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De Sant Celoni a Roma

a un altre– fins al gener
d’aquest any, quan va debutar a la Lliga Primavera amb
el segon equip de la Lazio. Al
tram final de la temporada
va marcar 14 gols i va fer
l’únic gol en el derbi contra
Roma, posant un punt final a
la mala ratxa de la Lazio, que
feia 11 anys que no guanyava
contra l’AS Roma.
El davanter ha pogut anar
escalant de categoria gràcies

El davanter celoní Keita Balde comença a entrenar amb el primer equip de la Lazio
Sant Celoni
EL 9 NOU

Keita no es va
reincorporar al
Barça i va rebutjar
l’oferta del Reial
Madrid

La jove promesa va començar al Palautordera, després a la Damm, al Barça i al Cornellà

Balde va disputar la Copa
del Món Sub-17 amb l’equip
blaugrana. Dels 9 als 16 anys
va jugar al planter barcelonista.
L’oferta del Barça no va
ser l’única que va rebutjar.

També va tenir l’opció d’anar
a jugar al Reial Madrid i a
Nova York, però a Balde no
li va cridar l’atenció i va preferir que el seu pròxim destí
fos la capital italiana.
Keita Balde no va poder

jugar a la Lazio durant la
temporada del 2011/2012
i durant part de la següent
per problemes amb la documentació: no va disposar del
transfert –la via diplomàtica
que permet anar d’un club

a les seves principals qualitats. El consideren hàbil
regatejant i futbolista amb
una gran capacitat física. De
fet, aquesta temporada ha
estat escollit com el millor
jove promesa de la Lliga Primavera. Opten 50 jugadors
a aquest reconeixement dels
mèrits esportius i són els
mateixos companys els qui el
van votar.
La Lazio, amb l’estadi
més gran de Roma –l’Stadio
Olimpico–, ha guanyat fins
ara dues vegades la Sèrie A i
sis vegades, la Copa d’Itàlia.
A més, en tres ocasions va
conquerir la Supercopa al seu
país. A fora d’Itàlia, l’equip
romà va guanyar la Supercopa d’Eruopa el 1999 i va arribar a la final de la Copa de la
UEFA un any abans, el 1998.

a

El davanter celoní d’adopció
–nascut a Arbúcies (Girona)
el 1995 i d’ascendència senegalesa–, Keita Balde Diao,
seguirà defensant els interessos esportius de la Lazio
(Roma), però amb fitxa del
primer equip. Dilluns passat
ja va començar la pretemporada després de fer algun
entrenament i algun partit
amistós amb el seu nou
equip. Així, Keita no és un
estrany per a l’equip italià.
Amb només 18 anys, Balde
gaudeix d’una trajectòria
esportiva de primer nivell.
Va començar a jugar a
Palautordera i ben aviat va
fitxar per la Damm, abans de
passar a les categories inferiors del Barça. Un problema
de comportament en un torneig que van fer a Qatar l’any
2010 va fer que el cedissin
com a cadet a la UE Cornellà,
on va jugar durant l’última
meitat de la temporada. El
Barça comptava amb la seva
reincorporació al juvenil B,
però una oferta de la Lazio
va determinar fa dos estius
que el davanter se n’anés a
Roma i refusés els plans del
club barcelonista. Tot i així,
abans de defensar els interessos esportius de la Lazio,

La primera ‘challenge’ de BTT vallesana
atreu 100 participants a Santa Eulàlia
Santa Eulàlia de Ronçana

Més d’un centenar de persones van participar a la
primera Challenge de Resistència BTT del Vallès.
La primera prova, que es va fer dissabte a Santa
Eulàlia, va proclamar campió l’equip TBikes, que
va fer la volta més ràpida a la cursa de 33 voltes.
Albert Soley (de Bigues) i Jordi Bonet (de Santa
Eulàlia) van ser els ciclistes de l’equip guanyador.

En categoria individual, el guanyador de les tres
hores sense parar va ser Marcel Gual, seguit de
Francesc Padró. En la categoria individual femení,
va guanyar Vivasvan Chango, de Veneçuela, amb
25 voltes. En equips mixtos, va guanyar l’equip Los
Fenómenos amb 29 voltes i en equips femenins
va guanyar un equip integrat per dues campiones
d’Espanya. Aquestes ciclistes de categoria infantil
van fer 29 voltes.
Els organitzadors de la competició, Tbikes i Mésmuntanya, estan molt satisfets perquè “la sensació
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és que és un format atraient perquè a més del repte
individual permet compartir en equip l’esforç i
l’aventura”, explica l’organitzador Albert Padró.
El circuit combinava zones amb revolts peraltats i
traçats molt amples per poder avançar els contrincants.
La competició es va fer davant una gran afluència
de públic, de la comarca i d’arreu. Entre els participants, es va viure “un gran ambient” i un circuit
“molt divertit”, perquè “pedalar a la nit és una
experiència diferent”, explica Padró.

