler, situat a l’avinguda 
d’Eduard Maristany, a tocar del Port, té una 
categoria de quatre estrelles i disposa de 
181 habitacions distribuïdes en les seves 
14 plantes.  També ofereix tres opcions de 
restauració, cinc espais de diverses mides 
per a reunions empresarials o celebracions, 
una àrea termal i diverses terrasses, entre 
les quals destaca la situada a la part més 
alta amb unes vistes de 360 graus sobre el 
litoral i la ciutat. Pel que fa al seu interior, de 
caràcter contemporani, predomina el color 
blanc i els detalls de fusta, prenent com a 
inspiració el Mediterrani i els diversos ele-
ments nàutics. L’hotel està clarament iden-
tificat amb Badalona i la seva costa, ja que 
tota la nomenclatura dels espais interiors es 
correspon amb diferents indrets de la ciutat 
i les seves platges. 

Mitja plantilla badalonina
La propietat de l’hotel i l’Ajuntament van 
signar un conveni que ha permès que una 
part del personal contractat sigui de la 
ciutat i que, en les futures incorporacions, 
l’empresa tingui a la seva disposició la 
borsa de treball de l’Institut Municipal 
de Promoció de l’Ocupació (IMPO) per 
seleccionar a les persones que s’ajustin 
als llocs de feina vacants. De la cinquan-
tena de treballadors actuals, la meitat són 
veïns i veïnes de Badalona. “Badalona 
té amb aquest hotel una nova referència 
de turisme, de promoció econòmica i de 
foment de l’ocupació”, destacava Rubén 
Guijarro, alcalde de la ciutat. Per la seva 
part, la directora Executiva del grup Sa-
llés Hotels, Yolanda Sallés, afirmava: 
“Volem que l’Hotel Marina Badalona si-
gui un fidel representant dels valors de 
la vida al Mediterrani, del dinamisme El primer matí d’obertura ja hi havia 40 reserves

La piscina infinity, gran atracció de l’hotel

El nou Hotel Sallés Marina Badalona: 
la nova referència del litoral badaloní

Badalona, seu de la Copa del Rei de bàsquet 2023

Consta de 14 plantes i 181 habitacions i s’ha inspirat en elements nàutics de Badalona

L’única Copa feta a Badalona va ser el curs 84-85 a Ausiàs March

del port esportiu i de les tradicions que 
es modernitzen”. Només el primer matí 
d’obertura, l’hotel ja tenia 40 habitacions 
reservades. 

Canal del Gorg 
L’Hotel Sallés Marina Badalona és a to-
car del canal del Gorg. Aquesta setmana 
s’ha signat el contracte per tal d’iniciar 
les obres interiors del canal. Una vegada 
es tingui aprovat el pressupost munici-
pal de forma definitiva, també al maig, 
es posaran en marxa els tràmits perquè 
abans de l’estiu se signi el conveni amb 
Adif. Això assegurarà la inversió prevista 
de 3,8 milions d’euros que faci realitat la 
finalització del canal del Gorg.

L’Ajuntament de Badalona ha rebut el 
reconeixement Bandera Blava per la 
platja del Cristall-Barca Maria i per la 
platja dels Pescadors, que la recupera 
després de 4 anys. També s’ha atorgat 
el guardó Bandera Blava a Marina Ba-
dalona pel port. El distintiu Bandera 
Blava és un guardó d’abast mundial 
que reconeix que la platja compleix 
amb criteris de legalitat, accessibilitat, 
sanitat, neteja i seguretat, així com que 
disposa d’informació i de gestió am-
biental adequada. 

La platja dels 
Pescadors 
recupera 
la Bandera 
Blava 

Caliu: un nou projecte de cohabitatge 
que vol arrelar a Badalona

La ciutat ja té 3 banderes blaves

La cooperativa compta amb 25 persones

Badalona serà la seu de la Copa del Rei 2023. 
Del 16 al 19 de febrer, la nostra ciutat aco-
llirà el torneig, tal com ha avançat el Diari de 
Badalona en exclusiva. L’ACB ja ha confirmat 
Badalona i el Palau Olímpic com a seus. La 
Penya exercirà com a club amfitrió de la com-
petició i, per tant, tindrà la seva presència ga-
rantitzada. En cas que el Joventut quedés fora 
dels vuit primers al final de la primera volta 
del curs vinent, disputarien la competició els 
millors set classificats de l’ACB a l’equador de 
la competició. La Copa 2023 serà l’esdeveni-
ment esportiu més important celebrat a Bada-
lona des dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, 
quan la nostra ciutat va acollir la competició 
de bàsquet a l’Olímpic. 

Un retorn esperat
La darrera edició de la Copa es va fer a Grana-
da. Un estudi fet per l’Ajuntament del municipi 
andalús va xifrar el retorn de la competició en 
10 milions d’euros directes per la ciutat i 11 
milions d’euros en format indirecte. Recor-
dem que, per dur la Copa a Badalona, cal pa-
gar un cànon de 1.7 milions d’euros. Granada, 
això sí, compta amb molta més oferta d’hotels 
i d’allotjaments turístics que Badalona. Bar-
celona i la seva Àrea Metropolitana, doncs, 
també es beneficiaran de la competició. Ara 

cal traçar una bona estratègia amb la Minico-
pa i les Fan Zones perquè la major part de la 
despesa de les aficions es quedi a la ciutat. 
Quan va presentar la candidatura badalonina, 
l’alcalde Guijarro ja va assegurar que l’Ajun-
tament disposava dels recursos per habilitar 
i millorar l’estat de les instal·lacions esporti-
ves de la ciutat gràcies al pressupost que s’ha 
d’aprovar definitivament aquest maig.

INSTITUT EUGENI D’ORS

ESO - BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS  D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I 
   PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A  
   LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
   DEPENDÈNCIA
- CFGS TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ 
   TEATRAL

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66

- CFGM TÈCNIC EN CURES 
   AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN 
   INTEGRACIÓ SOCIAL 
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ
   I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A LES 
   PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

TORN DE TARDA

Cicles formatius de Grau Mitjà i Cicles formatius de Grau Superior
PREINSCRIPCIONS OBERTES
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L’Olímpic, seu del torneig / Foto: David Grau

38 anys sense Copa 
Si ets aficionat o soci de la Penya i vas néixer 
a partir de l’any 1985, mai hauràs viscut una 
Copa del Rei a Badalona. La temporada 84-
85, Ron Negrita Joventut i Real Madrid van 
disputar la final de la Copa del Rei a l’històric 
pavelló d’Ausiàs March – amb 5.000 especta-
dors a la graderia – amb un marcador a favor 
del conjunt blanc (76-90) i l’inici d’una de les 

millors èpoques esportives verd-i-negres. 
Aquell Joventut va superar el FC Barcelona 
a semifinals (79-83). El Madrid va vèncer el 
Valladolid (94-77). El lideratge de Fernan-
do Martin, amb 24 punts i 11 rebots, es va 
imposar a la joventut de Jordi Villacampa i 
Rafa Jofresa. Durant aquell cicle, la Penya va 
disputar tres finals consecutives, cinc en nou 
temporades i no va poder aconseguir cap títol.

La competició es 
jugarà del 16 al 19 
de febrer

La darrera Copa 
jugada a Badalona 
va ser la 84-85

La Penya exercirà 
com a amfitrió 
i tindrà plaça 
garantitzada

Caliu és una cooperativa creada per 
promoure i crear habitatge coopera-
tiu a Badalona. El projecte va néixer 
el 2020, quan un grup d’amics que 
ballaven swing al Círcol van decidir 
explorar aquesta via, entenent que 
els preus del mercat de l’habitatge 
eren abusius. El projecte de Caliu 
és crear habitatges cooperatius 
seguint el model de cessió d’ús. 
Aquest concepte s’allunya de les 
figures del lloguer i del propietari. 
Cada usuari de la cooperativa paga 
per l’ús de l’habitatge una quota in-

ferior a la del mercat del lloguer. 
Per accedir a la cooperativa s’ha 
de fer una aportació inicial d’entre 
30.000 i 40.000 euros, per tal de 
poder construir els habitatges. Si 
es marxa de la cooperativa, els 
diners es retornen. Actualment, el 
projecte Caliu està buscant solars 
privats i públics. Volen iniciar 
converses amb l’Ajuntament per 
explorar la cessió d’un solar. La 
cooperativa compta ja amb 25 
persones d’11 unitats de convi-
vència.

Gaudeix del 
reportatge en 
vídeo
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Els pisos de Ca l’Arnús centren 
el debat d’un parc descuidat
2.200 signatures recollides per frenar el projecte

Badalona ha de tenir cura de Ca l’Arnús

Més de 2.200 signatures
Al Parc de Can Solei i Ca l’Ar-
nús hi ha actiu el projecte per la 
construcció de 55 pisos a banda i 
banda de l’entrada del carrer Sant 
Bru. La iniciativa urbanística ja 
ha superat totes les necessàries 
dins del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat. 
A Badalona ha aparegut un mo-
viment ciutadà per intentar que el 
govern mogui fitxa i miri d’aturar 

el projecte. A través de la platafor-
ma Change.org s’han recollit més 
de 2.200 signatures per evitar que 
“el pulmó de Badalona perdi més 
espai”. Cal recordar, però, que els 
pisos es construiran en un terreny 
privat, del qual l’Ajuntament n’és 
coneixedor des de finals dels anys 
70. És gairebé impossible aturar el 
projecte, a no ser que el Consis-
tori comprés el terreny a un elevat 
preu. Fa tres anys, el ple va apro-

La Fira del Gorg agafa més  
força cada setmana, i encara 
volen arribar a més ciutadans 
i per aquest motiu dimarts 31 
de maig s’allargarà l’horari 
fins a les 20:30 hores. També 
els últims dimarts dels mesos 
de Juny i Juliol també restarà 
oberta fins  les 21:00 hores. 
Segons paraules del president 
de L’Associació de Marxants 
de Badalona, Rafael González,: 
“per les tardes farem alguna ac-

La Fira del Gorg 
es consolida com event 
dinamitzador comercial 
del districte 5

Foto: Marxants de Badalona

tivitat extraòrdinaria, com ani-
mació infantil, amb la presèn-
cia de la Minnie i el Mickey 
Mouse, xocolatada gratis, i 
altres activitats.” En un futur 
caldrà extrapolar aquest mo-
del de Fira a altres ubicacions 
de la ciutat per dinamitzar 
alguns mercats municipals. 
L’Associació ja ha començat 
a treballar amb l’Ajuntament 
per dissenyar alguns projectes 
que siguin viables.

var la modificació del Pla General 
Metropolità que possibilitava la 
construcció, i es va fer gairebé per 
unanimitat. 

S’arriba tard
En les darreres dues dècades, 
l’Ajuntament de Badalona no ha 
tingut la iniciativa ferma d’intentar 
adquirir aquest terreny i ara sem-
bla que és massa tard. Amb tots els 
tràmits per l’inici de la construcció 
iniciats, expropiar el terreny tindria 
un cost elevat; bastant superior als 
6 o 7 milions d’euros que, segons 
l’alcalde Guijarro, podria costar si 
no hi hagués tràmits de llicència 
iniciats i/o atorgats. A banda del 
projecte urbanístic, veïns i usuaris 
demanen un rentat de cara absolut 
pel que fa al llac, a la casa interior 
i a les estàtues, i més manteniment 
de tots els desperfectes que té un 
dels pulmons verds de Badalona. 

Diferents entitats i organitzacions d’usuaris 
amb discapacitat han organitzat una concen-
tració el pròxim diumenge 22 de maig a les 
12h davant de l’Anís del Mono per demanar 
millores en l’accessibilitat de les platges i 
del servei de bany. La iniciativa va sorgir 
des d’una agrupació d’usuaris de Barcelona 
(Accessibilitat Ciutat i Platges Barcelona) i 
s’hi han sumat entitats com Deixem de Ser 
Invisibles (DSI Badalona) i la Fundació PAM 
Badalona (Presència, Accés i Mobilitat). Els 
impulsors de la convocatòria reclamen igua-

lar el calendari de bany amb la resta de la 
ciutadania (de l’1 de maig al 30 de setembre) 
i amb un horari ininterromput de 10:30h a 
19:30h. També es demana comptar amb més 
personal especialitzat (socorristes) i estudiar 
instal·lar vestidors inclusius amb espai, ven-
tilació, neteja i climatització adequades. Des 
de l’Ajuntament es confirma a aquest diari 
que per aquesta temporada d’estiu es recu-
perarà el segon punt de bany per a discapa-
citats, situat al Pont d’en Botifarreta. L’any 
passat es van realitzar 108 serveis de bany 

Usuaris demanen millors instal·lacions

Badalona ha de millorar 
l’accés i el servei de bany per 
a discapacitats a les platges 

a persones amb discapacitat. Hi ha molts 
usuaris de Badalona que es van a banyar a 

¡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
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I actuar davant la degradació dels edificis

Els mercats municipals aixequen 
la veu: reclamen un nou conveni 

És una temàtica recurrent a Badalona, 
que passa de govern a govern i sembla 
tenir el mateix final. Els mercats muni-
cipals a Badalona estan deixats. Aquest 
és el sentiment dels paradistes traslladat 
per Juan Carlos de Miguel, president 

de la Federació de Mercats Municipals. 
Cadascun amb la seva realitat, salta a la 
vista que els mercats de Maignon, Tor-
ner, Sant Roc, Llefià, La Salut i Pomar 
necessiten un pla de mercats ambiciós 
i coherent. 

Els mercats volen un nou conveni i millores  

Un nou conveni
Des de la Federació de Mercats Municipals 
es reivindica la necessitat imperiosa de crear 
un nou conveni amb l’Ajuntament, que de-
fineixi clarament quines inversions i quina 
part del manteniment han d’afrontar para-
distes i administració. Des dels mercats es 
queixen que, governi qui governi, des de fa 
una dècada es realitza la inversió justa per 
sobreviure i que, al final, moltes inversions 
de manteniment han d’anar a càrrec dels 
propis paradistes. “No pot ser que cada ve-
gada que plou entri aigua per tot arreu, que 
surti fum dels endolls o que el bar no pugui 
treballar per les goteres”, s’afirma des de la 
Federació de Mercats Municipals. 

La comparativa
La situació dels mercats badalonins queda en-
cara més en entredit si es compara el nostre 
municipi amb Santa Coloma, Sant Adrià o Bar-
celona, on els mercats han sofert processos de 
transformació integrals en els darrers anys.

Fa escasses setmanes, els ajuntaments 
de Badalona, Montgat i Tiana van acor-
dar restringir l’accés a l’abocador il·legal. 
Coincidint amb les jornades europees 
‘Let’s Clean Up Europe’, s’ha organitzat 
una recollida de residus a les Costes, uns 
terrenys limítrofs entre els tres municipis 
on des de fa anys hi havia un abocador 
jornada de recollida que ha culminat amb 
més d’una tona de residus retirada de la 
natura. Una quarantena de persones van 
participar en la recollida. Es van retirar 
500 quilos de deixalles de rebuig, prop 
de 200 quilos de fusta i alguns electrodo-
mèstics. Cal recordar que aquest terreny 
és d’un privat i que només té entrada per 
vehicles des de Badalona i Montgat. 

Es recull una tona 
de residus de 
l’abocador il·legal 
de les Costes

40 voluntaris van participar en la recollida

Icària (Barcelona) perquè està més adaptada 
a les seves necessitats.

19/05 al 01/06/2022

Entrevista a Juan 
Carlos de Miguel
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Llefi@net crea una aplicació amb 
rutes segures per a persones 
amb dificultats de mobilitat

A Llefià s’han d’adaptar moltes voreres

Llefi@net, la xarxa ciutadana de Llefià, 
acumula més de dues setmanes reco-
pilant dades sobre l’estat de les voreres 
a Llefià i Artigues. L’entitat ha creat una 
aplicació on qualsevol ciutadà pot anar 
fent inventari de l’estat de cada encreua-
ment, classificant les voreres i els passos 
de vianants segons si estan adaptats per 
a persones amb cadira de rodes, gent 
gran, cotxets o discapacitats visuals. 
L’objectiu final és tenir un inventari dels 
dos barris i desenvolupar una APP amb 
rutes segures per a persones amb difi-
cultats de mobilitat. 

El barri de Sant Mori de Llefià de Ba-
dalona compta amb un nou parc de les 
Palmeres. Després de 8 mesos d’obres 
i una inversió de 674.242 euros, llueix 
nova pavimentació, nou enllumenat, una 
millora en la jardineria i l’arbrat i se l’ha 
dotat de nou mobiliari urbà. En aquest 
parc també s’han instal·lat uns espais 
per a gimnàstica dirigits especialment 
per a la gent gran i també disposa d’un 
espai de jocs infantils. Així mateix, s’han 
fet millores per a facilitar la mobilitat pel 
parc, amb l’eliminació de l’antiga pista 
de patinatge, s’ha condicionat un espai 
per a gossos i s’ha situat un escenari per 
a la realització d’actes veïnals.

Reobre el parc 
de les Palmeres 
després d’una 
inversió de 
674.000 euros

Les obres han durat 8 mesos 

Núm. 741 10/03 al 23/03/2022

ES PRIORITZARÀ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA AL CAP ALS MAJORS 
DE 70 ANYS

Es vol lluitar contra la bretxa digital

El centre d’atenció telefònica (contact 
center) dels centres d’atenció primària 
(CAP) gestionats per Badalona Serveis 
Assistencials (BSA) ha posat en marxa 
un sistema per facilitar l’accés a les per-
sones majors de 70 anys. Concretament, 
la locució que s’escolta quan es truca a 
aquests CAP demana si la persona al te-

lèfon té més de 70 anys. Si és el cas i 
hi ha cua d’espera, la trucada d’aquesta 
persona passa a ser prioritària.  La ini-
ciativa pretén afavorir que usuaris que 
puguin tenir dificultats per contactar amb 
els centres d’atenció primària per canals 
digitals ho puguin fer amb facilitat per via 
telefònica.  

Gaudeix del reportatge 
en vídeo
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Badalona Serveis Assistencials va participar 
per segona vegada a la Mobile Week Bada-
lona, una iniciativa que apropa la tecnologia 
i els nous reptes digitals a la ciutadania. Allà, 
BSA hi va presentar cinc projectes d’inno-
vació i tecnològics que busquen millorar 
l’experiència del pacient i el benestar dels 
professionals sanitaris. El primer és l’ADA 
(Atenció Domiciliària Avançada), gràcies al 

qual els pacients que tenen dificultats per 
desplaçar-se, no s’ha de preocupar per apro-
par-se al centre mèdic i és l’equip sanitari qui 
va fins a casa seva. Des del domicili es pot 
accedir a l’historial del pacient o fins i tot fer 
un electrocardiograma. 

Un robot
SANDRo és un robot humanoide que ofereix 

Es treballa amb la realitat virtual

BSA impulsa cinc projectes tecnològics 
per a pacients i professionals
Busquen millorar l’atenció al pacient i el benestar dels sanitaris 

serveis d’assistència a persones amb difi-
cultats en les activitats de la vida diària com 
evitar el risc de caigudes, donar suport als 
pacients amb necessitats d’atenció a l’habita-
ció o transportar objectes d’un lloc a un altre. 

Realitat virtual
La síndrome de burnout (BO), o cronificació 
de l’estrès laboral, entre els sanitaris ja és 
molt coneguda des de fa anys i encara s’ha 
accentuat més amb la situació actual causa-
da per la COVID-19. En aquest projecte, els 
sanitaris del CAP fan sessions individuals de 
mindfulness utilitzant unes ulleres de realitat 
virtual. 

Feina a xarxes
A través de l’APP BSA APPediatria, BSA tre-
balla per detectar mentides sobre salut i des-
muntar les informacions falses que circulen 
per les xarxes socials. De la mateixa manera, 
el projecte ‘12 mesos per a conèixer 12 vacu-
nes’ presenta cada mes una vacuna diferent 
dins de l’àmbit de la Pediatria per motivar a 
la vacunació.

Les persones amb mobilitat reduïda de 
Badalona van poder veure per prime-
ra vegada la Cremada des d’un espai 
adient, observant el Dimoni des del 
Passeig Marítim. L’Ajuntament va habi-
litar una zona a l’altra banda de les vies 
del tren, allunyada d’aglomeracions, on 
poder accedir amb cadira de rodes. La 
zona es va situar just a tocar de les bar-
ques de la Platja dels Pescadors. Sens 
dubte, la Cremada d’enguany s’ha con-
vertit en una experiència més integrado-
ra. Des del col·lectiu es demana que la 
iniciativa es mantingui.

La Cremada més 
inclusiva: un espai 
per a persones amb 
mobilitat reduïda

L’espai, al costat de les barques
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Des de l’Associació de Veïns i Veïnes del Front Marítim no 
estem en contra del gimnàs de cal·listènia situat fa algu-
nes setmanes a la Platja del Como. Sí que demanem que 
es mogui la instal·lació a un lloc on no hi hagi veïns. Des 
de l’Associació defensem que no s’ha tingut en compte 
el criteri de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè 
en aquesta zona es practiquen altres esports, com són el 
tennis platja, el volleyball i el rugby platja. Per tant, volem 
que el gimnàs hi sigui, però en una zona més adient, que 
permeti a tots els veïns gaudir de l’esport en condicions.

El dia 22 de maig a les 12h hem convocat una manifesta-
ció davant de l’Anís del Mono. Reivindiquem que l’Ajun-
tament equipari el calendari de bany per a persones amb 
discapacitat amb el de la resta de la gent. També dema-
nem que l’horari de platja assistida sigui el mateix que 
l’horari dels socorristes. Badalona té unes instal·lacions 
precàries. Hi ha uns habitacles amb un vàter, sense venti-
lació i que no tenen la condició de vestidor inclusiu. Con-
siderem que una ciutat com Badalona no pot tenir només 
dos punts de bany per a persones amb discapacitat. Hi 
ha banyistes que marxen a Barcelona perquè la platja de 
Badalona no està en condicions.  

“Volem el gimnàs de cal·listènia, 
però en una zona on no hi hagi 
veïns”

“Badalona no pot tenir només dos 
punts de bany per a discapacitats”

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

Sergio Calahorro
Secretari de l’AVV Front 
Marítim

Àngel Urraca
Plataforma d’Accessibilitat 
Platges

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

Com puc calcular l’impost CO2 que cal pagar aquest 2022?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

La Generalitat ha creat un web que permet 
consultar l’import anual a pagar per l’impost 
del CO2 dels vehicles. És aquest: https://atc.
gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-ve-
hicles/acces-padro/. Es consulta amb el 
NIF o DNI i la matrícula, o bé amb certificat 
digital. Un cop introdueixis les teves dades, 
inclòs un telèfon mòbil, rebràs un codi de 
verificació per SMS, que copiaràs per veure 
la quota a abonar aquest 2022. El pagament 
s’efectuarà a partir del 7 de novembre, en el 
cas dels contribuents que l’hagin domiciliat, 

i de l’1 al 20 de novembre els que ja van 
pagar-lo l’any passat i no van domiciliar-lo. 
Estan exempts de pagament els vehicles 
100% elèctrics, els ciclomotors, els ca-
mions o vehicles de més de 3,5 tones, els 
autocars, els vehicles autoritzats a transpor-
tar més de 9 persones i els vehicles adap-
tats per a la conducció de persones amb 
mobilitat reduïda. Els vehicles clàssics i 
amb matrícula de vehicle històric tenen una 
bonificació del 100% de la quota i tampoc 
tributen. 

@diaridebadalona 
a Twitter i Instagram

Envia la teva 
opinió en vídeo 

sobre l’actualitat 
de Badalona a: redaccio@diaridebadalona.com
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Entrevista als creadors de ‘Sense por’, la cançó de les Festes 
de Maig feta per alumnes del MUBA

“Volem que la cançó de les Festes de Maig 
sigui un element central de la festa”

8 alumnes del MUBA han fet la cançó

Un any més, l’escola de música 
MUBA Formació Musical ha fet un 
preciós regal a Badalona per les 
Festes de Maig. ‘Sense por’, una 
nova cançó feta i dedicada a Bada-
lona i, en aquest cas, interpretada 
per 8 alumnes de l’escola, és la peça 
que enguany han creat integrants 
del programa d’Artist Development 
del centre per celebrar la Festa Ma-
jor. El tema vol ser un fil conductor 
per viure unes Festes de Maig sense 
restriccions, amb seny, però sobre-
tot sense por.

Com sorgeix la idea de fer la cançó?
La idea de fer la cançó ve d’anys enre-
re. El MUBA, durant el confinament, per 
intentar que la gent pogués participar a 
les Festes malgrat estar tancats, vam de-
cidir crear una cançó. Va tenir una gran 
rebuda i l’any passat es va repetir. En-
guany, aprofitant que dins del programa 
d’Artist Development hi ha l’assignatu-
ra de ‘Composició’, doncs vam decidir 
professionalitzar encara més la creació. 
Ens agradaria que aquest projecte tin-
gués continuïtat i que els alumnes del 
MUBA cada vegada hi estiguin més im-
plicats. Els alumnes mai havien tingut 
l’experiència de composar en grup i ha 
estat molt enriquidor. S’ho han passat 
molt bé, posant cadascú el seu punt de 

vista... Compartir idees, adaptar-se als 
demés... Sens dubte ha estat una gran 
experiència.

Què es vol transmetre amb la lle-
tra?
La cançó vol transmetre imatge de ciutat 
i en positiu. Hem volgut plasmar l’essèn-
cia de les Festes de Maig, aprofitant que 
hem tornat a tenir una festa major sense 
restriccions, sense por a compartir vi-
vències. Aquesta era la idea. El videoclip 
també plasma aquest concepte: recórrer 
diferents espais emblemàtics de Badalo-
na i dotar de protagonisme als alumnes i 
al procés de creació de la cançó.

De moment no l’heu pogut cantar 
en directe...
Des del MUBA ho estem intentant. El cert 
és que ens agradaria que aquest projecte 
es transformés en un projecte de ciutat. 
Un element fix de les Festes de Maig. 
Creiem que això es podria acompanyar 
amb una actuació en directe, sobretot 
per premiar l’esforç dels alumnes. Es-
tem treballant per, durant les pròximes 
setmanes, poder interpretar la cançó. 
D’una forma natural, estem caminant per 
intentar equiparar elements com el dis-
seny del Dimoni o del cartell de les Fes-
tes amb la cançó. Podria ser una tercera 
pota molt maca per Badalona.

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

En què es basa el programa d’Artist 
Development?
Ja feia uns anys que estàvem fent proves 
pilot i ara ens hi hem tirat de cap. El pro-
grama consisteix en agafar uns músics 
que ja tenen experiència cantant i com-
posant. Són músics amb una base i al 
MUBA els hi fem l’acompanyament en di-
ferents àmbits perquè acabin integrant-se 
dins del món professional. Els fem clas-

“Ens agradaria que 
aquest projecte es 
transformés en un 
projecte de ciutat, 
com el Dimoni i el 
cartell”

“Per nosaltres seria 
un somni poder 
interpretar en directe 
la cançó de les Festes 
de Maig”

ses de formació musical. Hi ha matèries 
com composició, cant, interpretació, ins-
trument (piano o guitarra), cant grupal, 
màrqueting, marca personal, etcètera. 
Intentem ser molt propers i, alhora, oferir 
una visió detallada de tots aquells àmbits 
que engloba el món professional. La idea 
del programa Artist Development és que 
tots els seus integrants puguin fer una 
transició més senzilla cap al professiona-
lisme musical. El tracte al MUBA no és de 
professor a alumne: és de músic a músic. 
I això costa de trobar.

Com s’escullen els alumnes del progra-
ma?
La veritat és que el grup d’enguany té 
molt talent. Al MUBA vam crear un càs-
ting per escollir els perfils definitius que 
integrarien el programa. Hi van participar 
unes 50 persones, de les quals se’n van 
triar 12. El curs dura dos anys i volem 
continuar evolucionant de cara a l’any 
vinent.

Quins estils tenen els alumnes del 
programa?
Hi ha bastanta varietat. El Pop és el fil 
conductor, i l’Indie també. A vegades a 
les escoles es cau en l’error de fer sonar 
igual a tothom. I aquí cadascú té una vi-
sió molt personal. Cada alumne agafa les 
eines que té i les utilitza com vol.
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dissabte 21 de maig
DiverFesta
Plaça Antonio Machado 
(10h-14h)

Dissabte 21 de maig 
Trobada de lectors
Llibreria Mitja Mosca 
(12h)

Dissabte 21 de maig
Màgic Maig
CC Màgic 
(11:30h-21:30h)

Diumenge 22 de maig
Festa de las Migas
Plaça de la Pipa 
(12h-16h) 

Dissabte 21 de maig 
Cantada d’Havaneres
Plaça de la Constitució 
(19h)

Diumenge 22 de maig
Maig en dansa
Plaça Joaquim Font i Cussó 
(19h)  El tallerBDN, centre de creació, 

producció i difusió d’escultura, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de 
Badalona, ha organitzat pel proper 
dissabte 21 de maig (11h-20h) 
una jornada de Portes Obertes 
que inclourà dos tallers gratuïts 
per infants i adults i actuacions 
musicals en directe. Una ocasió 
única i especial per als amants de 
l’escultura i l’art, familiars i amics 
per a endinsar-se al món de la 

creació escultòrica de la mà dels 
artistes en residència al tallerBDN. 
Enguany aquesta jornada presenta 
una sèrie d’activitats enfocades a 
incentivar a la ciutadania a rela-
cionar-se amb l’escultura i creació 
volumètrica i viure l’entorn del 
tallerBDN de la mà dels seus pro-
tagonistes. Dins d’aquesta jornada 
s’han programat dues activitats 
gratuïtes adreçades i pensades per 
als petits i joves de la ciutat.

   

Tallers d’escultura i 
música en directe al 
tallerBDN

El tallerBDN, centre de creació escultòrica

Abans que la mateixa entitat badalonina ho 
fes públic, ja hi havia més de cent entra-
des venudes fruit d’un enllaç clandestí que 
va anar circulant de badaloní en badaloní. 
Poques hores després que s’anunciés de 
forma oficial, la quantitat de places dispo-
nibles era pràcticament residual. Tot per 
veure en directe i petit format un artista 
que ha inspirat generacions per la seva 
visió musical i política, sempre insepara-
bles una de l’altra. Manu Chao aterrarà a 
El Círcol diumenge 22 a les 19:30h amb 
‘El Chapulín Solo’, un concert acústic que 
ja ha rodat per tot el món i que fa emergir 
la part més íntima de Manu Chao sense 
descuidar les cançons per saltar, ballar i 
deixar-se anar.

Fora butaques
El Círcol ha decidit treure les butaques i 
posar a disposició del gaudi dels assistents 
una platea totalment buida on el públic 
podrà moure’s amb llibertat. Per qui ho ha 
preferit, també van estar a la venda les clàs- El Círcol crea una pista de ball

Manu Chao omple el teatre 
d’El Círcol en temps rècord
Les entrades pel concert del 22 de maig, esgotades en dos dies

Després d’haver estat seleccionat per fes-
tivals com el 65 SEMINCI (Espanya), el 
DOK.FEST Munic (Alemanya), l’Architec-
ture Film Festival (Portugal) o el Budapest 
Architecture Film days (Hongria), entre al-
tres, el documental ‘Perifèria’ arriba al Cír-
col aquest dijous 19 de maig (19h) amb 
entrada lliure. ‘Perifèria’ és una aproxima-
ció a la figura de Xavier Valls, impulsor del 
Pla Popular de Santa Coloma de Grame-
net, un projecte urbanístic que va transfor-
mar un suburbi en la Santa Coloma actual. 
Valls va ser assassinat per ETA a l’atemptat 
d’Hipercor. Els seus fills tornen al soterrani 
on va quedar sepultat el seu arxiu personal 
per recuperar aquella epopeia i, amb ella, 
la de tota una ciutat en lluita.

‘Perifèria’, un 
documental sobre 
la reconstrucció 
de Santa Coloma
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L’ORQUESTRA DEL CONSERVATORI DE BADALONA OFEREIX UN 
GRAN CONCERT AL ZORRILLA

CONCERTS, ESPECTACLES I FOC AL MÀGIC PER LES FESTES DE 
MAIG

El preu de les entrades és de 15 euros

Espectacle de foc dels Diables Kapaoltis

Diumenge 22 de maig (19h), l’orquestra 
de cambra del Conservatori es presenta en 
format simfònic per oferir un programa que 
combina tres obres que ens permeten fer 
un viatge des del primer classicisme fins 
a l’eclosió de l’estil romàntic. La primera 
obra, l’obertura del ballet Cendrillon, és del 
guitarrista i compositor català Ferran Sor, 
segurament la persona que encarna millor la 
transició entre l’estil clàssic i el romàntic a 
casa nostra. La seguirà una peça del com-
positor txec Carl Stamitz, una de les moltes 

El pròxim dissabte 21 de maig, les Festes 
de Maig aterren al Centre Comercial Mà-
gic. El Màgic es convertirà, per un dia, en 
un dels escenaris de la festa badalonina, 
on podrem gaudir d’una programació per 
a tots els públics. A les 11:30h, el menú 
festiu començarà amb una Mostra de balls 
de gegants i capgrossos i cercavila de 
la colla gegantera de l’Orfeó Badaloní. A 
continuació, a les 12:30h, serà el torn per 
‘Cinc cèntims teatre’, un espectacle inspi-
rat en els secrets que amaguen les Festes 

simfonies concertants que va publicar. El seu 
estil, anomenat “estil galant”, és el precursor 
del gran classicisme d’autors com Mozart o 
Haydn. I tancarà el concert la cèlebre Simfo-
nia núm. 8 en si menor de Schubert, cone-
guda com “La inacabada”. Una obra amb dos 
moviments que Schubert va deixar misterio-
sament incompleta (no es va estrenar fins 
a trenta-set anys després de la seva mort) i 
que mostra de forma brillant la barreja entre 
l’herència formal del classicisme i el caràcter 
tempestuós propi del nou estil romàntic.

de Maig i el Dimoni de la ciutat. Ja a la 
tarda, a partir de les 19h, al Màgic s’hi 
podrà veure en directe l’actuació d’Am-
bauka, creadors d’espectacles familiars de 
qualitat, altament participatius, enèrgics i 
per a totes les edats, i amb música 100% 
en directe combinant sons i músiques po-
pulars i modernes. La jornada clourà a les 
20:30h, a la Terrassa del Centre Comer-
cial. La terrassa del Màgic viurà un espec-
tacle de foc a càrrec del Grup de Diables 
Kapaoltis i la seva percussió.

19/05 al 01/06/2022

siques entrades amb seient al primer pis. 
Aquest concert pot representar un inici i un 
final pel Círcol. L’inici de molts espectacles 
musicals on el teatre es transformarà en 

una sala de concerts i el final d’una tem-
porada on, amb esforç i dificultats, l’entitat 
ha aconseguit oferir una bona quantitat de 
propostes culturals, diverses i de qualitat.

Així sona 
‘El Chapulín 
Solo’

Així sona 
l’orquestra del 
Conservatori
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PLAY-OFF Quarts de final. 26 de maig 21:00h. Palau Municipal d’Esports de Badalona

El Tenerifé serà el rival del Joventut als 
quarts de final de la Lliga Endesa. El primer 
partit de l’eliminatòria serà el proper dijous 
26 de maig al Palau d’Esports (21:00h). El 
conjunt canari era el rival  ‘no cap de sèrie’ 
més incòmode que la Penya es podia trobar 
al play-off i que ja el va patir a la Copa i 
a la lliga regular. Després de la victòria del 
conjunt de Txus Vidorreta a Andorra als da-
rrers instants, el Baskonia va deixar de ser 
el rival i el Tenerife va agafar el seu testi-
moni. El rival verd-i-negre arriba al play-off 
amb un títol al sarró, després de guanyar 
la Champions Basketball League a Bilbao 
davant el Manresa. Ara bé, en la lliga no ha 
respòs gaire contra els aspirants al títol. Els 
altres 7 conjunts classificats per al play-off 
han aconseguit, com a mínim, superar una 

vegada el Tenerife en lliga regular. De fet, la 
Penya ha estat un dels pocs conjunts que ha 
aconseguit guanyar al Santiago Martín (72-
79). A l’Olímpic, però, el Tenerife va superar 
el conjunt de Carles Duran (58-74) i també 
a la Copa del Rei de Granada (62-64). No-
vament, el Joventut tornarà a enfrontar-se al 
Tenerife com a cap de sèrie

Sense semis des de l’any 2008
El Joventut buscarà la classificació per a 
semifinals quatre anys després de la darre-
ra classificació. El FC Barcelona ha estat el 
botxí verd-i-negre de les darreres tres parti-
cipacions del Joventut en un play-off (2015, 
2019 i 2021). La temporada 2007 - 2008 va 
ser la darrera que el Joventut va superar els 
quarts de final, quan va vèncer l’Akasvayu 

Tenerife, una bèstia negra a quarts de final 

LENOVO TENERIFEJOVENTUT

Foto:  David Grau / CJB

Girona, amb Ricky Rubio i Rudy Fernández 
liderant el Joventut. Per aquest partit, Vla-

dimir Brodziasnky serà l’única baixa verd-i-
negra confirmada. 

  Equip  G P

 1 Barça 27 7
 2  Real Madrid 25 9
 3 Valencia Basket 23 11
 4  Joventut 21 13
 5  Lenovo Tenerife 21 13
 6  Bitci Baskonia 20 14
 7  BAXI Manresa 20 14
   8    Gran Canaria 17 17
 9  Surne Bilbao 16 18
 10  UCAM Murcia 16 18
 11  Rio Breogan          16 18
12    Unicaja 13 21
13    Coosur R. Betis 13 21
 14    Urbas Fuenlabrada 12 22
 15    Monbus Obradoiro          12            12
 16     Casademont ZGZ 12            13
17    Morabanc And. 11 23
18  Heredaa SPB 10 24

Classificació

81

BITCI 
BASKONIA

89

JOVENTUT
BADALONA

Foto:  ACB Photo

El Joventut va aconseguir al Buesa Arena 
davant el Baskonia una triple alegria: vic-
tòria, classificació com a caps de sèrie al 
play-off i triomf balsàmic per arribar amb 
confiança en la lluita pel títol (81-89). La 
gran victòria verd-i-negra va permetre al 
conjunt de Carles Duran finalitzar la fase 
regular ocupant el quart lloc després d’ha-
ver fet una gran temporada amb 22 vic-
tòries.El Baskonia va començar l’enfron-
tament a Vitòria més energia (9-2), però 
un parcial de 7-19 va permetre el Joventut 
capgirar el marcador i finalitzar el primer 
quart amb un +5 (16-21). Al segon període 
el bon joc dels de Duran es va mantenir 
i la diferència va créixer. La màxima pel 
Joventut va pujar fins als 10 punts al des-
cans (37-47) gràcies a una cistella d’Ante 
Tomic. El pivot croat, amb 10 punts, va 
liderar l’atac de la Penya. 

Classificats com a caps de sèrie
Victòria de prestigi al Buesa Arena al darrer partit

Baskonia va reaccionar a la represa (53-
55), però la Penya va continuar portant el 
ritme del partit. Al final del tercer quart, els 
de Duran dominaven el duel (55-63). Amb 
el 81-89 final, el Joventut acaba la fase re-
gular en quarta posició i torna a ser cap de 
sèrie 14 anys després (últim cop al 2008).

 Bitci Baskonia  81 - 89 Joventut

 Monbus Obradoiro 85 - 89 Valencia Basket 
 Hereda SPB  66 - 83 Urbas Fuenla.   
 Morabanc And. 75 - 77 Lenovo Tenerife  
 Río Breogan 93 - 84 Unicaja   
 Gran Canaria 83 - 91 Real Madrid  
 UCAM Murcia 72 - 77 Casademont ZGZ 
  BAXI Manresa 80 - 94  Barça 

Resultats  darrera jornada
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Crònica del partit en 
vídeo
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Ante Tomic lidera les estadístiques 
en la lliga regular; Andrés Feliz, 
el jugador que més ha crescut

La Penya vol tornar a omplir 
l’Olímpic amb entrades a 8 euros

Amb la lliga regular de la Lliga Ende-
sa finalitzada, es comencen a com-
parar les estadístiques del Joventut i 
classificar quins jugadors han tingut 
millors registres i millor regularitat 
durant els 34 partits de la temporada. 
Sense cap mena de sorpresa, Ante 
Tomic ha estat el líder verd-i-negre 
amb millors xifres a pràcticament 
totes les caselles. Un jugador deter-
minant i que torna a liderar la Penya 
en la seva segona temporada a Ba-
dalona. El pivot croat acumula una 

mitjana de 13,8 punts, 6,3 rebots 
i 18,6 de valoració. Líder destacat 
sota cistella. Amb 11,6 de valoració 
s’apropa Pau Ribas, qui ha anat de 
menys a més i és el jugador amb 
millor % de tir exterior(46,3%) i mi-
llor encert des de la línia de tir lliure 
(92%). Amb 3,2 assistències, és el 
segon millor repartidor, després de 
Guillem Vives, amb 3,5 per partit. El 
millor jugador jove de la temporada, 
Joel Parra, lidera les estadístiques de 
pilotes recuperades (0,9 per partit) i 

és el cinquè amb millor mitjana de 
punts (8,7) i valoració (10,2).

Andrés Feliz, qui més creix
Entre els jugadors més ‘in crescendo’ 
del curs hi ha un nom propi: Andrés 
Feliz. El base dominicà va tancar la 
primera volta amb una mitjana de 4 
punts si 0,8 assistències de mitjana 
als 16 partits disputats. Amb les ma-
teixes jornades al segon equador del 
curs, Feliz ha arribat als 9,7 punts 
per partit i 2,5 assistències.

El Club Joventut Badalona ha 
anunciat la promoció de ‘ticketing’ 
per al partit (o partits) que la Penya 
disputarà als quarts de final de la 
Lliga Endesa davant el Lenovo Te-
nerife. El conjunt de Carles Duran 
arribarà a la lluita pel títol amb el 

Foto:  D.Grau /CJB

factor pista assegurat, però el Club 
ho vol aprofitar i per aquest motiu 
ho ha promocionat amb entrades 
a partir de 8 euros. Una notable 
oferta en què el públic ha respòs 
i en les primeres 24 hores es van 
vendre més de 1.000 entrades. Al 

darrer partit de la lliga regular a 
l’Olímpic (Diada de Sant Anasta-
si), 9.768 aficionats van omplir el 
Palau d’Esports i la Penya vol que 
es torni a igualar aquesta gran as-
sistència d’aficionats. El gran hàn-
dicap, però, serà el dia i l’hora del 
partit. Dijous 26 de maig (21:00 
hores) es disputarà el primer partit 
de l’eliminatòria a l’Olímpic i di-
marts 31 el tercer partit (21:30h), 
si fos necessari. 

Primer partit a Badalona el proper dijous 26

La darrera jornada de la Lliga 
Endesa 2021-22 arribava amb 
màxima emoció i amb les dues 
places de descens a LEB OR 
encara per decidir. Finalment, 
San Pablo Burgos i Andorra han 
estat els dos conjunts que han 
patit el descens de categoria.  
El Joventut ha patit contra els dos 
conjunts. De fet, l’Andorra era 
una de les bèsties negres verd-
i-negres. Els badalonins han 
patit més derrotes que victòria 
en les seves visites al Principat.  

Andorra i Burgos 
baixen a LEB OR; 
Granada torna a l’ACB

Foto:  Clubs

El Burgos tornarà a la LEB 
després de dues Champions 
League i una Intercontinen-
tal. D’altra banda, Granada ha 
estat el primer conjunt que 
ha aconseguit l’ascens a la 
Lliga Endesa 11 temporades 
després sense la ciutat de 
Granada a primera divisió.  
Estudiantes, Lleida, Girona, 
Palencia, Oviedo, Coruña y Cá-
ceres/Castelló/GBC/Valladolid 
disputaran el play-off i la lluita 
per l’altra plaça d’ascens.

Partit 1 1/ 4 de final (24-25 -26/05)

Partit 2 1/ 4 de final (28-29/05)
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 Joventut - Tenerife 
 Barça  -  Gran Canaria
 Real Madrid -  Manresa 
 Valencia Basket -  Baskonia

 Tenerife - Joventut  
 Gran Canaria  -  Barça  
 Manresa -  Real Madrid 
 Baskonia  -  Valencia Basket

L’Infantil buscarà el títol de Catalunya; 
els Cadets, al Campionat d’Espanya
Semifinal del conjunt de Dídac Arredondo davant el Manresa

El Club Joventut Badalona és el nou 
campió d’Espanya Júnior després de 
guanyar al Real Madrid a la final (86-81). 
Els de David Jimeno van remuntar un 
partit que al descans perdien per 10 
punts (30-40). L’encert en el tir exte-
rior va ser un dels punts clau pel triomf 
d’un Joventut que va ser millor que el 
Madrid al tram decisiu. 9 anys després 
de l’últim campionat, la Penya torna a 
regnar a l’Estatal i des de l’any 1989 no 
aconseguir ser campió de Catalunya i 
d’Espanya en una mateixa temporada.

El Júnior
es proclama 
campió d’Espanya 
9 anys després

Foto:David Grau

Foto:  David Grau / CJB

El planter verd-i-negre afronta el tram fi-
nal de la temporada 2021 - 2022 amb els 
reptes més ambiciosos del curs encara per 
superar. L’Infantil A, dirigit per Dídac Arre-
dondo, disputarà aquest cap de setmana 
la Final A Quatre de Preferent Infantil. Els 
joves verd-i-negres s’enfrontaran al Bàs-

quet Manresa a  semifinals (dissabte 13:45 
hores), una etapa final que es disputarà de 
manera íntegra al Nou Congost. FC Bar-
celona i CB Granollers disputaran l’altra 
semifinal. Diumenge serà el torn de la final 
al mateix escenari (15:45h) i la lluita per 
la tercera plaça, que també dona accés a 

disputar el Campionat d’Espanya, que co-
mença a finals de la propera setmana. 

Els Cadets, disputant l’Estatal 
Per la seva banda, el Cadet A masculí i 
el Cadet A femení arriben a l’equador del 
Campionat d’Espanya. Els nois, dirigits 
per Marc Calderón, van superar la fase de 
grups en segona posició després de supe-
rar l’Ensino en la jornada inaugural (23-
109), el Canterbury School (63-62) i caure 
davant l’Unicaja (62-70). Aquest dimecres 
van disputar els vuitens de final contra 
Valencia Basket (92-54) i aquest dijous 
jugaran els quarts davant el Reial Madrid.
L’equip femení, dirigit per Carles Boada, es 
va classificar per al Campionat d’Espanya 
com a tercer de Catalunya i es va estrenar 
al torneig amb una victòria contra La Salle 
Palma (45-79). En la segona jornada va 
caure contra l’SPAR Gran Canaria (47-73), 
un dels candidats al títol, i Valencia Basket 
(68-52), l’altre conjunt que també és favo-
rit per coronar-se campió. El Real Canoe 
va ser el rivals als vuitens de final.
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La Junta Directiva afronta un mes 
de maig de reflexió i decisions
Absoluta decepció dels socis i nova realitat a Tercera RFEF

Foto: CF Badalona

El descens del CF Badalona a Tercera RFEF 
ja forma part del passat al Club escapu-
lat. No hi ha res a fer i s’ha de començar 
a confeccionar el futur i la nova realitat en 
la cinquena categoria del futbol nacional. 
“No es pot fer una temporada com aquesta i 
baixar a Tercera RFEF. El Badalona no tenia 
un equip per baixar. Com a mínim s’havia 
de lluitar per disputar el play-off d’ascens a 
Primera RFEF. La permanència era l’objectiu 
mínim del Club”, reflexiona Cristian Miguel 
Yuste, president de la Peña Betulians.
“La Tercera RFEF serà una categoria dura, 
però el Badalona intentarà lluitar per tornar 
a Segona RFEF”, afegeixen els aficionats. 
Aquest mateix dilluns, el president del Ba-
dalona, Miguel Ángel Sánchez, s’adreçava 
als socis i sòcies de l’entitat amb un mis-
satge a través de la pàgina oficial del Club: 
“Volem demanar disculpes a socis, aficio-
nats i sobretot a tots aquells que us vau 
desplaçar ahir a Pinilla. No és el final de 
temporada que mereixeu”.

D’altra banda, la Junta Directiva es reunirà 
aquesta setmana i convocarà una Assem-
blea General per explicar la situació insti-
tucional, econòmica i esportiva escapulada. 
Recordem que el Club es troba immers en 
un procés de conversió en Societat Anòni-

Foto: CF Badalona

La crònica i la notícia que mai hagué-
rem volgut escriure finalment l’hem ha-
gut de redactar: el CF Badalona ha baixat 
a Tercera Divisió (RFEF). Un descens en 
què el club escapulat trepitjarà la cinquena 
categoria nacional la primera temporada. 
Els escapulats viatjaven aquest cap de 
setmana a Terol amb l’objectiu - a l’abast 
- de mantenir la categoria i amb el suport 
de 80 aficionats a la graderia del Muni-
cipal de Pinilla, però l’empat inicial no 
es va arribar a trencar en cap moment. 
Tot i que la jornada va ser força favorable 
perquè l’equip de Javi Moreno pogués su-
mar els tres punts i mantenir la categoria, 
els badalonins no van aconseguir foradar 

porada es va tornar a veure a la gespa. 
Amb aquest empat i els marcadors de la 
jornada, el Badalona s’acomiadava de la 
Segona RFEF i va patir un segon descens 
de categoria, el primer de forma direc-

TERUEL CF BADALONA

Tragèdia a Terol: el Badalona baixa a Tercera

la porteria local durant els 90 minuts. 
La manca d’encert va tornar a ser la 
dinàmica que arrossega el Badalona du-
rant absolutament tota la temporada i en 
aquesta ocasió es va tornar a exhibir. Els 
badalonins van dominar el partit i el do-
mini, però no van poder fer el gol de la 
salvació. Ferran Brugué va gaudir del 
primer intent en la primera meitat en un 
partit sense pràcticament oposició. Ro-
busté també ho va intentar durant els 
primers 45 minuts, però el seu intent a 
boca de canó tampoc va finalitzar en gol. 
Roger Marcé i Jairo ho van intentar 
sense sort a la represa, però la identi-
tat negativa del badalona aquesta tem-

ta. Cop duríssim per a un Badalona que 
no gaudeix de la seva millor situació es-
portiva, però tampoc institucional amb la 
conversió del club en Societat Anònima 
Esportiva sense un rumb gaire definit.

Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Numancia  62 45 26
 2. Espanyol B 57 54 46
 3. Peña Deportiva  56 45 33
 4. Teruel  52 36 37
 5. Lleida Esportiu 52 38 39
 6. Ibiza IP 50 47 37
 7. Formentera  50 38 32
 8. Ebro 47 35 29
 9. Terrassa 47 49 42
 10. Brea 45 30 33
 11. Tarazona 42 35 34
 12. Prat 42 38 35
 13. Cerdanyola 42 45 48
 14. Andratx 41 37 36
 15. Badalona 41 29 34

 16. Europa  38 33 50
 17. Huesca B 37 37 44
 18. Ejea 23 28 57

Resultats Darrera Jornada

Els escapulats no van poder fer el gol de la salvació

ma Esportiva (SAE) i a finals d’aquest mes 
de maig finalitza la darrera fase.
A nivell esportiu, la continuïtat de Javi Mo-
reno a la banqueta no està assegurada, tot i 
el desig que va assegurar el tècnic a Futbol-
Catalunya la setmana anterior.

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

Núm. 741C.F. BADALONA Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com20 19/05 al 01/06/2022

0 0

FUTBOL COMARCAL

El Seagull té a tocar els punts 
davant l’Oviedo a l’Estadi (2-3)
Les ‘gavines’ es van avançar al primer temps, però les asturianes ho van capgirar

Foto: CES

El Seagull va tenir a tocar els punts en l’an-
tepenúltima jornada de lliga a Reto Iberdro-
la davant el Real Oviedo (2-3). Les ‘gavines’ 
van tornar a oferir una bona imatge, en un 
enfrontament en què el conjunt de Salva-
dor Jaspe va tornar a foradar la porteria a 
l’Estadi per segona jornada consecutiva per 
partida doble. Tot i això, no va ser possible, 
com a mínim, l’empat contra l’equip asturià 
i es va caure per la mínima. Claudia Merino 
va avançar les ‘gavines’ al primer minut de 
partit, però l’Oviedo va anivellar ràpidament 
l’enfrontament cinc minuts després. La re-
acció visitant va mantenir actiu l’Oviedo i a 
la mitja hora de joc van capgirar el marca-
dor. Cop molt dur per a un Seagull ben tre-
ballat. Abans de la represa, el partit va man-
tenir la seva dinàmica de bogeria i Galceran 
va tornar a anivellar el marcador abans del 
descans (2-2). A la represa, el Seagull no 
va poder recuperar el lideratge al marcador 
i l’Oviedo va treure profit al tram final per 
tancar el partit i la victòria. Gerro d’aigua 
freda per a un Seagull que està patint una 

temporada molt dura.

Portes obertes futbol base
Pel que fa al futbol base, el Club ha co-
mençat a partir d’aquesta setmana les jor-
nades de portes d’obertes i de captació de 
nenes, que s’allargarà fins a final de tem-
porada, el 21 de juny. El Seagull tornarà 
a enfortir les seves categories i inscriurà 
equips benjamins, alevins, infantils i ca-
dets-juvenils. 

II Torneig Femení Badalona
D’altra banda, el Club organitzarà el proper 
11 de juny el II Torneig Femení ‘Ciutat de 
Badalona’ al Municipal de Montigalà. L’estiu 
passat es va superar la primera edició amb 
un gran èxit de participació i bon ambient 
i aquest any es buscarà repetir la mateixa 
excel·lència en les dues categories: benja-
mins i alevins. El torneig serà la cloenda 
de la temporada 2021 - 2022, abans de 
començar les vacances d’estiu i el merescut 
descans del planter blau.

Toni Centella accepta el repte a Llefià 
i agafa el relleu de Jordi Souto a la banqueta
Nou tècnic al primer equip i primeres renovacions

Foto: U. Llefià

El canvi de cicle a la banqueta del primer 
equip de la Unificació Llefià ja és oficial. El 
Club badaloní ha anunciat que Toni Cente-
lla agafarà les regnes de l’Amateur vermell 
en la seva estrena al capdavant del conjunt 
‘alma mater’ de l’entitat badalonina. Fa un 
parell de mesos, la Llefi va anunciar que 
Jordi Souto tancava cicle al primer equip 
després de 12 anys, però continuaria vin-
culat al club com a director esportiu de 
l’entitat i secretari tècnic del primer equip. 
Centella, entrenador del Juvenil A que ha 
ascendit a Preferent, ha acceptat aquesta 
nova tasca i responsabilitat al Club. “El 
Club em va proposar dirigir el primer equip 
fa unes setmanes i és un pas endavant que 
em fa il·lusió. Jordi és amic meu i aquesta 
nova responsabilitat és un pas endavant. És 
un relleu important i treballaré al màxim per 
mantenir aquest nivell“, ha valorat Cente-
lla sobre aquest nou càrrec. “L’objectiu és 

mantenir el bloc de les darreres tempora-
des i reforçar les posicions que siguin ne-
cessàries. Ens hem de reforçar i preparar bé 
una temporada 2022 - 2023 que serà força 
difícil a Primera Catalana“, ha afegit. De fet, 
la Llefià ja anunciat la renovació del capi-
tà Alexis Monterde ‘Monti’ i també la dels 
defenses Sergi Lobo i Javi Guerrero. Leo 
Cobas ha estat la primera baixa de l’equip. 
El cos tècnic format per Marc Calvo, Toni 
Casulleras i Israel Medina es mantindrà al 
primer equip. 

La salvació, coll amunt per al YTFA B 
D’altra banda, el YTFA B té molt complicat 
mantenir la categoria a Tercera Catalana. 
Resten dues jornades de lliga i té la sal-
vació a 5 punts de distància. Situació molt 
crítica. Lloreda, Young Talent A i Pomar te-
nen la salvació assegurada i el Pere Gol ho 
té pràcticament sentenciat.

Crònica 
del partit 
en vídeo

Els 
aficionats 
escapulats 
valoren el 
descens 
del CF 
Badalona 

Toni Centella valora 
el seu nou càrrec 
al capdavant de la 
Llefià
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El Círcol, amb un peu en la tercera fase de Copa; 
la Minguella manté amb força l’objectiu de l’ascens
El Sant Josep guanya i segueix lluitant per la permanència a Copa

tualment, el Círcol té la classificació per a la 
tercera fase assegurada, però s’haurà de con-
firmar amb un quart triomf que ho ratifiqui 
(8 dels 12 equips classificats per al play-off 
jugaran els 1/4 de final). Per la seva part, el 
Sant Josep va aconseguir un triomf balsàmic 
a Ciutat Meridiana davant el Santa Eulàlia 
(85-71). Domini absolut dels parroquials 
durant tot l’enfrontament i bon encert exterior 
per mantenir-se en la lluita per la permanèn-
cia directa a Copa en un grup molt anivellat. 
Aquest diumenge, el Círcol visita la pista del 
Ciutat Vella (12:30h) del i el Sant Josep es 
desplaça dissabte a Cornellà, al pavelló de 
l’Almeda (18:15h).

La Minguella i el repte de l’ascens
Qui haurà de fer una segona volta perfecta 
per assegurar l’ascens a Copa Catalunya és 
la Minguella de Xavi Grau. El conjunt de Ca-
sagemes va superar el Palamós (72-48) i va 
treure profit de la derrota de La Salle Manre-
sa, líder del grup. El Círcol B no podrà lluitar 

per l’ascens després de l’ajustada derrota 
davant el Morell (60-62), però excel·lent 
temporada del sènior B badaloní. Si la Min-
guella guanya els dos darrers partits de la 
Fase d’Ascens (aquest diumenge a Vilanova 
i el proper cap de setmana davant La Salle 
Manresa) obtindran el retorn a Copa. 

Llefià, Minguella B i Natzaret també 
busquen l’ascens a Primera Catalana
En la Fase d’Ascens de Segona Catalana, la 
Llefià va avivar les seves opcions després de 
la victòria davant el Farners (81-63). Amb el 
mateix objectiu i camí es troba la Minguella 
B, qui lidera el seu grup després del triomf 
versus La Marina (72-67). El Sant Andreu 
Natzaret és manté en la lluita tot i la derrota 
a la pista del Salt  B (75-68). En les fases 
de permanència, el Bufalà va fer un nou pas 
per mantenir-se a Segona després de superar 
l’Sferir (55-44) i la Cultura haurà de conti-
nuar treballant després de caure davant el 
Reus (70-79).

nas lluitant per l’ascens a lliga EBA. Els de 
La Plana van superar el CB Tarragona (79-
78) en la quarta jornada de la segona fase. 
Un enfrontament amb un pavelló ple de 
gom a gom i que va necessitar fins a dues 
pròrrogues per sentenciar guanyador.  Una 
cistella de Joan Balada als darrers segons va 
confirmar la tercera victòria badalonina. Vir-

El tram final (i decisiu) de la temporada no 
pot estar més anivellat i tenir més emoció 
al bàsquet comarcal, amb un bon grapat de 
conjunts badalonins lluitant per l’ascens de 
categoria o pencant per mantenir-se a la ca-
tegoria. El Círcol Catòlic és l’exemple amb 
el repte més ambiciós i de major categoria 
actiu, amb el conjunt de Pere Lluís Coromi-

Foto: CBT
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La llegenda d’Óscar 
Calatayud tanca etapa com
a ‘headcoach’ dels Dracs

Ósca Calatayud, entrenador dels Dracs / Foto: Dracs

Óscar Calatayud no serà el head coach dels 
Badalona Dracs la propera temporada. L’actual 
primer entrenador badaloní va anunciar al pro-
grama de Ràdio Ciutat ‘Temps de Dracs’ que es 
tancava un cicle al club. Calatayud va presen-
tar la seva dimissió com a entrenador principal 
dels Dracs després de 17 anys al càrrec i tanca 
una etapa en què ha aconseguit un total de 6 
Lligues Nacionals (més 5 subcampionats), 
5 Copes d’Espanya, 11 Copes de Catalunya 
i un subcampionat europeu de l’EFAF Cup, 
convertint el conjunt badaloní com un refe-
rent al football nacional i un club respectat al 
vell continent. Des del Club informen que “la 
derrota a semifinals de la LNFA davant Rivas 
dissabte passat va ser el detonant perquè l’en-
trenador prengués aquesta decisió, que ja feia 
temps que pensava. “Vaig comentar la meva 
dimissió als jugadors després del partit i ara 
és el moment oportú”, valora.

El Sosmatic Club Tennis Tau-
la Badalona no va aconseguir 
l’ascens a SUPERDIVISIÓ, la 
màxima categoria estatal del 
tennis taula. El primer equip 
badaloní viatjava aquest cap de 
setmana a Madrid per disputar 
la Fase Final d’Ascens, però 

L’ascens a 1ª  Div. del 
CTT Badalona haurà 
d’esperar

Foto: CCT Badalona
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Óscar Calatayud 
valora la seva etapa 
als Dracs

va caure  1 a 4 contra un dels 
favorits, el  Collado Mediano, 
que compta amb Shi Wei Dong, 
el millor jugador de la lliga. Tot 
i la derrota, històrica partipica-
ció del CTT Badalona, que ha 
tingut a tocar la SUPERDIVI-
SIÓ. Gran temporada, equip!




