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Cinema 
de Goya 
a Sant Roc
El prestigiós director Agustí Villaronga rodarà la 
seva pròxima pel·lícula aquest juliol a Badalona 

La Penya, a semifinals 
14 anys després
El Joventut elimina el Lenovo 
Tenerife i se cita amb el Barça  p.17

Foto:  David Grau
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pot presentar projectes per a tots els equipa-
ments i culturals possibles, però només cinc 
opcions opten a ser escollides. El consisto-
ri està acabant de perfilar el llistat definitiu. 
L’avantatge de la convocatòria és que no hi ha 
un sostre màxim d’inversió: tot depèn de la 
qualitat del projecte presentat. Aquestes sub-
vencions europees quedaran tancades durant 
el mes de juny i Badalona, com a ciutat de 
més de 50.000 habitants, opta a dues línies 
de finançament. La línia 1 disposa d’un pres-
supost de 250 milions d’euros i la nostra ciu-
tat podria rebre recursos per rehabilitar dos 
edificis i/o instal·lacions. Un cop rebuts els 
diners, les obres haurien d’estar acabades el 
30 de setembre del 2024. La línia 2 disposa 
d’un pressupost de 350 milions d’euros i la 
nostra ciutat podria rebre recursos per reha-
bilitar tres edificis i/o instal·lacions. Un cop 
rebuts els diners, les obres haurien d’estar 
acabades el 31 de març del 2026.

Aposta per les renovables 
Badalona demana fons europeus per 
rehabilitar cinc equipaments esportius i 
culturals des del punt de vista energètic

Del 02/06 al 15/06/2022Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com2 3

 2.8 milions concedits
En les darreres convocatòries de fons europeus 
Next Generation, Badalona té confirmada la con-

Badalona ha 
d’aprofitar millor 
els fons europeus

cessió de 2.8 milions d’euros per a implementar 
diferents projectes. 2 milions van dirigits a crear 
la Zona de Baixes Emissions a la ciutat – en-

neration són per a projectes de modernització i 
digitalització de l’administració. D’aquesta parti-
da, un total de 628.000 euros finançaran projec-
tes de transformació digital d’atenció ciutadana, 
amb la implantació de solucions tecnològiques 
innovadores per a la millora del sistema d’accés 
als serveis municipals, integrant els diferents 
canals de comunicació i tenint en compte les 
persones amb especial vulnerabilitat respecte a 
la bretxa digital. Així mateix, s’actualitzaran els 
models de treball en remot i la millora de la do-
tació de serveis de digitalització a la població a 
través d’un nou programari de gestió del padró 
municipal d’habitants. Finalment, també rebrà 
finançament el projecte de tallafocs i cibersegu-
retat per a la millora de les xarxes i dels sistemes 
d’informació propis, amb una millor protecció 
de la informació tractada i dels serveis digitals 
prestats.  La resta dels fons rebuts, 201.000 eu-
ros, s’han adjudicat al projecte pilot de pàrquing 
smart basat en la digitalització i dades.

cara sense data clara d’implementació fins que 
Barcelona i l’AMB no superin els litigis judicials 
en curs – i més de 800.000 euros en digitalitzar 
l’administració local. La suma d’aquests 2.8 mi-
lions es divideix en diferents partides. La prime-
ra, de 1.080.000 euros, es destinarà a instal·lar 
un sistema de càmeres de videovigilància amb 
reconeixement de matrícules i amb capacitat de 
generar denúncies per infracció a l’interior de la 
futura zona de baixes emissions de Badalona, al 
control d’accessos de Francesc Layret i a la zona 
de vianants del Centre. Per altra banda, un total 
de 542.863 euros es destinaran a construir una 
nova terminal d’autobusos a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol: l’intercanviador del Campus de 
Can Ruti. Uns altres 306.374 euros s’utilitzaran 
per remodelar diversos carrers al voltant de la 
Rambla Sant Joan i les avingudes de Martí Pu-
jol, Llenguadoc i President Companys, per tal de 
millorar la mobilitat. Els 830.000 euros restants 
per arribar als 2.8 concedits pels fons Next Ge-

L’Ajuntament de Badalona vol trencar la ten-
dència dels darrers anys i treure molt més 
profit de les convocatòries de fons europeus. 
El consistori, tal com us avança el Diari de 
Badalona, està treballant en la redacció de di-
ferents projectes per optar a finançament eu-
ropeu, en el marc del Pirep, el Programa de 
Impulso de Rehabilitación de Edificios Pú-
blicos. Es tracta d’un programa finançat amb 
recursos dels fons Next Generation i activat 
pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agen-
da Urbana. La convocatòria consisteix en 
presentar propostes de rehabilitació integral 
d’edificis de titularitat municipal des d’una 
perspectiva d’eficiència energètica. Això in-
clou, per exemple, situar plaques solars a les 
teulades, millorar els aïllaments tèrmics de 
les façanes, millores dedicades a una millor 
gestió de l’aigua i dels residus, la protecció 
del soroll, la climatització o l’enllumenat. En 
aquest tipus de convocatòria, l’Ajuntament 

No hi ha límit 
pressupostari 
per cada 
projecte

En total 
hi ha 600 
milions 
d’euros a 
repartir 

Cada 
municipi 
opta a 
rehabilitar 5 
edificis

Badalona, a la cua
En els darrers anys, cal dir que Badalona no surt 
ben parada si comparem els recursos que rebran 
altres grans municipis de l’Àrea Metropolitana o 
de la resta del territori en concepte de fons euro-
peus. Només per citar alguns exemples, destaca 
el fet que Sabadell ingressi més de 8 milions 
dels fons europeus per tirar endavant projectes 
de transformació digital i sostenible abans no fi-
nalitzi el 2024. Terrassa rebrà 8.9 milions, quasi 
un 70% de l’import demanat per l’Ajuntament 
en la convocatòria de projectes. Santa Coloma 
de Gramenet rebrà finançament per a tots els 
projectes presentats, per valor de 5.4 milions. 
Municipis metropolitans amb una població molt 
més baixa que Badalona – Sant Cugat i Sant Boi 
– també passen per davant de la nostra ciutat, 
amb 3.6 i 2.4 milions, respectivament. Exem-
ples com el de Manresa (2.3 milions) i Reus 
(4.7) posen clarament de manifest que Badalona 
està fent curt i necessita reactivar-se. Pel que 

fa a les capitals de província, deixant de banda 
Barcelona, totes superen Badalona. Lleida té 
confirmats 6.3 milions per implantar la Zona de 
Baixes Emissions, Tarragona 3 milions d’euros 
per projectes d’urbanització i transport i Girona 
3.1 milions per crear també una Zona de Baixes 
Emissions.

La instal·lació de plaques solars és una de les opcions

Es crearà una comissió de seguiment per la Copa / David Grau

2.7 milions d’euros per la Copa del Rei 2023
El ple municipal celebrat el passat dimarts va aprovar amb 
els vots favorables del govern i l’abstenció del PP una mo-
dificació del pressupost per destinar 2.7 milions d’euros a 
organitzar la Copa del Rei de bàsquet 2023. Aquesta par-
tida, que surt dels més de 150 milions que té acumulats 
de romanent de tresoreria l’Ajuntament (diners estalviats), 
inclourà el cànon que cal pagar a l’ACB (el 2022 va ser d’1.7 
milions), despeses derivades de qüestions organitzatives i 
logístiques de la competició i millores en les instal·lacions 
esportives on es desenvoluparà el torneig. Al ple també es 

va aprovar la creació de la comissió de la Copa, un grup de 
treball que farà seguiment de tot el procés organitzatiu. Hi 
haurà un president, l’alcalde i els tinents d’alcalde, vocals, 
dos membres designats pel PP i Guanyem, el president del 
Joventut, el president de Badalona Bàsquet Base, un secre-
tari i un comissionat. Van quedar aprovats també el paquet 
d’ajudes als autònoms i pimes de la restauració, el lleure i 
l’oci nocturn i el projecte finançat amb fons europeus per 
millorar la mobilitat de Martí Pujol entre Mossèn Anton i En-
ric Borràs (nou asfalt, semàfors i dos carrils en sentit mar). 
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L’Ajuntament de Badalona ha començat a 
treballar en la redacció d’un pla de paci-
ficació de l’avinguda Martí Pujol, una de 
les vies amb el trànsit de vehicles més 
intens de la ciutat. Martí Pujol és, sens 
dubte, un dels carrers més importants pel 
que fa a la mobilitat a Badalona. El govern 
i els tècnics projecten un pla de pacifica-
ció que s’aplicaria en el tram alt del carrer. 
Ens referim al sector que hi ha comprès 
entre les dues autopistes, la B-20 i la 
C-31. Es treballa en un projecte que in-

clouria la transformació de l’avinguda en 
una via limitada a 30 km/h. D’altra banda, 
s’augmentarà la xifra de senyals verticals 
i horitzontals. El pla també inclou fer un 
pas elevat en algun pas de vianants i sen-
yalitzar-los amb llum, però amb una tèc-
nica d’execució que no generi molèsties 
per soroll als veïns. 

Una reivindicació veïnal
Pacificar Martí Pujol és una reivindicació 
veïnal clara, sobretot per la velocitat que 

A mitjans de maig hi va haver un atropellament mortal   

Pacificar Martí Pujol: 
la pròxima aposta en la 
mobilitat de Badalona

agafen els cotxes quan surten de l’auto-
pista i baixen cap al centre. A mitjans de 

Jornada de lleure històrica a Badalona amb el tall de l’autopista 

50 entitats alliberen la C-31 de 
vehicles en la Diada de l’Educació

Una prèvia marcada pels dubtes sobre els 
permisos previs al tall de l’autopista no va 
frenar l’empenta i l’organització impecable 
que més de 50 entitats van impulsar per 
celebrar la 10ª Diada de l’Educació Pública 

de Badalona en un indret del tot inusual. 
La C-31, una via per on hi circulen més de 
70.000 vehicles al dia, va quedar deserta 
de cotxes durant gairebé tota una jornada. 
El passat diumenge, Badalona va recupe-

Vista de l’autopista sense circulació des del cel

rar la Diada de l’Educació Pública després 
d’un any 2021 on no es va fer a causa de 
la pandèmia. Sota el lideratge de FAMPAS 
i Transformem l’Autopista, una cinquante-
na d’entitats educatives, socials, culturals, 
esportives, de lleure, veïnals, defensores 
del medi ambient i del col·lectiu de mobi-
litat i persones amb discapacitat van om-
plir el tram tallat per sumar-se al programa 
festiu. 

Una barrera enorme
La C-31 és una de les grans barreres ur-
banístiques de Badalona. Divideix la ciutat 
en dos i trenca el pas de 48 carrers que 
baixen de nord a sud. 36 d’aquests carrers 
es queden sense continuïtat un cop arri-
bats a la C-31. Des de fa anys, organit-
zacions pel medi ambient reivindiquen la 
necessitat de repensar el concepte d’au-
topista, ja que molts barris de Badalona 
respiren la contaminació que generen els 
vehicles. 

Badalona era, fins fa escassos mesos, 
el segon municipi català que més temps 
necessitava per pagar als proveïdors: 223 
dies. Ara, segons les dades d’Hisenda, el 
municipi ha rebaixat la xifra fins als 120. 
La creació d’un equip tècnic de treball per 
a la revisió de totes les factures pendents 
i el pagament via Ple municipal de 20 mi-
lions d’euros a FCC pels serveis de ne-
teja corresponents al 2019 han ajudat a 
rebaixar la xifra. Tot i la millora substan-
cial, la xifra segueix sent alta. La mitjana 
municipal a Espanya és de 68 dies. 

Badalona redueix a 
la meitat el temps 
de pagament als 
proveïdors

Millora el PMP de l’Ajuntament 

maig hi va haver un atropellament mortal 
on va morir una dona.

EL BANC D’ALIMENTS DEL GORG PERD 8.000 KG D’ALIMENTS EN 
UN ANY

EL CENTRE DIÜRN FOLRE PER A PERSONES SENSE LLAR ESTRENA 
INSTAL·LACIONS

El Banc atén 630 famílies de Badalona

La instal·lació disposa de places per 35 persones

És una tendència general. L’increment ge-
neralitzat dels preus està forçant tots els 
Bancs d’Aliments a reduir la distribució de 
productes de primera necessitat. Tant els 
Bancs d’Aliments de primera línia, com el 
de Barcelona, com d’altres més locals com 
el de Badalona, han hagut d’aplicar retalla-
des. El Banc d’Aliments del Gorg Mar ha 
perdut, respecte l’any passat a aquestes 
mateixes dates, 8.000 kg d’aliments. Aquest 
Banc atén més de 630 famílies badalonines. 
Les dades de Badalona tenen continuïtat a 

La Fundació Llegat Roca i Pi, Sant Joan 
de Déu i Càritas han inaugurat les noves 
instal·lacions del centre diürn Folre, que 
acompanya a persones sense llar per cobrir 
les seves necessitats més bàsiques: alimen-
tació, higiene personal, reposició de roba i 
bugaderia. A més, al centre Folre, també es 
porten a terme activitats adreçades a trencar 
el cercle de l’exclusió, com pintura, jocs, fo-
tografia o futbol. El centre està situat al ca-
rrer Dos de Maig, 16. A Folre hi treballa un 
equip de 4 professionals format per educa-

la capital catalana, on el Banc d’Aliments ha 
rebaixat un 12% les seves entregues tot i 
haver experimentat un creixement de la de-
manda del 20% respecte del 2019. Un in-
forme recollit per Càritas, l’informe FOESSA 
2021 d’exclusió i desenvolupament social, 
exposa que només a l’arquebisbat de Bar-
celona hi ha prop de 900.000 persones en 
risc d’exclusió social. Aquestes dades ens 
han d’ajudar a prendre consciència de la 
importància que té continuar nodrind els 
Bancs d’Aliments. 

dores, treballadores i integradores socials, 
i 13 persones voluntàries. L’equip treballa 
per recuperar les potencialitats i habilitats 
de les persones ateses i per motivar la seva 
participació activa en el funcionament dels 
serveis del centre. La instal·lació dispo-
sa de places per a 35 persones. Durant el 
2021, Folre va acompanyar un total de 157 
usuaris. Recordem que la Fundació Roca i 
Pi col·labora econòmicament amb 36 enti-
tats socials de la ciutat que treballen amb 
col·lectius en risc d’exclusió. 
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100 anys 
de la 
residència 
Roca i Pi

Gaudeix 
del 
reportatge 
en vídeo
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La Junta de Govern Local de Badalona ha 
aprovat inicialment el Pla especial de regu-
lació de la implantació dels jocs d’atzar al 
municipi de Badalona i també la pròrroga 
pel termini d’un any de la suspensió de 
l’atorgament de llicències per a l’exercici de 

les activitats relatives als jocs d’atzar com 
ara bingos, casinos, sales de joc i locals 
d’apostes. Es proposa l’especial protecció 
de diversos usos vinculats als col·lectius 
vulnerables enfront danys associats al joc 
d’apostes, limitant la presència propera 

Es vol protegir els col·lectius vulnerables

Badalona restringeix el joc i suspèn 
la concessió de llicències 
Separació mínima de 650 m. entre escoles i locals de joc

d’establiments on es desenvolupin activi-
tats relacionades amb el joc. 

Espais protegits
El text aprovat proposa que tinguin consi-
deració d’usos protegits els centres educa-
tius; les biblioteques; els centres esportius 
municipals; els centres oberts; els cen-
tres d’internament de menors; els casals 
de joves i de barri; els centres cívics; els 
centres de salut; els hospitals; els centres 
d’atenció primària i d’urgències; els cen-
tres d’atenció i seguiment a les drogode-
pendències; els centres de salut mental; 
els centres i hospitals de dia; els centres 
d’atenció a persones amb problemes de 
joc/ trastorn del joc; els centres de Serveis 
Socials; els centres del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i oficines d’atur. Així, es pro-
posa que els establiments destinats a jocs 
d’atzar se situïn a una distància de 450 m 
dels usos protegits a efectes d’aquest pla, 
a excepció dels centres educatius, on es 
considera una cobertura de protecció de 
650 metres. 

El Govern municipal i Guanyem Badalona 
han acordat impulsar un paquet de mesu-
res en l’àmbit de l’ocupació per ajudar als 
sectors de l’oci nocturn, la restauració i el 
lleure.  Les mesures impulsades contemplen 
ajudes d’un milió d’euros per a la restaura-
ció, 500.000 euros per al sector de l’oci noc-
turn i 500.000 euros per al sector del lleure. 
Es tracta d’un paquet d’ajudes àmpliament 
reclamat des d’aquests sectors econòmics.
 
L’oci nocturn 
Es poden acollir al paquet de mesures les 
discoteques, sales de ball, sales de festes  
amb espectacle, bars musicals, karaokes i 
discoteques de joventut. Rebran una ajuda 
d’entre 15.000 i 50.000 euros depenent del 
nombre de treballadors que tenen en planti-
lla. L’ajuda s’efectuarà en dos pagaments: el 
primer pagament del 50% de l’ajuda es farà 
durant el mes de juliol si la mitjana del nom-
bre de treballadors del negoci durant els 
mesos de març, abril, maig i juny d’aquest 

any ha estat igual o superior al 70% de la 
plantilla que tenien el febrer de 2020. El se-
gon pagament, al mes de novembre.   

Acord entre govern i Guanyem per les ajudes

Ajudes de 2 milions d’euros pel sector 
de l’oci nocturn, la restauració i el lleure 
1 milió d’euros per a la restauració i 500.000 euros l’oci nocturn i el lleure

La restauració
Es donaran ajuts a les persones treballadores 
autònomes i empreses de la restauracióque 

no tinguin llicències de terrasses. Es farà un 
únic pagament de 5.000 euros a partir del 
mes de juliol sempre que els sol·licitants ha-
gin mantingut en la seva plantilla durant els 
mesos de març, abril, maig i juny d’aquest 
any una mitjana igual o superior al 70% dels 
treballadors que tenien el febrer de 2020.  

Sector del lleure
Poden sol·licitar les ajudes empreses que es 
dediquin a les activitats d’educació en el lleu-
re dins i fora marc escolar, l’animació socio-
cultural, cases de colònies i albergs, casals 
de vacances, ensenyaments no reglats d’idio-
mes, escoles de música i dansa, arts plàsti-
ques i escèniques, reforç escolar, etc. No po-
dran demanar les ajudes els clubs esportius 
federats. Els sol·licitants rebran una ajuda de 
5.000 euros en un únic pagament a partir del 
juliol sempre que la mitjana de treballadors 
de l’empresa entre setembre de 2021 i juny de 
2022 hagi estat igual o superior al 60% de la 
plantilla que tenien el febrer de 2020. 

El director d’Infraestructures de Mobilitat 
de la Generalitat, David Prat, ha admès 
que el govern català està valorant alterati-
ves per fer arribar el carril bus de la C-31 
fins a Badalona sense haver de construir el 
viaducte plantejat sobre el riu Besòs. Des-
prés del rebuig mostrat per l’Ajuntament i 
per la resta del territori implicat, entenent 
que el viaducte suposaria la reafirmació de 
la barrera física que suposa l’autopista a la 
ciutat, ha obligat a frenar el projecte. La Ge-
neralitat havia licitat la redacció del mateix 
i el volia començar a executar el 2023. Ara, 
però, caldrà negociar amb tots els agents 
locals implicats per cercar una alternativa. 

Fre al viaducte i 
al nou carril bus 
de la Generalitat 
previst a la C-31 

Es busquen alternatives  
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Quins errors hem d’evitar a l’hora de 
fer la declaració de renda??

La campanya de renda 2021 va començar 
el passat 6 d’abril. Després d’un mes hem 
analitzat els errors més freqüents que co-
meten els contribuents i que poden ser 
motiu de sancions per part de l’Agència 
Tributària. El principal error és, precisa-
ment, no presentar la declaració quan estàs 
obligat a fer-ho. Estaré obligat, si he treba-
llat en una empresa i els meus ingressos 
han superat els 22.000€ (o 14.000€si he 
treballat en dues empreses) i, si he treba-
llat en una empresa i he cobrat la prestació 
per desocupació, si he rebut ingressos de 
lloguer o si he fet transmissions de patri-
moni, entre d’altres. Confirmar l’esborrany 
sense revisar-lo també és un gran error. L’ 
Agència Tributària no disposa de totes les 
nostres dades i algunes d’elles poden estar 
malament; per tant, aquestes dades poden 
ser inexactes i/o incomplertes. A més, el 
responsable dels errors en la declaració 
de renda és sempre el contribuent, que té 
l’obligació de la seva revisió i comprovació.
És necessari recordar que si hem rebut in-
gressos d’una pensió a l’estranger, si hem 
operat amb accions de fora del nostre país 

o amb criptomonedes… són exemples de 
dades que Hisenda encara no controla. Un 
altre error a tenir en compte és incloure 
descendents a la nostre declaració quan 
durant l’exercici 2021 ja han obtingut ren-
diments de treball. Fins als 25 anys po-
dem incloure als nostres fills, sempre que 
els seus ingressos no superin els 8.000€.
Aquest any hem rebut nombroses revisions 
de declaracions de renda per part de l’Ad-
ministració per casos de matrimonis ja di-
vorciats amb custòdia compartida dels fills. 
En aquests casos, cada any serà un cònjuge 
qui pugui optar a fer renta renda conjunta 
amb els fills, beneficiant-se de les deduc-
cions, però i l’any següent aquest benefici 
passarà a l’altre progenitor. Estem obligats 
a respectar-ho; en cas contrari, serà motiu 
de sanció. Recordem, finalment, revisar 
les deduccions autonòmiques. A Cata-
lunya tenim deduccions que no apareixen 
mai a les dades fiscals ni a l’esborrany 
d’Hisenda i que poden ser interessants: 
deducció per viudetat, pel foment de la 
llengua, pel lloguer d’habitatge, etc. I, en 
qualsevol cas, sempre aconsellem visitar 
a un professional. És una bona inversió, 
un estalvi de diners i de temps i, sobretot, 
de maldecaps!

Mònica Pereira Machuca
Assessora Fiscal                         www.asesoriapereira.com

Entrevista a la Dra 
Cristina Martínez, 
especialista en joc

Badalona només té 
acreditats dos 
establiments per a celíacs 

Ca La Maria és un dels establiments acreditats

La restauració a Catalunya té un ‘deute’ 
amb els seus clients potencials celíacs: 
s’ha de posar al dia. Només 323 dels 
37.0000 establiments catalans estan de-
gudament acreditats com a aptes per a 
celíacs a través de l’Associació de Celíacs 
de Catalunya: menys de l’1% del total. 
A Badalona, aquesta tendència també és 
una realitat. Només hi ha un restaurant, 
la Tagliatella del c/Temple número 9, i un 
obrador, Ca la Maria, del c/Sant Ignasi 
de Loiola número 9, integrats dins de la 
base de dades de l’Associació. Segons 
ens explica la Mercè Aguilà, veïna de 
Badalona i mare de l’Emma, una nena de 
8 anys celíaca, els bars, restaurants i tot 
local que ofereixi menjar hauria de dema-
nar una visita a l’Associació de Celíacs de 
Catalunya per tal de poder formar part de 
la seva base de dades. “L’Associació visita 
el restaurant i veu com s’hi cuina. Si se 
superen els criteris fixats, l’establiment 
queda automàticament degudament acre-
ditat”, recalca. 

Una loteria
Si comparem Badalona amb Barcelona, la 
nostra ciutat no surt ben parada, ja que a la 
capital catalana hi ha una oferta de més de 
100 establiments acreditats. Un dels pro-
blemes principals és que molts restaurants 
no tenen en compte la contaminació creu-
ada a la cuina, és a dir, el fet d’assegurar 
que el menjar no conté traces de gluten. 
Cal destacar que, per un celíac, menjar 
l’equivalent a un gra d’arròs de gluten ja 
li malmet l’intestí. Com que a Badalona els 
establiments no estan degudament acredi-
tats, sortir a dinar o sopar fora de casa es 
converteix en una ‘loteria’, sobretot per a 
famílies amb infants. “No només cal que 
el restaurador et digui que utilitza els pro-
ductes adients, sinó que la cuina estigui 
lliure de traces i de contaminació creuada. 
Per posar un exemple: en una paella on 
s’ha arrebossat carn hi poden quedar res-
tes de gluten, encara que es netegi. O als 
estris de fusta que s’utilitzen per cuinar”, 
exposa Mercè Aguilà.

La solució que moltes famílies amb nens 
petits celíacs adopten si volen dinar fora 
a Badalona és dur un tàper amb el menjar 
fet des de casa, per no arriscar-se a ‘sor-
preses’ posteriors a l’àpat. “Encara que 
el restaurador et digui que no hi haurà 
problema, com a pares has de veure com 
és la cuina d’on surt el menjar. I no és 
còmode haver d’estar adoptant aquesta 
actitud”, manifesta la mare de l’Emma. La 
seva filla va rebre el diagnòstic als 2 anys 
i ha estat tractada “de forma excepcional 
a Can Ruti”. “Des que vivim a Badalona, 

“La solució que adoptem les 
famílies és sortir a menjar 
fora sempre amb tàper” 

La neteja de les cuines és molt important  

però, quasi mai ha pogut gaudir d’un 
restaurant de la seva ciutat”, lamenta la 
Mercè. 

El diagnòstic
Diagnosticar un infant com a celíac no 
és tan senzill, ja que els símptomes es 
barregen amb altres patologies més 
comunes. “Se solen fer les defecacions 
més clares, es deixa de tenir gana i 
apareix el cansament, però a vegades 
aquest quadre s’atribueix a un virus”, 
adverteix Aguilà. 

Comparem els 
mapes de Barcelona i 
Badalona
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La Tostadora és una empresa nascuda el 
2004 a Badalona, creada per dos enginyers, 
Albert Tarrés i Iván Arias, que es van conèixer 
fent un Erasmus. La brillant idea que van 
desenvolupar va ser la d’obrir una plataforma 
a Internet on qualsevol dissenyador inde-
pendent pogués vendre els seus productes 
tèxtils i de merchandising. La Tostadora posa 
un preu base a la peça de roba, mentre que 
el preu de venda final s’estableix afegint la 
comissió que el dissenyador/a vol cobrar. 
Des del seu inici, l’empresa va executar la 

seva fabricació a Badalona, arribant a factu-
rar milions d’euros anuals amb un volum de 
comandes de centenars de milers d’unitats. 

El funcionament
La dinàmica per comprar les samarretes, 
tasses, jerseis, pòsters o complements de La 
Tostadora és molt fàcil. Cal entrar al marke-
tplace i escollir un disseny que t’agradi. Cada 
disseny es pot personalitzar al teu gust. Si 
ets un creador, també pots associar-te amb 
La Tostadora aportant dissenys per roba i 

La Tostadora es va crear el 2004 a Badalona

La Tostadora: 
la plataforma de samarretes 
més gran d’Espanya 

guanyar una comissió quan un client compri 
roba estampada amb la teva creació. L’em-

¡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

Un repartidor d’Amazon explica la seva experiència al volant 

Més punts de recollida per protegir 
els vianants del Centre i Dalt de la Vila

Us acostem el testimoni d’un repartidor 
d’Amazon que ha treballat a Badalona i que 
ha decidit compartir la seva experiència 
conduint pel Centre i Dalt de la Vila. A través 
de Twitter, @lordzarek narra com és la con-
vivència entre els vianants i les furgonetes 

dels repartidors. En una sola jornada, un re-
partidor d’Amazon pot repartir al voltant de 
50 paquets entre carrers com Lleó, Arnús, 
Soledat, Pietat, carrer del Mar, Sant Llorenç 
o Canonge Baranera. Sobretot els caps de 
setmana, la majoria d’aquests carrers són de 

Debat sobre l’accés dels repartidors al Centre

domini exclusiu dels vianants, i això suposa 
un problema per a “tots”. El repartidor expli-
ca que, la solució d’aparcar la furgoneta fora 
del nucli conflictiu i fer el repartiment a peu 
“és inviable”, ja que molts paquets són pes-
ats, de mida “XL” i caldria fer “mil viatges”. 

Més punts de recollida
Per altra banda, l’APP d’Amazon està pen-
sada per calcular el temps de les entregues 
en cotxe, no a peu. “A vegades és millor 
acumular 4 o 5 paquets i repartir-los a peu. 
És més temps, però tranquil·litza el fet de 
no molestar amb la furgoneta”, explicava el 
repartidor a Twitter. Cal tenir en compte que 
el 95% de les adreces d’entrega són al do-
micili del client i que, en molts casos, quan 
el repartidor hi va no hi troba ningú. “Estem 
obligats a fer una segona volta”, relata. El 
repartidor es queixa que envair espais per 
a vianants amb furgonetes resulta agressiu 
i perillós, i es podria evitar incrementant els 
punts de recollida d’Amazon.

L’advocat badaloní Rafa Mendoza ha 
aconseguit guanyar la primera sentèn-
cia estimativa en judici ordinari sobre 
un lloguer social contra un gran tenidor 
a Badalona. Una família de Sant Crist, 
matrimoni d’avançada edat amb un grau 
de discapacitat, haurà de rebre una 
proposta de lloguer social i podrà que-
dar-se al seu habitatge. Aquesta sentèn-
cia pot afavorir futures demandes de llo-
guer social a través de la llei 24/2015: la 
llei contra els desnonaments i la pobre-
sa energètica. 

Sentència històrica 
contra un gran 
tenidor d’habitatges 
a Badalona 

Els afectats tenen una discapacitat

presa disposa d’una línia de roba específica 
de temàtica badalonina.

10/03 al 23/03/2022Núm. 742

Així és el mapa 
d’entrega de paquets

Us mostrem els 
dissenys més diver-
tits de La Tostadora
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La Xina ha implantat des de fa mesos la 
política de la Covid 0; és a dir: l’eliminació 
de la malaltia. En diverses ciutats principals 
del país, com Pequín i Xangai, el govern 
ha decretat confinaments domiciliaris molt 
estrictes. Alejandro Bronchales, docent ba-

daloní resident a Pequín, ha compartit quina 
és la situació actual a l’epicentre de la ca-
pital xinesa. “El temps està aturat. Això és 
una tortura”, exposa. L’Alejandro explica que 
cada dia el govern xinès està fent test als 22 
milions d’habitants de la ciutat. Sortir al ca-

La població està vigilada 24 hores 

El testimoni d’un badaloní atrapat 
en el confinament de Pequín
No es pot sortir al carrer: només per fer-se un test Covid diari 

rrer està prohibit, i només es pot baixar al 
costat del teu edifici, on voluntaris amb EPIs 
realitzen cada dia les proves de detecció de 
positius. 

Vigilats 24 hores
A sota de cada edifici d’habitatges hi viu un 
funcionari que controla que ningú surti i que 
ajuda a organitzar els tests. A Pequín només 
hi ha detectats 35 positius diaris en aquests 
moments i fa un mes que els seus habitants 
estan obligats a fer-se un test diari. Des del 
passat 15 de maig viuen tancats a casa. Per 
comprar, cal fer una comanda que s’entrega 
porta per porta per funcionaris amb EPI. Les 
escombraries també es deixen en la planta 
baixa de cada edifici i els funcionaris la re-
cullen. Cal destacar que ara mateix hi ha mo-
bilitzats més de 90 milions de voluntaris del 
Partit Comunista per fer aquestes tasques. 
L’educació es fa online i tots els serveis d’oci 
i restauració estan tancats. Fa escassos dies, 
el govern xinès va buidar un barri sencer de 
Pequín amb 13.000 habitants perquè va de-
tectar uns 20 casos positius. 

La infermera Diana Díaz, el metge inten-
sivista Marc Fabra, i l’uròleg Joan Areal, 
tots tres professionals sanitaris de Can 
Ruti, han aconseguit creuar el desert del 
Marroc en bici, completant amb èxit la 
Titan Desert, una de les proves ciclis-
tes per etapes més exigents del món. 
Acompanyats per Jordi Sánchez, la 
Diana, en Marc i en Joan han superat 
una aventura de 700 quilòmetres i 6.000 
metres de desnivell acumulat en sis eta-
pes diferents. L’equip Rutitans ha fet la 
Titan per donar testimoniatge de la feina 
en equip exercida pels sanitaris al llarg 
de tota la pandèmia. 

Sanitaris de Can 
Ruti creuen el 
desert en bici

700km pel desert
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Forquilla es desvincula del 
projecte ‘D’oli a la pica, ni mica!”
La iniciativa opta a un premi a nivell europeu

Badalona sabrà si ha guanyat el 9 de juny

La campanya “D’oli a la pica, ni 
mica!”, ideada per Forquilla Bada-
lona en col·laboració amb l’Ajunta-
ment i escollida com a finalista en 
la XIII edició del Premi Europeu de 
la Prevenció de Residus, no viu el 
seu millor moment. Recordem que 
la campanya que té per objectiu 

incentivar la recollida selectiva de 
l’oli que es fa servir per cuinar, tant 
a nivell de la restauració com de la 
ciutadania. Ara mateix 41 establi-
ments de Badalona, 28 dels quals 
són locals vinculats a Forquilla 
Badalona, actuen com a punts de 
recollida d’oli per a la ciutadania. 

El passat 27 de maig, alumnes 
del Col·legi Badalonès van in-
tertir tot un matí recollint residus 
acumulats a la sorra de la plat-
ja del Pont del Petroli. L’acció 
s’emmarca en el Projecte Am-
biental de l’escola i forma part 
de la campanya «Clean-Up The 
Med», que vol conscienciar els 
escolars sobre la importància 
de tenir cura del medi ambient. 
L’acció la van dur a terme tots 
els alumnes de 6è de Primària i 
els de 1r de Batxillerat, que van 

Alumnes del Badalonès 
recullen residus de la 
platja del Pont del Petroli

Unió entre els alumnes de primària i batxillerat

fer monitors. A primera hora 
del matí, els alumnes es van 
desplaçar a la platja i, dividits 
en grups, es van repartir en tres 
trams: el de voramar, el tram 
central i el passeig Marítim. 
Després de dues hores de tre-
ball intens es van dirigir a l’es-
cola, on cada grup va analitzar 
els residus recollits i en va fer 
un recompte. Per acabar es van 
formular hipòtesi sobre l’origen 
dels residus i es van planificar 
accions per reduir-los.

Els guanyadors del premi es dona-
ran a conèixer durant la cerimònia 
de lliurament que se celebrarà el 
pròxim 9 de juny a Brussel·les. 
Aquí és on, segons denuncien des 
de Forquilla, han sorgit els proble-
mes que han fet optar l’agrupació 
de restauradors de la ciutat a de-
manar desvincular-se oficialment 
de la campanya. Des de Forquilla 
s’assegura que l’Ajuntament no ha 
convidat a cap dels seus represen-
tants a assistir a l’entrega dels pre-
mis europeus. Els restauradors, 
que haurien anat a Brussel·les dis-
posats a assumir el cost del viatge 
a nivell particular, creuen que no 
han estat ben tractats a nivell de 
protocol i demanaran que el seu 
logotip surti de la campanya. Des-
prés estudiaran com poder conti-
nuar amb la recollida d’oli per no 
perjudicar els clients que els hi fan 
arribar els residus. 
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Entrevista a Guillermo Hurtado, Lola Moreno 
i Ramon Pelayo, de Badalona DSI

“Si s’oferís un servei en condicions, la demanda 
de bany adaptat seria molt més gran”

La platja de Badalona ha de millorar la seva accessibilitat

Comença la temporada de bany a Ba-
dalona. Ens reunim amb els fundadors 
i l’actual president de Badalona DSI per 
analitzar si les platges de la ciutat estan 
preparades per oferir un servei correcte 
a les persones amb diversitat funcional.

Què es reivindica des de Badalona DSI?
Les reivindicacions que hem manifestat 
en les darreres setmanes són les mateixes 
que portem fent des de l’associació des de 
fa anys. Reclamem la igualtat d’oportuni-
tats per poder gaudir d’un dels símbols de 
Badalona: la platja. Nosaltres, les persones 
amb diversitat funcional, necessitem que 
les platges siguin accessibles. S’han de 
crear passarel·les que arribin fins a l’aigua 
i instaurar un servei de suport al bany sense 
el dèficit actual. Ara mateix el servei no pot 
donar cobertura a la gran quantitat de perso-
nes amb diversitat funcional que el podrien 
utilitzar. Demanem una platja inclusiva i un 
mòdul digne per poder-nos canviar. En l’ac-
tual, ni et pots moure per dins i el vàter i el 
vestidor són el mateix. No és higiènic. Per 
altra banda, el segon punt de bany és al Pont 

d’en Botifarreta, però l’accés és molt dolent, i 
ningú hi va. S’hauria de buscar un altre em-
plaçament. 

Com és l’experiència de venir a la pla-
tja?
L’experiència de l’usuari comença per dis-
posar d’una bona informació del servei que 
hi ha. La temporada passada, tu buscaves 
a Google ‘servei de suport al bany o bany 
adaptat a Badalona’ i no t’apareixia res. Des 
de l’administració s’apunta que el servei que 
s’ofereix va en concordança amb l’afluència 
de gent que ve. I això no és cert. Si l’Ajun-
tament oferís un servei en condicions, la de-
manda seria molt més gran. No pot ser que 
a Barcelona hi hagi 20.000 serveis de bany 
adaptat en un estiu i a Badalona no hi hagi 
gairebé demanda. La clau és que el servei 
de la nostra ciutat és totalment insuficient. 
Si lluitem per una platja inclusiva, no pot ser 
que haguem de trucar per demanar hora per 
banyar-nos. 

Us convenç el calendari de bany?
El calendari de bany per a persones amb 

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo

diversitat funcional és insuficient. La tempo-
rada alta de bany comença ara al juny i no 

“No pot ser que a 
Barcelona hi hagi 
20.000 serveis de 
bany adaptat i a 
Badalona no hi hagi 
demanda”

“Si ets una persona 
amb diversitat 
funcional només pots 
gaudir de la platja 
durant unes hores al 
dia”

disposem de cap passarel·la que arribi fins 
a l’aigua. A banda d’això, durant tot el mes 
de juny, el servei de suport al bany està pro-
gramat durant només tres hores al dia. Això 
és una discriminació claríssima. Si ets una 
persona amb diversitat funcional només pots 
gaudir de la platja durant unes hores al dia. 
El calendari hauria de ser de 10 del matí a 7 
de la tarda. Hi ha molta gent de Badalona que 
marxa a Barcelona a la platja. Ara, el servei 
que hi ha a Barcelona vers el de Badalona 
està a anys llum. 

Què us diu l’Ajuntament?
Des de l’Ajuntament ens apunten l’existèn-
cia d’un contracte que estableix, des de la 
temporada 2021 fins a la 2023, les condi-
cions del servei de socorrisme i de suport 
al bany. Nosaltres reivindiquem que, malgrat 
l’existència d’aquest marc regulador neces-
sari, dins de les clàusules administratives 
del contracte es permet una modificació del 
20% per ajustar-ho tot a les necessitats reals 
del moment. Per tant, hi ha marge per fer mi-
llores des d’aquest moment. No cal esperar 
al 2024 o a l’any vinent. No ho permetrem.
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El camp de futbol de Montigalà està cada cop en pitjors 
condicions. No hi ha cap tipus de manteniment en la ins-
tal·lació. Les tanques que envolten el camp estan trenca-
des i fa sis anys que la gespa no es rega com cal. Cada 
caiguda en un entrenament o partit suposa una ferida per 
tots els nens i nenes que juguen aquí. Es destrossen les 
cames. A més, els vestidors cada cop estan pitjor i fal-
ten focus d’il·luminació. A la nit no es pot jugar. També 
estem sense aigua als vestidors i, per tant, ningú es pot 
dutxar. Si des de l’Ajuntament es vol apostar per l’esport, 
cal tenir les instal·lacions en condicions. A l’agost hem 
de tenir el camp en les condicions necessàries per fer la 
pretemporada. 

Poder disposar d’un camp de futbol americà a la nostra 
ciutat seria molt important, no només pels Badalona Dracs, 
sinó per Badalona en si. Tant la Federació Catalana de Fut-
bol Americà com la Federació Espanyola el podrien utilitzar 
per fer-hi les jornades de tecnificació, les concentracions de 
les seleccions i la disputa de totes les finals de les competi-
cions. Això duria molta gent a Badalona. A Espanya no hi ha 
cap camp de futbol americà amb les mides reglamentàries i 
amb les marques del terreny de joc. Els Dracs, la Generalitat 
i l’Ajuntament de Badalona estan implicats en el projecte. 
És una oportunitat única que no hauríem de deixar escapar. 

“No es pot jugar a futbol en un camp que 
no es rega des de fa sis anys”

“Que Badalona tingui el primer camp 
de futbol americà d’Espanya és una 
oportunitat única”

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

Pilar Ruiz
Presidenta del CE Seagull

Christian Llitjós
Periodista

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

Visualitza 
l’opinió 
sencera 
en vídeo

Quan es podrà demanar l’ajuda pel lloguer per a menors de 35 anys?

OPINIÓ DEL LECTOROFICINA DEL CONSUMIDOR

La Generalitat obrirà la convocatòria per 
l’ajuda del lloguer per a menors de 35 anys 
a partir del 8 de juny, segons ha avançat 
RAC1. L’ajut és de 250 euros mensuals i 
permetrà ajudar a 10.000 persones. Els ajuts 
s’atorgaran per ordre de sol·licitud, fins que 
s’acabin els fons. Això fa témer que els ser-
vidors informàtics es col·lapsin, i per això 
s’han reforçat. Els requisits per poder de-
manar l’ajuda són els següents: ser persona 
física i tenir entre 18 i 35 anys en sollicitar 
l’ajuda; tenir la nacionalitat espanyola, ser 

ciutadà comunitari o residir regularment a 
Espanya; tenir un contracte de lloguer d’un 
pis o habitació; disposar d’una font regular 
d’ingressos i que no superin els 24.318 eu-
ros anuals; l’habitatge ha de ser el domicili 
habitual i permanent durant tot el període 
que es concedeixi l’ajut; no estar rebent cap 
altre ajut per al pagament de lloguer (sí és 
compatible amb l’ingrés mínim vital). En 
l’àmbit metropolità de Barcelona, inclosa 
Badalona, per accedir a l’ajut el lloguer no 
pot superar els 900 euros.

@diaridebadalona 
a Twitter i Instagram

Envia la teva 
opinió en vídeo 

sobre l’actualitat 
de Badalona a: redaccio@diaridebadalona.com

Núm. 742
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En psicologia, la resiliència és la capacitat 
que té una persona per superar circumstàn-
cies traumàtiques. Jordi Rico ho ha estat 
molt de resilient. Aquest badaloní ho va 
perdre tot després de patir un desnonament 
i quedar-se sense llar. Va acabar al carrer, 
on hi va romandre durant 270 dies eterns. 
Va caure malalt, va ingressar a l’hospital i va 
suportar condicions realment dures, com el 
fred, no poder menjar ni veure, anar descalç 
i no saber a qui recórrer per demanar ajuda. 
L’editorial Azur recull el seu testimoni en el 
llibre ‘Yo soy un resiliente’, escrit pel mateix 
Jordi Rico i publicat fa escassos mesos.

Demanar ajuda
Rico no va poder aturar el desnonament de 
la seva llar, tot i presentar els papers d’un 
contracte de treball. En aquell moment, l’au-
tor no coneixia ni la PAH ni cap entitat so-
cial. Ja vivint al carrer, segons ell mateix ex-
plica, va pensar que aquella situació duraria 
poc temps; que algú el trucaria per treballar. 
Però el telèfon va deixar de sonar. Gràcies 
al suport d’un dels vigilants de l’hospital, 

Rico va començar a escriure el llibre a l’hospital

L’experiència de 270 
dies vivint als carrers de 
Badalona convertida en llibre‘Alcarràs’, el film dirigit per la badalonina 

Carla Simón distingit amb l’Ós d’Or al Fes-
tival de Berlín, ja és la pel·lícula més vista 
d’aquest any a l’Estat espanyol. La pel·lícula 
s’acosta als 300.000 espectadors, segons 
dades presentades per Comscore, agència 
especialitzada en investigació i màrqueting 
a Internet. En la seva quarta setmana d’ex-
hibició, ‘Alcarràs’ continuava sent la cinta 
més vista en més de 40 cinemes espanyols. 
Des del divendres 27 de maig, data en la 
qual es renova la cartellera, la pel·lícula es 
podrà projectar en un centenar de pantalles 
després que se sumin onze noves còpies. 
‘Alcarràs’ ha superat els 1,5 milions d’euros 
de recaptació i s’estrena a Itàlia. 

El prestigiós director de cinema Agustí 
Villaronga, guanyador de múltiples premis 
Goya, rodarà una pel·lícula a Badalona 
aquest juliol. Serà al barri de Sant Roc. 
El film és ‘Loli Tormenta’, la història d’una 
atleta d’elit que pateix Alzheimer i a qui la 
seva família amaga per no perdre el seu 
habitatge i les ajudes. Des de la producció 
del film s’ha iniciat un procés de càsting 
dirigit a tots els veïns i veïnes de Badalona. 
La pel·lícula necessita figurants, als quals 
se’ls hi ofereix una remuneració de 60 eu-
ros al dia més dietes. Poden ser persones 
d’entre 5 i 90 anys i de tota procedència 
ètnica. Els rodatges es faran a Sant Roc, el 
Prat de Llobregat, Cabrils, Santa Coloma, 
la Vila Olímpica de Barcelona i el barri 
d’Horta-Guinardó de Barcelona durant el 
juliol i l’inici de l’agost, sempre de dilluns 
a divendres. El formulari per apuntar-se al 
càsting es pot omplir al web següent: ht-
tps://www.bisart.online/loli-tormenta. La 
data límit és el 19 de juny. 

‘Alcarràs’, pel·lícula 
més vista de l’any a 
Espanya

El guanyador 
del Goya Agustí 
Villaronga rodarà una 
pel·lícula a Sant Roc 
aquest juliol

Carla Simón va néixer a Badalona
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Jordi Rico va entrar en contacte amb els 
serveis socials de l’Ajuntament de Badalona 
i amb Càritas. Allà el van derivar als menja-
dors socials i li van fer el seguiment per tal 
que pogués deixar de viure al carrer.

4 anys escrivint
Rico viu ara a Bagà, a la comarca del Ber-
guedà, i està escrivint el seu segon llibre. 
El primer, ‘Yo soy un resiliente’, el va co-
mençar fa quatre anys, mentre estava in-
gressat a l’hospital a Badalona.

SEMIFINALS PLAY-OFF / Divendres 3 de juny a les 21h / Palau Blaugrana

El Joventut iniciarà aquest divendres al Palau 
Blaugrana (21:00h) la sèrie a cinc partits de 
semifinals del play-off de la Lliga Endesa. Els 
dos primers duels es disputaran a Barcelona 
i el tercer - dimecres 8 - a l’Olímpic. En cas 
que fossin necessaris el quart (divendres 10) 
i el cinquè partit (diumenge 12), es viurien 
10 dies d’intensos derbis entre Club Joventut 
Badalona i FC Barcelona. La Penya arriba a 
semifinals sense cap pressió, més enllà dels 
objectius fixats a principi de temporada, però 
es voldrà continuar donant guerra al play-off. 
El Joventut arribarà als dos partits del Palau 
amb la moral pels núvols, però també amb 
més desgast físic que el Barça, que va fina-
litzar diumenge la seva eliminatòria de quarts 
contra el Gran Canaria (2-0), gràcies a un 
triple sobre la botzina de Higgins, evitant la 

pròrroga i cinc minuts més de feina.

Sense Brodziansky
Tal com va avançar Duran en la roda de pre-
msa posterior al tercer partit de 1/4, Vladimir 
Brodziansky es troba en la recta final de la 
seva recuperació, però no arribarà a temps 
als partits de semifinals, ja que no tindrà el 
ritme de competició dels seus companys i 
l’exigència d’aquestes eliminatòries. Pel que 
fa a Brandon Paul -sense opcions de minuts 
-, Duran va puntualitzar que “està treballant 
bé”, i hi ha la possibilitat que pugui ajudar 
l’equip si ho considera oportú.

Scouting blaugrana a l’Olímpic
L’anècdota del derbi de semifinals la vam 
tenir dimarts a l’enfrontament de quarts de 

Tornar a demostrar la mateixa identitat al Palau 

JOVENTUT BADALONAFC BARCELONA

Foto:  FCB

finals davant el Tenerife. Bona part del primer 
equip blaugrana va ser testimoni de l’ambient 
i de la victòria del Joventut a l’Olímpic. Entre 

els jugadors del Barça presents, hi era l’ex-
verd-i-negre Nico Laprovittola. El Barça va 
predre nota del bon joc del Joventut.
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14 anys han haugt de transcórrer perquè la 
Penya tornés a trepitjar una eliminatòria de 
semifinals al play-off ACB. El Joventut va 
segellar la seva classificació amb un partit 
verd-i-negre memorable davant el Tenerife 
i amb un Olímpic ensordidor - amb pràc-
ticament 9.100 a la graderia - que va donar 
suport a l’equip durant els 40 minuts. El 
partit al Palau d’Esports va arrencar amb un 
ritme i encert de vertigen. Absolut Deja Vu 
del partit que es va viure dijous al primer 
enfrontament de l’eliminatòria. Joel Parra i 
Andrés Feliz van liderar el primer parcial del 
Joventut amb un 7-0 que iniciava el festi-
val. Ritme, intensitat i pressió absoluta d’un 
Joventut que ofegava en cada acció (21-8). 
Amb Feliz liderant el joc a la represa i la pri-
mera cistella, més Tomic al rebot, el Joven-
tut va mantenir el lideratge (43-25). Birgan-
der va fixar un +22 amb una esmaixada que 

Classificació amb ‘show’
La Penya, a semifinals 14 anys després

sentenciava el partit abans de concloure el 
tercer quart (58-36). 81-58 final al marca-
dor i autèntica exhibició a  l’Olímpic. Ante 
Tomic va ser l’MVP amb 17 punts, 11 rebots 
i 2 assistències (23 de valoració).

Del 02/06 al 15/06/2022

Mira la crònica del 
partit en vídeo
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Plantegen el poliesportiu de Llefià 
com a seu de la Minicopa 2023

Mitjana superior 
als 7.000 aficionats a l’Olímpic

Tot i que encara resten 8 mesos per 
a l’organització de la Copa del Rei 
a Badalona 2023, l’Ajuntament de 
Badalona, el Joventut i l’Associa-
ció Badalona Bàsquet Base ja han 
començat a treballar-hi. Entre els 
grans dubtes o qüestions que hi ha 
ara mateix amb més interrogants 
són les seus (o seu) de la Mini-
copa. Quins pavellons de la ciutat 
tindran aquest privilegi? Llefià, Au-
siàs March i La Plana són les tres 
seus en què ara mateix s’hi treballa, 
però hi ha una amb més opcions 

de ser l’amfitriona badalonina: Lle-
fià. El BBB s’ha reunit amb l’alcalde 
Rubén Guijarro i el regidor d’Es-
ports Jordi Subirana en una troba-
da en què es van plantejar aquests 
tres pavellons com a seus. Ausiàs 
té una capacitat òptima i és la ins-
tal·lació favorita, però el pavelló no 
compleix amb els requisits perquè 
un esdeveniment com la MiniCopa 
es pugui disputar. L’estudi de la ins-
tal·lació, la licitació de les obres i el 
desenvolupament d’aquestes difi-
culten que abans del mes de febrer 

es pugui tenir el pavelló enllestit. 
El poliesportiu de Llefià també ne-
cessitarà alguna reforma abans de 
disputar-se el primer partit de  la  
Minicopa, però el temps d’execució 
és inferior i arribaria a temps durant 
aquests 8 mesos. Capítol a part és 
l’exili dels clubs que juguen habi-
tualment en la instal·lació, ja que 
hauran de marxar del seu pavelló 
durant les setmanes que durin les 
obres i, previsiblement, s’haurien 
de buscar horaris d’entrenaments i 
partits a altres localitats.

El tram final de temporada del 
Joventut està tenint les seves 
conseqüències positives en la 
graderia de l’Olímpic. Si més no, 
una evidència que pràcticament 
durant tot l’any 2022 els aficio-
nats verd-i-negres poden obser-

Foto:  D.Grau / CJB

var, alhora ells mateixos són els 
protagonistes d’aquesta notícia. 
Als darrers tres mesos de com-
petició, la mitjana de l’assistència 
de públic al Palau d’Esports ha 
augmentat notablement. Una cla-
ra conseqüència de tres factors: 

la positiva temporada del conjunt 
de Carles Duran, la promoció 
del Club entre associacions, en-
titats i clubs de la ciutat i també 
la crida per part dels seguidors 
verd-i-negres més fidels i actius 
en les xarxes socials. Amb 8.287 
es va estrenar l’eliminatòria de 
quarts de final play-off  contra 
el Lenovo Tenerife i aquest di-
marts  (novament 21:00h) es va 
superar aquesta xifra amb més 
de 9.000 aficionats a la graderia.
Anteriorment, 9.768 davant Obra-
doiro,  4.385   versus Fuenlabra-
da,  3.610  contra Fuenlabrada,   
12.166  al derbi davant el Barça 
i  5.673 en la visita del Valencia 
Basket. En total, una mitjana molt 
superior als 7.000 aficionats per 
partit i pràcticament el doble de 
la mitjana d’espectadors de 3.000 
en què va començar el curs 2021 
- 2022.

Millora notable de l’assistència de públic al pavelló

La classificació del Joventut 
per a semifinals del play-off va 
deixar de ser un etern objectiu 
i es va convertir en un retorn al 
passat: fa 14 anys enrere. La 
victòria verd-i-negra contra el 
Lenovo Tenerife va posar punt 
final a quatre desfetes de forma 
consecutiva a 1/4. FC Barcelo-
na (2015, 2019 i 2021) i Real 
Madrid (2009) van ser els da-
rrers botxins del Club Joventut 
Badalona. Des de la temporada 

La Penya torna 
a trepitjar una ronda
de semis 14 anys després

Foto:  CJB

2007-2008 el Joventut no tre-
pitja les semifinals i aquest 
dimarts van deixar d’ennue-
gar-se a quarts de final. Fa 
14 anys, l’equip badaloní es 
va arribar a semifinals ACB, 
quan també ho feien com a 
equip cap de sèrie.14 anys 
sense poder superar el mur de 
la ‘round 1’ del play-off, amb 
què la Penya espera deixar de 
sumar trams finals agredolços 
des d’aquest mateix any.
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El Bahçesehir turc es planteja 
l’opció Vladimir Brodziansky
L’aler-pivot verd-i-negre podria finalitzar el seu cicle al Joventut

Quatre anys després de la darrera vegada 
que el Joventut va aixecar dos Campio-
nats de Catalunya en una mateixa tem-
porada, el planter verd-i-negre ho ha 
tornat a fer. L’any 2018, amb Joel Parra al 
capdavant del Júnior (generació 2000) i 
Zsombor Maronka (gen. 2022) en aque-
ll Cadet A, la Penya va aconseguir dos 
títols autonòmics. Aquest curs, amb 
la generació 2004 al Júnior i la 2008 a 
l’Infantil, ho ha tornat a fer. L’Infantil A 
de Dídac Arredondo va superar el CB 

L’Infantil viatja a l’Estatal amb 
l’or al Campionat de Catalunya 
i doblet històric verd-i-negre

Foto: M.A.Forniés

Granollers en la final disputada al Nou 
Congost ((72-60). Elyjah Rebetez (24 
punts) va ser el màxim anotador verd-
i-negre. A partir d’aquest diumenge 5 
de juny, l’equip comença el Campionat 
d’Espanya a Galícia. El Real Betis serà el 
primer rival en la fase de grups (16h). 
Dilluns 6 serà el torn de jugar contra 
el Virgen del Mar (16h) i dimarts 7 da-
vant el Fundación Valencia Basket 2000 
(16h). A partir de dimarts 8 començaran 
els encreuaments de 1/8 de final.

Foto:  David Grau / CJB

L’etapa de Vladimir Brodziansky al Club 
Joventut Badalona podria finalitzar el pro-
per 30 de juny, data en què finalitza la seva 
relació contractual amb el primer equip. 

Segons fonts de Turquia, Brdoziansky 
podria tenir un punt final força agredolç 
a Badalona, després de confirmar-se un 
interès i una proposta per part del Ba-

hçesehir turc. L’aler pivot eslovac va pa-
tir un esquinç de grau III al turmell dret 
el passat 16 d’abril a l’Olímpic davant el 
Fuenlabrada i aquesta temporada no hi ha 
la previsió que torni a defensar la sama-
rreta verd-i-negra. D’aquesta manera, hau-
ria acomiadat la temporada 2021 - 2022. 
Brodziansky ha superat aquest curs el seu 
segon any a Badalona, sent un jugador 
molt regular durant la seva estrena el curs 
anterior i amb un notable rendiment i apor-
tació ofensiva i defensiva. Aquest any tam-
bé ha tingut destacades actuacions, abans 
de patir una lesió al turmell. 9.2 punts i 

4 rebots a la Lliga Endesa, i 12.3 punts i 
3.8 rebots a l’EuroCup han estat les seves 
estadístiques aquest curs amb la Penya. 
Una aportació decisiva per al conjunt de 
Carles Duran i molt estimat per l’afició 
verd-i-negra. 

Andrew Andrews, el primer rumor 
D’altra banda, Andrew Andrews és el pri-
mer rumor del mercat de la temporada 
2022-2023. Segons el portal grec Total-
Basket, la Penya s’hauria plantejat l’opció 
del base del Bursaspor, un dels conjunts 
revelació de l’any a l’Eurocup. 

Del 02/06 al 15/06/2022
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José Antonio Ruiz accepta el repte 
de la banqueta del Seagull a Primera Nacional
Salvador Jaspe deixa de ser entrenador de les ‘gavines’

Foto: CES

José Antonio Ruiz és l’entrenador escollit 
perquè dirigeixi el primer equip del Seagull 
en el retorn de les ‘gavines’ a Primera Na-
cional. Les blaves van tancar la temporada i 
el seu cicle a Reto Iberdrola dissabte passat 
amb una derrota davant el DUX Logroño 
al Municipal de Can Cabanyes (5-1). Amb 
aquesta derrota, també finalitzava l’etapa de 
Salvador Jaspe a la banqueta del Seagull i 
començava un nou cicle, a Nacional. José, 
com el coneixen popularment, arriba a Ba-
dalona procedent del Terrassa de Preferent 
Femenina. Anteriorment, va dirigir el Vic 
Riuprimer a Nacional fa dos cursos. “Quan 
el Seagull va contactar amb mi ja em va cri-
dar l’atenció aquest interès. Estem parlant 
d’un dels grans referents a Catalunya i vaig 
decidir acceptar la seva proposta perquè 
estem parlant d’un repte ambiciós“, valora 
Ruiz després d’oficialitzar-se la seva incor-
poració a les xarxes del Club. Aquest estiu, 
les ‘gavines’ tornaran a tenir una pretempo-
rada amb activitat i, previsiblement, moltes 
altes i baixes. “A partir d’aquesta setmana ja 

hem començat a parlar amb les jugadores i 
confeccionar una plantilla que estigui a la 
part alta de la classificació a Nacional i ser 
un dels aspirants a l’ascens a 3ªRFEF. L’ob-
jectiu és mantenir-se en aquesta part alta de 
la taula i formar un grup potent. Esperem 
poder mantenir un bon grup de jugadores 
d’aquesta temporada”, afegeix el nou tècnic 
badaloní. Pel que fa als rivals, “Huesca, 
Sant Gabriel i Son Sardina són tres dels 
conjunts que haurem de vigilar” la prope-
ra temporada, amb la incògnita si hi haurà 
nous rivals d’altres comunitats, ja que hi ha 
la previsió d’augmentar de 14 a 16 conjunts 
la lliga.

Debut a la Copa Catalunya
Esportivament, la temporada 2021 - 2022 
conclourà aquest mes de juny amb la dis-
puta de les primeres eliminatòries de la 
Copa Catalunya. El Seagull jugarà aquest 
cap de setmana a Olimpia la segona eli-
minatòria contra el CE Sabadell, amb dia i 
horari encara a confirmar. 

El Pomar buscarà arrodonir 
la seva gran temporada; el Pere Gol, salvat

“La situació del Badalona és de 
les més complicades de la història”

La Tercera Catalana 2022 - 2023 tornarà a ser de 10 grups a Barcelona

Foto: CD PomarFoto: Diari de Badalona

A dues jornades perquè finalitzi la tem-
porada 2021 - 2022 a Tercera Catalana, 
els cinc representants badalonins ja sa-
ben en quina categoria competiran el curs 
vinent. El Young Talent va tornar a cedir 
punts en la darrera jornada a Badalona 
Sud davant l’At. Piferrer (3-3) i serà una 
incògnita si podrà mantenir la tercera po-
sició abans de finalitzar el curs. Ara ma-
teix la defensa, però  l’APA Poble Sec és 
quart, a només 2 punts de distància i un 
partit menys que els de Ricardo Parra. El 
CD Pomar va golejar La Salle Bonanova 
(2-9) i lluitarà fins al final per aconseguir 
una històrica sisena plaça després del 
seu retorn a Tercera Catalana. Sense res 
en joc, el UD Montsant va caure davant 
la PB Anguera (3-7) i La Salut Pere Gol 
versus el Júpiter B (2-1). Ja descendit, el 
Santa Perpètua - YTFA B no es va arribar 
a disputar. 

Tot i que la notícia de la SAE ha estat la 
novetat d’aquesta setmana, la preocupació 
al CF Badalona segueix molt present als 
seguidors escapulats. Tres representats 
amb autoritat i amb passat, present i futur 
a l’entitat exposen la seva opinió sobre el 
futur del club: l’excapità Albert Cámara, el 
president dels Betualins Cristian Miguel 
Yuste i el periodista  Xavi Saisó.

Economia: futur del CF Badalona SAE 
Cámara: “Les notícies relacionades amb 
el vessant econòmic dels darrers dies no 
han estat gaire agradables, però crec que 
tot està relacionat amb la conversió en 
SAE”. Saisó: “La situació és de les més 
complicades de la seva història, amb dos 
descensos de categoria i en la cinquena 
categoria del futbol espanyol. La situa-
ció econòmica és una incògnita, amb la 
conversació en SAE i sense saber si és la 
millor solució o no”. Cristian: “El capital 
de la SAE ja està tancat. No sé si el futur 
serà millor o pitjor, però pevisiblement el 
club tindrà futur”.

Temporada 2022 - 2023
D’altra banda, i amb els objectius del curs 
21-22 ja finalitzats, els conjunts badalonins 
han començat a planificar la futura tempo-
rada 2022-2023. La Llefià jugarà contra els 
conjunts de Girona, Maresme i Vallès. El 
dubte serà si l’FCF també inclou els equips 
osonencs o més aviat els barcelonins. Per 
la seva banda, el Lloreda ja sap que Segona 
Catalana tornarà a tenir 3 grups a Barcelo-
na (previsiblement amb subgrups) i Young 
Talent, Pere Gol, Pomar i Montsant veuran 
com la Tercera Catalana es redueix a 10 de 
18 conjunts a Barcelona. El CF Bufalà serà 
la gran novetat a Quarta Catalana, en què 
Young Talent FA, AE L. S. Pere Gol i CF 
Lloreda podrien tornar a inscriure un filial. 
A finals del mes de juny se celebrarà l’As-
semblea General Ordinària de l’FCF i es co-
neixeran tots els detalls del curs 2022-2023 
(Pla de Competició).

Massa social: socis i aficionats
Cámara: “El vessant social és molt impor-
tant. Afició i Club han d’estar units perquè 
es recuperin categories. Si no ho estem, i 
no hi ha aquest suport, serà molt complicat” 
Saisó: “La part social és inexistent. El Ba-
dalona no ha aprofitat la seva massa social 
ni tampoc la ubicació del nou Estadi, molt 
millor que la de l’Avinguda Navarra. Cris-
tian: “El descens ha estat un cop dur. Espe-
rem que l’ascens del Juvenil sigui positiu i 

Foto: Alberto Estébanez

Ni més ni menys que 7 anys han hagut de 
transcórrer perquè el Juvenil A del Badalo-
na es retrobi amb la Divisió d’Honor Juve-
nil, la màxima categoria nacional juvenil. 
El conjunt de Santi Álvarez ha superat una 
enorme temporada i s’ha aconseguit tancar 
un cicle meravellós a Nacional Juvenil. Els 
escapulats depenien d’ells mateixos en la 
darrera jornada de lliga davant la Funda-
ció Base Reus i ho van sentenciar amb una 
contundent victòria a l’Estadi (5-1). Amb 
la tribuna principal de l’Estadi Municipal 
de Badalona pràcticament plena - més la 
presència dels Betulians i jugadors del 
primer equip -, el Juvenil del Badalona va 
superar el Reus gràcies als gols de Elhadji 

prés de la reestructuració de la categoria. 
Aquest salt qualitatiu pot suposar una apos-
ta més ferma perquè els juvenils puguin fer 
el salt al primer equip. Joel Toledo ha es-
tat l’únic jugador procedent del Juvenil A 

FF REUSCF BADALONA

5 - 1

El Juvenil A escapulat és de Divisió d’Honor!

Thiam, Sergio Romero, Marc Velasco - amb 
un doblet - i Alejandro Salcedo. El Badalona 
ha finalitzat la lliga en segona posició amb 
61 punts, 18 victòries, 7 empats i 7 derro-
tes. Subcampions del grup 7 de Nacional 
Juvenil, només superat pel FC Barcelona B. 
La temporada 2015 - 2016 va ser el darrer 
curs escapulat a Divisió d’Honor, quan Javi 
Cuesta era l’entrenador de l’equip. Aquella 
temporada, el Badalona la va disputar a 
Pomar. L’Estadi debutarà al primer esglaó 
juvenil, amb la visita dels millors planters 
nacionals: FC Barcelona, RCD Espanyol, 
Real Zaragoza, RCD Mallorca, CF Damm 
o Girona FC. La Divisió d’Honor 2022 - 
2023 estarà formada per 16 equips, des-

que ha aconseguit consolidar-se al sènior 
escapulat. L’ascens del Cadet A a Divisió 
d’Honor és l’altre atractiu de la base esca-
pulada perquè el club pugui atraure millors 
jugadors i talent a l’entitat.

L’equip de Santi Álvarez supera el Reus i torna a la màxima categoria 7 anys després

OPINIÓ: Cristian M. Yuste (Betulians), X. Saisó i A. Cámara

es puguin sumar nous seguidors i hi  hagi 
aquesta confiança en aquests joves”.

El futur esportiu i objectius 
Cámara: “A nivell esportiu, hi ha d’haver un 
projecte il·lusionant en què tothom estigui 
identificat amb aquest Badalona que volem. 
Amb esforç, il·lusió i que es puguin recu-
perar les categories el més aviat possible”.
Saisó: “Vull saber quin projecte esportiu té 
el club, si tornarem a tenir 14,15 fitxatges”. El procés de conversió del CF Badalona 

en Societat Anònima Esportiva ha arri-
bat al seu punt final. Aquest dimarts, el 
Butlletí Oficial de l’Estat, ha publicat el 
comunicat en què el 100% de les ac-
cions (332) han quedat subscrites amb  
109 accions propietat de dos socis (ca-
dascun), 94 suma un altre, 17 el quart i 
3 amb una única acció. D’aquest total, 
un dels socis amb una única acció va 
morir després de subscriure la seva 
acció. Properament, s’anunciarà la con-
vocatòria d’Assemblea. L’actual directiva 
controlarà la nova SAD del club.

El BOE publica 
la subscripció 
del 100% de les 
accions de la SAE

Foto:  Arxiu
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Gaudeix del 
resum de la 
victòria amb 
ascens del 
Juvenil A 
escapulat i 
la posterior 
celebració

Mira les opinions en 
vídeo
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Llefià és de Primera; la Minguella, amb la mel 
als llavis; històric descens del Sant Josep
El Círcol jugarà els quarts de final d’ascens a lliga EBA davant del JAC Sants

rior cap de setmana va ser el de la Minguella 
B. Tot i guanyar el Salt en la darrera jornada 
(78-60), els de Casagemes hauran d’esperar 
que la FCBQ els hi ho confirmi, ja que el 
primer equip ja té plaça a Primera Catalana 
i no va poder pujar a Copa Catalunya. En 
aquest cas, els homes de Xavi Grau viatjaven 
a Manresa - també per disputar un partit amb 
ascens en joc - contra La Salle. Els manre-
sans van dominar el marcador i la Minguella 
va tenir a tocar l’ascens. L’equip blau haurà 
d’esperar que es puguin produir vacants a 
Copa i d’aquesta manera es produeixi un do-
ble ascens.El Círcol B va ser l’altre conjunt 
que disputava Fase d’Ascens, sense opcions 
de pujar.Recuperant les Fase d’Ascens a Pri-
mera Catalana, el Sant Andreu Natzaret va 
finalitzar el curs amb derrota contra un CE La 
Marina que -de moment assoliria l’ascens de 
categoria (74-86).

Descens històric del Sant Josep
Dels ascensos i ‘no ascensos’ fem el salt al 
drama del gran descens de la temporada. El 
Sant Josep va finalitza la fase de permanèn-
cia a Copa Catalunya en darrera posició 

després de caure la pista del Torreforta (77-
62). L’equip va jugar amb gairebé un ‘roster’ 
júnior, després de la marxa del tècnic Marcel 
Roca i de la majoria de sèniors. Per la seva 
part, el Círcol va superar el Vilatorrada en la 
darrera jornada de la Fase d’Ascens a EBA 
(78-82) i jugarà els quarts de final contra el 
JAC Sants a La Plana (dissabte, 18:30h). A 
Segona, la Cultural va patir el descens a Ter-
cera i el Bufalà es va quedar a les portes de 
l’ascens a Primera. A Tercera, l’Ademar B va 
celebrar el seu ascens a Segona.

Pavelló Casagemes - Albert Esteve
La placa amb el nom ‘Pavelló Municipal 
Casagemes - Albert Esteve’ ja llueix des del 
passat dijous 26 de maig. Amb més de 60 
persones, l’acte va ser un homenatge de la 
ciutat a la figura de l’Albert que va morir el 27 
d’abril de 2020, en ple confinament. L’Ajun-
tament va aprovar el passat mes de juliol, el 
nou nom del pavelló en reconeixement a la 
seva trajectòria, i on Esteve va impulsar, des 
del 1989, l’activitat de l’AEMinguella i tot el 
bàsquet de formació a la ciutat a través del 
Badalona Bàsquet Base.

depenia d’ell mateix per confirmar l’anhelat 
ascens de categoria. Amb un partit a caixa o 
faixa, els blau-i-taronges van superar San-
tpedor (77-53) al Poliesportiu de Llefià i van 
finalitzar el curs campions del seu grup de 
Fase d’Ascens. Un altre ascens que hauríem 
pogut celebrar matemàticament també l’ante-

El basquetbol comarcal va viure aquest 
cap de setmana el gruix del desenllaç de 
la temporada 2021 - 2022. Amb ascensos, 
descensos, i alegries, frustracions i drames. 
La gran notícia de la jornada - comencem 
sent positius - va ser l’ascens de la Llefià a 
Primera Catalana. El conjunt de David Viñas 

Foto: UB Llefià

Xavi Riera: “La Plana ha gaudit 
amb el Badalonès durant aquest cicle”

Foto: M.E

Després de 7 temporades a la banqueta del 
sènior A de l’AE Badalonès (sis com a primer 
entrenador), un ascens a Copa Catalunya i un 
altre a lliga EBA, Xavi Riera ha tancat cicle com 
a tècnic al club dels ‘dimonis’. Una decisió en 
què l’amarg desenllaç de la temporada, amb el 
descens a Copa Catalunya, ha tingut la seva 
rellevància. L’entrenador badaloní reflexiona 
sobre el curs que ha finalitzat aquest any, va-
lora la seva trajectòria al club i el futur que té 
a curt termini.

Com es va decidir el punt final de Xavi 
Riera al Badalonès?
Evidentment que l’any ha condicionat, però és 
una reflexió meditada. Són 7 temporades de 
molta exigència, amb moltes coses i la vida 
són cicles. Jo em vaig incorporar al sènior A 
com a entrenador ajudant a Primera Catalana. 
Vam pujar a Copa Catalunya i vivim tres tem-

El tècnic badaloní tanca etapa a la banqueta dels ‘dimonis’

porades exitoses amb l’ascens a lliga EBA, una 
categoria molt exigent. Excepte aquesta tem-
porada, hem fet un bons anys a EBA.

EI tècnic del sènior A que més anys por-
tava en la mateixa banqueta.
Cada any s’ha fet un pas endavant, amb as-
censos i play-offs. Aquest any hem fet un pas 
enrere i en aquest moment analitzes i veus que, 
pot ser, el teu cicle aquí s’ha acabat.

Psicològicament s’ha hagut de fer molta 
feina amb el grup?
Ha estat un any complicat. A principi de tem-
porada ens va passar moltes coses i amb molts 
hàndicaps amb els jugadors. Aquesta situació 
afecta el grup i en una lliga molt exigent.  

Quin és el futur de Xavi Riera?
Un temps de descans vindrà bé. Han estat 7 
anys de molta implicació personal, treball i en 
una categoria en què l’entrenador ho fa tot. Es-
tic molt satisfet dels sis en què he estat com a 
primer entrenador i La Plana ha gaudit de bons 
jugadors i amb molt bons equips. Ara mateix? 
Obert a qualsevol proposta. Jo vull continuar 
entrenant. Estic obert a qualsevol equip i pro-
posta que faci patxoca. Un entrenador és entre-
nador a qualsevol categoria.
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L’atleta de la UGE Badalona 
Laia Zurita va tornar a sumar 
una nova medalla d’or al seu 
exitós palmarès. Zurita es va 
proclamar campiona als 400m 
ll. del Campionat de Catalunya 
sub18, disputat aquest cap de 
setmana anterior a Manresa. 
Daltra banda, l’equip sub18 de 
4x400, format per Max, Bruno, 
David i Aitor, es van procla-
mar sotscampió de Catalunya. 
Enhorabona Laia per aquesta 
primera posició i enhorabona, 
Max, Bruno David i Aitor per 
aquest nou èxit a la UGE!

Laia Zurita, 
campionat de 
Catalunya de 
400m U18

Foto: UGE Badalona

Tret de sortida 
a la XVI edició Trofeu 
‘La Llarga’ CN Bétulo
El Club Nàutic Bétulo tornarà a or-
ganitzar aquest dissabte 4 de juny 
la regata de rem a llagut Trofeu Ciu-
tat de Badalona, després d’un any 
d’inactivitat a causa de la covid. 
La competició serà la XVI edició 
d’un trofeu que es gaudir per pri-
mera vegada l’any 2005 i que por-
ta el nom de Ciutat de Badalona. 
El CN Bétulo exposa que orga-
nitzar aquest esdeveniment els 
“omple d’orgull perquè molt po-
ques regates de rem, un esport 

El somni etern dels Badalona 
Dracs de disposar d’una instal·la-
ció en què ells siguin els usuaris 
principals ha agafat volada durant 
aquest mes de maig. El vicepre-
sident del club badaloní, Jordi 
Soler, va assegurar al programa de 
Ràdio Ciutat de Badalona ‘Temps 
de Dracs’ que es podria plantejar 
aquesta opció com una realitat 
a tocar: “Fa unes setmanes vam 
tenir una reunió amb l’Ajuntament 
de Badalona, la Generalitat i la Fe-

Una nova instal·lació 
esportiva a Badalona 
i exclusiva per als 
Dracs i el futbol americà?

Recreació: Dracs

deració Catalana de Rugbi en què 
existeix interès de fer un camp 
exclusiu per al futbol americà i 
Badalona té molts números que 
sigui a la ciutat”. Els Dracs és el 
club d’Espanya amb més fitxes 
de ‘flags’ (55) i la possibilitat que 
La Colina sigui l’espai en què es 
construeixi aquesta nova ins-
tal·lació pot arribar a ser molt més 
que un desig. Badalona es con-
vertiria en la primera i en l’única 
ciutat a Espanya en tenir-ne un.

minoritari i subjecte a les condi-
cions del mar, tenen una vida tan 
llarga, si més no al litoral Català”. 
“La Llarga”, com es coneix popu-
larment, té aquest nom pel format 
de llarga distància que la diferen-
cia d’altres regates a Catalunya. 
Una trentena de tripulacions reco-
rreran els 4000m de mar que se-
paren el CN Bétulo del Port (anada 
i tornada) a partir de les 16:30h, i 
amb tres categories masculines i 
femenines: juvenil, sènior i veterà.

Foto: CN Bétulo

Escolta les 
declara-
cions de 
Jordi Soler, 
vicepresi-
dent dels 
Dracs

Mira l’entrevista a 
Xavi Riera en vídeo




