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La C-31 
estrenarà un 
carril VAO
El nou tram, direcció Barcelona, 
estarà a punt aquest estiu

El govern 
d’Albiol porta a 
ple l’aprovació 
d’un augment 
de dietes        4 Foto: Ajuntament
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La C-31 estrenarà un nou carril VAO
a finals d’aquest mes de juny
Direcció Barcelona, l’autopista tindrà dos carrils pel transport privat 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Da-
mià Calvet, ha anunciat aquest dimecres la 
posada en marxa d’un carril bus VAO a la 
C-31, al seu pas per Badalona, d’accés a 
Barcelona per a finals de juny o principis 
de juliol. Es tracta d’un projecte que consta 
de més fases. En primer lloc, la construcció 
d’un quart carril exclusiu d’entrada a Bar-
celona entre Montgat i el Besós, amb un 
cost de 5 milions d’euros, i posteriorment 
una altra que servirà per donar continuïtat 
al tram ja existent fins a la Plaça de les 
Glòries i en la qual caldrà executar un nou 
viaducte al Besòs, amb un cost estimat de 
15 milions d’euros. El conseller ha explicat 
que per el nou carril bus VAO a Badalona 
d’accés a Barcelona s’habilitarà un dels 
carrils ja existents i es deixarà els altres 
dos per al transport privat. Segons Calvet, 
aquesta obra “permetrà millorar la fiabili-
tat i reduir la durada dels serveis interur-
bans” i preveu un termini d’execució “més 
immediat” que les obres projectades el 
2011, que preveia un carril bus ampliant la 
calçada i conservant els carrils per al cotxe 
privat ja existents.
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6.500 cotxes passen cada hora per 
l’autopista C-31 a Badalona 
Segons dades del govern català, abans de 
l’estat d’alarma, per aquest punt es comp-
tabilitzava el pas de 6.500 vehicles per 
hora en hora punta, mentre que la sortida 
és més esglaonada i no originava tants 
problemes. Ara, es preveu que siguin 
4.000 vehicles per hora sense generar 
congestió. Segons el conseller, el teletre-
ball, la flexibilització horari, l’aplanament 
de l’hora punta i la ZBE seran factors que 
contribuiran a la reducció de la circula-

ció en un 20%, o fins i tot “superior”. El 
termini d’execució de l’obra serà d’apro-
ximadament un mes ja que s’han d’adju-
dicar dos contractes menors de pintura 
i senyalització. En la fase 1 del projecte, 
es preveu la construcció d’un quart carril 
exclusiu bus d’entrada a Barcelona i en la 
fase 2 donar continuïtat al carril ja existent 
a Badalona amb l’existent fins a la Plaça 
de les Glòries. Seran dues obres per un 
import de 5 i 15 milions d’euros, respec-
tivament, i la Generalitat les podria licitar 
per separat però simultàniament.

La mobilitat després
de la Covid-19

EDITORIAL

L’estat d’alarma i la crisi sanitària ens ha 
portat un canvi de model en la mobili-
tat? És la pregunta que genera opinions 
a favor i en contra. De moment, la mo-
bilitat encara és reduïda, però de mica 
en mica, carrers i autopistes comencen 
a omplir-se de cotxes, després de dos 
mesos sense activitat. D’una banda, hi 
ha qui aposta clarament pel transport 
públic, però molts ciutadans ara per 
ara tenen por d’agafar-lo i s’haurà de fer 
molta pedagogia per tornar als nivells 
d’ocupació d’abans de la pandèmia. 
D’altra banda, tal com expliquem en 

aquestes pàgines del Diari de Bada-
lona, la Generalitat ha anunciat aquest 
nou carril VAO, a la C-31 a Badalona a 
partir d’aquest estiu. Aquest carril estarà 
destinat al transport públic. Aquest nou 
carril, que comunicarà Badalona i Bar-
celona, podria ser una bona oportunitat 
per crear una nova línia d’autobús que 
comuniqui, de manera més ràpida, les 
dues ciutats. Ara per ara, anar a Barce-
lona amb autobús podem estar-hi gai-
rebé una hora i amb aquest nou carril, 
en uns 15 minuts seria possible aquesta 
connexió.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
vol posar en marxa 70 quilòmetres nous de 
carril bici en diferents municipis, un d’ells 
Badalona. En concret, vol fer un que connecti 
l’avinguda Meridiana amb Santa Coloma de 
Gramenet i Badalona, un altre entre la rambla 
de Guipúscoa i Sant Adrià del Besòs. Un al-
tre projecte implica afegir un nou carril bici a 
l’Avinguda President Companys. D’altra ban-
da, el nou govern municipal ha anunciat que 
durant els pròxims mesos està previst l’inici 
de les obres del tram nord del carril bici, des 
del carrer d’en Prim fins al municipi de Mont-

gat, i s’avançarà per a fer la realitat el tram 
sud que haurà de connectar amb Sant Adrià 
de Besòs i Barcelona. Ja fa dies que l’Àrea 
Metropolitana està treballant amb 36 ajun-
taments i altres agents públics i privats per 
aplicar aquestes i altres mesures que facilitin 
els desplaçaments entre municipis metropoli-
tans amb bicicleta o transport públic. Segons 
l’AMB, aquest pla per a la nova mobilitat me-
tropolitana s’aprovarà formalment al consell 
metropolità aquest juny i servirà de base per 
consensuar aquestes mesures amb els muni-
cipis i altres administracions competents.  

L’AMB projecta més carrils 
bici en diferents punts de 
la ciutat

La façana marítima disposa des d’aquesta 
setmana d’un canvi d’ubicació del carril bici 
entre el carrer del Mar i el carrer de Sant 
Ignasi de Loiola que millora la connexió en 
aquest espai més estret del Passeig Marí-
tim. Es tracta del recorregut de 330 metres 
que se situa paral·lel i a tocar de les vies 
del tren. El seu itinerari, separat de l’espai 

que ocupen els vianants, permet fer més 
senzilla la convivència entre els ciclistes i 
els vianants en un dels trams més estret del 
passeig Marítim. De fet, aquest punt havia 
presentat nombrosos conflictes entre els 
ciclistes i els vianants, perquè no quedava 
gens clar per on havien de circular les bi-
cicletes.  

Canvi d’ubicació d’un dels 
trams del carril bici del 
passeig marítim 

 Imatge del canvi d’ubicació del tram del carril bici al Passeig Marítim 

Imatge de l’autopista C-31 al seu pas per Badalona
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El govern d’Albiol porta a ple un augment
significatiu de les despeses en dietes

Nissan confirma el tancament 
de les seves plantes a Catalunya

PSC, ERC i Comuns votaran en contra. Guanyem i Jxcat no s’han manifestat

Uns 200 badalonins treballen en l’empresa automobilística

Aquest mateix divendres, a les 9:45h, el saló 
de plens de l’Ajuntament de Badalona acollirà 
el primer ple extraordinari del mandat d’Al-
biol. La sessió serà especial, per les mesu-
res a causa de la Covid-19, i només hi seran 
físicament l’alcalde, un representant de cada 
grup municipal i la secretaria accidental de 
l’Ajuntament. El ple ha d’aprovar el cartipàs, 
o l’equivalent de com s’organitzarà el govern 
i l’oposició durant els pròxims 3 anys, fins 
al 2023, a l’Ajuntament de Badalona. Una 
primera sessió de Xavier Garcia Albiol com 
alcalde que ja es preveu polèmica. Durant 
les darreres hores ha transcendit la propos-
ta de sous i dietes dels regidors que haurà 
d’aprovar el ple. La proposta del govern po-
pular, publicada pels grups de l’oposició, és 
augmentar les dietes que poden percebre els 
regidors de govern. Dels 22.500 euros anuals 
que podien cobrar fins ara, la proposta impli-
caria cobrar uns 38.500 euros anuals, 16.000 
euros més. Això es traduiria que l’alcalde 
de Badalona, que cobra uns 96.000 euros 

L’empresa automobilística Nissan ha con-
firmat aquest dijous a les administracions i 
als sindicats que tanca les seves plantes a 
Catalunya. L’empresa ja ha notificat al govern 
espanyol el tancament de les fàbriques de la 
Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant An-
dreu. Els representants dels treballadors van 
rebre la notícia una hora abans de la roda 
de premsa del conseller delegat de Nissan, 
Makoto Uchida, que a partir va comunicar els 
plans de la companyia i va oferir els resultats 
financers de l’últim exercici. La decisió de la 
direcció de Nissan deixa al carrer els 3.000 

anuals com a diputat provincial del PP a la 
Diputació de Barcelona, ara s’afegiria 38.500 
euros per dietes i acabar cobrant uns 134.000 
euros anuals. De fet, Albiol no té sou de dedi-
cació exclusiva com alcalde, perquè té règim 
de diputat provincial. El PP defensa aquesta 
pujada de dietes destinades als dos regidors 
jubilats, Miguel Jurado i Ramon Riera, que 
no poden tenir dedicació exclusiva i només 
poden cobrar dietes. 

Creació d’un nou càrrec de “portaveu 
adjunt”
Part de l’oposició, PSC, ERC i En Comú Po-
dem han posat el crit al cel per la creació d’un 
nou càrrec pels grups municipals que tenen 
més de 3 regidors. Es tracta de la figura del 
portaveu d’adjunt, un nou càrrec que cobraria 
56.000 euros anuals. Alguns grups, com En 
Comú Podem, alerten que aquest nou càrrec 
podria haver estat “fet a mida” pels regidors 
de Guanyem. De fet, la posició al ple d’aquesta 
formació podria fer tirar endavant tot aquest 

treballadors de la fàbrica, i afecta més de 
20.000 llocs de treball indirectes que en de-
penen. D’aquests, uns 200 badalonins i ba-
dalonines treballen directament a la fàbrica i 
molts més ho fan indirectament. Els treballa-
dors s’han manifestat, aquest dijous, en di-
verses zones de Barcelona, com la Ronda li-
toral o la Gran Via. El pla de negoci presentat 
aquest dimecres per l’aliança Nissan-Renault 
i Mitsubishi preveu el repartiment de regions 
del món i de gammes i models. La planta de 
Barcelona no en forma part, d’aquest reparti-
ment; n’ha quedat fora. 

cartipàs del govern d’Albiol. Des de PSC, ERC 
i En Comú, al moment de tancar aquesta edi-
ció, ja havien anunciat que votarien en contra 
d’aquest augment. Per la seva part, Guanyem 
estava a l’espera d’una assemblea de partit que 
havia de debatre aquest cartipàs i Junts podria 
decantar-se per l’abstenció. El ple d’aquest 
divendres tindrà 15 punts més a l’ordre del 
dia, com la designació de nous membres als 
organismes municipals o delegar algunes atri-
bucions més a l’alcalde, Xavier Garcia Albiol.

El ple tindrà lloc aquest divendres, a les 
9:45h. Foto: Didier Descouens

Uns 200 badalonins treballen a la fàbrica de Nissan

Servei de cures a domicili per a les
persones grans i depenents

I ara també Menú semanal a domicili: 
5 dies x 35,20€

www.tenircura.com · tenircura@tenircura.com · 608 159 977 

Les principals xifres que proposa el nou govern del PP:

• El govern d’Albiol proposa una nova 
    figura: portaveu adjunt, per grups 
    municipals que tenen més regidors 
    (PP, PSC, Guanyem i ERC) amb un 
    sou de 56.000 euros anuals
• Dietes regidors de govern 
    38.500 euros anuals màxim

• Assitència al ple municipal 
   1.457,58 euros mensuals
• Assistència a d’altres comissions 
    607,32 euros mensuals 
• Nova figura de Recursos humans
  (nou càrrec) 75.000 euros anuals 
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FINANCIACIÓN:
Conseguimos toda la financiación que necesita para su negocio, proyectos, compras, 

hipotecas, etc. Este servicio va dirigido a particulares, empresas, autónomos, 
emprendedores, comunidades de propietarios y comercios. 

Realizamos su estudio sin coste ni compromiso.

Productos:
·Préstamos a corto y largo plazo  · Préstamos hipotecarios  · Hipotecas

CONSULTING:
PARTICULARES: 

(Horas convenidas con abogado)
· Despidos laborales  · Herencias y testamentos · Expedientes FOGASA 

· Demandas civiles · Familia · Demandas penales · Mecanismo de la segunda 
oportunidad · Demandas contra la banca (IRPH, tarjetas revolving, clausula suelo)

EMPRESAS Y AUTONOMOS: 
(Horas convenidas con abogado)

· Concursos de acreedores · Expedientes laborales · Conflictos societarios · Mecanismo 
de segunda oportunidad para socios y administradores avalistas ·  Redacción

 y asesoramiento de contratos · Sucesión empresa familiar 
· Concursos Express

INTERMEDIACIÓN: 
· Compra-venta de empresas de todos los sectores

y actividades · Adquisición de unidades productivas · Traspaso de negocios
Realizamos un estudio y valoración de su empresa, buscamos el comprador 

o vendedor  para llevar a cabo con éxito la operación

INMOBILIARIA:
· Venta y alquiler de todo tipo de inmuebles · Gestión y administración de alquileres

·Certificados energéticos   ·Cédulas de habitabilidad

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS E INMUEBLES:
Gestión de:

· Polígonos industriales · Parques empresariales · Mercados de alimentación 
· Puertos · Centros comerciales y galerías · Edificios de oficinas · Parkings y Garajes 

· Gimnasios y polideportivos · Residencias geriátricas · Asociaciones de comerciantes. 

PROYECTOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL:
· Legalización de locales 

· Informes de evaluación de edificios · Proyectos y licencia de apertura 
de establecimiento · Legalización de actividades · Reducción de costes energéticos 

· Planos y urbanismo · Certificados energéticos · Cédulas de habitabilidad 
· Legalización de establecimientos

city business & spaces

MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA

Laura Montero Abad - 687.743.938 - laura@proteo.cat

Solicite sin compromiso su estudio, valoración, tasación o presupuesto de su inmueble, negocio, empresa, gestión, préstamo…..

administració    -    immòbiliaria    -    finançament   ·  consulting    -    intermediació

   HEMOS ABIERTO OFICINA EN BADALONA: 
Rambla Sant Joan, 21 Bajos 

Tel. 93 148 47 92
info@citybusinessandspaces.com

 c/. Diputació, 279, 1a. planta  -  08007 BARCELONA  -   info@citybusinessandspaces.com  - www.citybusinessandspaces.com

CITY BUSINESS.indd   1 13/05/2020   12:38:21

El carrer de Mar de baixada
pels vianants de 19h a 21h
Les aglomeracions de gent han fet prendre aquesta decisió 

Aglomeració de gent, aquest dilluns, al carrer de Mar. Foto: Marxants Bdn

Des d’aquest dimecres, totes les per-
sones que volen passejar pel carrer de 
Mar, entre les 19 i les 21 hores, només 
ho poden fer en sentit de baixada, cap 
a la platja. Coincidint amb l’entrada en 
la fase 1 de desconfinament, aquesta 
via comercial del Centre va registrar 
importants aglomeracions de persones. 
Per aquesta raó, la mesura que a partir 
d’aquest dimecres s’aplica per evitar 
aquestes concentracions de persones i 
garantir les distàncies de seguretat. El 
president de BadaCentre, Cintu Gubern, 
ha assegurat que la imatge dels dos pri-
mers dies d’aquesta setmana demostra 
que el carrer “està viu”. Gubern assegura 
que podríem estar davant del primer ca-
rrer d’Espanya que s’ha refet més ràpida-
ment de la crisi i el fet que Tele5 mostrés 
el carrer, en horari de màxima audiència, 
també ho demostra. Els comerciants 
asseguren que les vendes han funcio-
nat bé aquests primers dies d’obertura. 
Per la seva part, l’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, ha afirmat que “no 
es pot abaixar la guàrdia i tothom ha de 
ser responsable”. “Creiem que no es pot 

repetir la imatge d’un carrer de Mar ple 
de gom a gom on no es respecten les 
distàncies de seguretat. La meva volun-
tat és que aquesta mesura sigui temporal 
i que aviat els vianants puguin tornar a 

caminar pel carrer de Mar amunt i avall 
com sempre, però respectant les distàn-
cies de seguretat que s’han de mantenir 
en aquest context de crisi sanitària”, ha 
afegit.  

La fase 1 porta l’obertura de 
terrasses i més establiments 
comercials

Dilluns, 1 de juny, les 
botigues de Badalona
podran obrir 

Des d’aquesta setmana, Badalona ha en-
trat a la fase 1. Un dels canvis ha estat la 
possibilitat d’obrir les terrasses de bars 
i restaurants, tot i que amb restriccions. 
Els primers dies, sobretot al vespre, 
s’han vist terrasses plenes, reserves i 
cues per poder consumir, sobretot en zo-
nes com la Rambla o el Passeig Marítim. 
Des d’aquesta setmana també han obert 
més comerços i alguns grans magat-
zems, com els situats a Montigalà, han 
pogut obrir amb restriccions de metres 
quadrats. Les reunions, fins a 10 perso-
nes, ja estan permeses en aquesta fase 1.  

El pròxim dilluns 1 de juny és la Segona 
Pasqua, festiu local a Badalona i a part 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
L’Ajuntament de Badalona ha autoritzat 
que els establiments que ho vulguin 
puguin obrir el pròxim dilluns. Les bo-
tigues podran obrir les seves portes per 
compensar aquests mesos d’aturada. 
D’altra banda, els dos dies addicionals, 
d’àmbit local, autoritzats per a l’obertu-
ra comercial en festius per aquest 2020 
seran el 28 de juny i el 29 de novembre.



6 ACTUALITAT redaccio@diaridebadalona.com Núm. 697

26 veïns desallotjats de Can Claris pel 
col·lapse d’unes bigues en un edifici
Part dels veïns no podran tornar fins d’aquí un mes   

matge de l’edifici desallotjat de la plaça Enginyer Deulofeu. Foto: Flash Bdn

Ensurt el passat divendres al barri de Can Cla-
ris. Unes bigues mestre d’un edifici de la plaça 
Enginyer Deulofeu, número 2, van cedir i això 
va provocar l’alarma dels veïns. En un primer 
moment, es van desallotjar un total de 10 pi-
sos, amb 21 veïns, però durant la nit també es 
va ampliar el desallotjament a dos habitatges 
més de l’edifici del costat, situat a l’Avinguda 
Alfons XIII, 214, on hi viuen 5 veïns més. En 
total, 26 veïns desallotjats. Segons fonts mu-

nicipals, 7 van passar la les primeres nits al 
CUESB perquè no tenien alternativa on dormir. 
Tècnics municipals van determinar  el mal estat 
de les bigues tot i que els danys a l’edifici no 
fan perillar l’estructura i es podrà reparar en 
unes setmanes, Segons els veïns, molts d’ells 
de lloguer, feia temps que estaven preocupats 
per l’estat d’algunes de les bigues de l’edifici. 
Al desallotjament hi van participar bombers, 
agents de la Guàrdia Urbana, Serveis socials 

i de disciplina de l’Ajuntament i diversos regi-
dors del govern municipal.

Cau part d’una teulada d’una antiga nau 
del carrer Garriga
El passat diumenge al migdia va cedir part 
d’una teulada d’una antiga nau del carrer Ga-
rriga, 193. Els fets no van provocar cap dany 
personal. Efectius dels Bombers van poder 
treballar en aquest incident. 

Biblioteques i centres cívics 
podrien acollir aules d’escoles

Mor Joan Novell, president 
dels catifaires de Dalt la Vila  

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-
biol, s’ha reunit per via telemàtica amb el 
conseller d’educació Josep Bargalló per 
planificar el curs escolar 2020-21. Per 
a l’Ajuntament està clar que per poder 
complir el protocol caldrà buscar “al-
tres instal·lacions” i “adequar-les per a 
l’activitat educativa”, com centres cívics 
o biblioteques, que haurien d’adaptar la 
seva activitat a la nova realitat.

Aquesta setmana ens ha deixat en 
Joan Novell, president de l’entitat 
dels catifaires del barri de Dalt la Vila. 
Novell feia anys que es dedicava a fer 
catifes de colors per Corpus i també 
col·laborar amb actes com “l’ou com 
balla”. Novell ha mort a conseqüència 
de la Covid-19. Nombrosos sectors 
culturals i polítics han enviat, a través 
de les xarxes, mostres de condol. 

Foto: Badalona Recuerdos
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Protegir la biodiversitat i lluitar 
contra l’escalfament global for-
men part del mateix esforç per 
garantir el futur de la planeta. La 
rica varietat de formes de vida 
del nostre planeta ens propor-
ciona aigua, aire i aliments, és 
font de coneixement científic i de 
medicaments, i contribueix a mi-
tigar els efectes del canvi climà-
tic. Cuidar tots això és la nostra 
obligació, i a més, és la millor 
inversió per aconseguir un món 
més segur, sa i habitable.
El Dia Mundial del Medi Am-
bient, que se celebra el 5 de 
juny, enguany posa l’accent en la 
relació entre biodiversitat, can-
vi climàtic i salut. Els episodis 
de sequera seguits de pluges 
torrencials, com la recent tem-
pesta Gloria, i sobretot, l’actual 
pandèmia constitueixen una po-
derosa crida d’atenció perquè re-
flexionem sobre els efectes d’un 

creixement desmesurat que degrada 
els ecosistemes i ens deixa despro-
tegits davant de noves amenaces.
L’aigua, element indispensable per 
a la vida, és fonamental en aques-
ta batalla. Aigües de Barcelona, fi-
del al seu compromís amb el medi 
ambient, incorpora solucions ba-
sades en la natura i transforma les 
infraestructures del cicle integral de 
l’aigua en infraestructures verdes, 
potenciant les zones enjardinades i 
la repoblació d’espècies autòctones 
de flora i fauna. Així mateix, desen-
volupa solucions tècniques per a la 
protecció del litoral i les aigües cos-

taneres, i protegeix els aqüífers mi-
tjançant la seva recàrrega artificial.
Per combatre el canvi climàtic i l’es-
calfament global, Aigües de Barcelo-
na compra energia verda i produeix 
energia renovable (21.228.583 kWh 
generats el 2019), contribueix a la 
mobilitat no contaminant amb una 
flota de 131 vehicles sostenibles i 
avança cap a la neutralitat de car-
boni amb una reducció del 41,20% 
en les seves emissions respecte al 
2015.
En la seva aposta per l’economia 
circular i la innovació tecnològica, 
la companyia és pionera al món en 
la transformació de les depuradores 
enEcofactories , un model que dona 
valor a tots els residus i garanteix 
l’autonomia energètica de les plan-
tes. Així mateix, defensa la utilitza-
ció d’aigua regenerada, cosa que 
augmenta la capacitat de reutilitza-
ció per a diferents usos, incloses les 
cisternes dels sanitaris.

Guardians de la biodiversitat

Aigües de Barcelona, fidel al seu compromís amb el medi ambient, incorpora solucions basades en la natura i transforma les infraestructures del cicle integral de l’aigua en infraestructures verdes

Per cuidar-nos, primer 
hem de cuidar la
natura i preservar-ne 
la rica diversitat

Mantenir l’equilibri al planeta 
requereix l’esforç i la col·labora-
ció d’administracions, empreses 
i persones. És per aquesta raó 
que Aigües de Barcelona impul-
sa aliances amb altres compan-
yies i iniciatives públiques i pri-
vades per promoure les ciutats 
intel·ligents i resilients a Cata-
lunya, preparades per fer front a 
les noves condicions derivades 
del canvi climàtic. En aquest 
context, es fa més necessari que 
mai la inversió en infraestructu-
res verdes.  

Protegir la riquesa dels nostres 
ecosistemes i lluitar contra el 
canvi climàtic és avançar cap a 
un món millor, més sostenible i 
on la solidaritat preval per sobre 
dels interessos particulars. Per-
què tots els éssers que poblem 
la Terra formem part d’aquest 
miracle compartit que és la vida.
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-500€ extra de descompte*

* Turismes en estoc. Oferta vàlida fins a fi de mes.

NO PAGUIS fins a la tardor

Compra ara

Reconeixement dels 30 anys de la Rotllana
La Fundació Carulla reconeix la seva trajectòria

Un any més la Fundació Carulla ha celebrat 
la convocatòria dels Premis d’Educació en 
el Lleure per a reconèixer la tasca d’esplais, 
caus, cases de colònies, casals de barri i 
centres d’educació ambiental que, mitjançant 
projectes culturals transformadors, promouen 
valors, l’experimentació i la relació amb l’en-
torn. Enguany, en la categoria de Premi Tra-
jectòria, que guardona amb 4.000 euros el 
recorregut d’una entitat de lleure educatiu, ja 
sigui per la seva tradició i història, com pel 

seu impacte transformador a la societat, ha 
recaigut en l’Associació badalonina Rotllana. 
L’entitat, amb més de 30 anys d’experiència a 
la ciutat de Badalona, ha estat premiada per la 
seva trajectòria compromesa amb el desen-
volupament comunitari així com en projectes 
internacionals. Els seus principals àmbits 
d’actuació des de l’educació en el lleure són; 
la cultura, la cooperació internacional, l’esport 
i l’acció sociocomunitària, on les persones en 
són sempre el centre.

Foto: La Rotllana 

OPINIÓ

Començo aquestes línies amb les me-
ves més sentides condolences pels 
qui han patit a causa de la COVID-19 
i desitjar una ràpida recuperació als 
que estan immersos en el procés de 
lluita. Aprofito aquesta finestra per re-
partir unes gràcies infinites entre tots 
els nostres sanitaris que s’han deixat 
l’ànima, i alguna cosa més, en lluitar 
amb tots els mitjans de què dispo-
saven contra un enemic invisible però 
letal.
Dos mesos. Dos llargs mesos en què 
moltes coses han canviat i on encara 
no sabem l’abast total d’aquesta situa-
ció pel que respecta a l’economia.
En aquest confinament, que comença 
a dissipar-se, hem après que són les 
webinar i a molts ens ha servit per a 
estar connectats amb el nostre sector i 
veure l’evolució que la crisi anava pre-

Juan Pedro Murillo   Gerent de Badalonallars

I amb el meu pis, ara què?
nent amb aquest temor que els més 
malastrucs anaven anunciant. Des-
prés de moltes xerrades telemàtiques, 
moltes lectures i moltes opinions 
d’experts he arribat a una conclusió:
-ningú té la bola de vidre per saber 
el futur.
La necessitat d’habitatge continua es-
tant. L’escassetat de lloguer serà difí-
cil de pal·liar, tot i els pisos de turis-
tes que han sortit al mercat. Amb tot 
això, la necessitat de tenir un habi-
tatge farà que, segurament, els preus 
continuïn en la mateixa línia.
Portem molt poc temps de “nova nor-
malitat” però, els primers dies ens 
porten a pensar que aquesta baixada 
de preus dels pisos que alguns vati-
cinaven no arribarà. Almenys de mo-
ment, ja que l’interès i la petició pels 
pisos està un punt molt alt.

ACTUALITAT
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L’Ajuntament prorroga el patrocini
del C.F. Badalona per 100.000 euros anuals
Els escapulats seguiran lluint l’eslogan “Badalona és futur”
L’Ajuntament de Badalona i el Club Natació Ba-
dalona han signat aquest dilluns la pròrroga d’un 
any del contracte de patrocini al Club de Futbol 
Badalona, per a la difusió de l’esport del futbol i 
dels valors associats a la seva pràctica i alhora a 
col·laborar en publicitar i fer difusió de la marca 
“Badalona és futur”. La signatura de la pròrroga 
del contracte significa que la pròxima temporada 
el CF Badalona continuarà lluint aquesta marca a 
la part davantera de la samarreta de joc del pri-
mer equip del club esportiu de futbol en totes les 
competicions que disputi. També suposa que es 
seguirà fent difusió de la marca en altres suports 
de difusió del club. L’import previst corresponent 
a la pròrroga d’aquest contracte és de 99.220,00 

euros (82.000,00 euros d’import base, més 
17.220,00 euros d’IVA del tipus 21%).

500 entrades de graderia i 25 de 
llotja per repartir entre les entitats 
El contracte inclou el lliurament a l’Ajuntament 
de Badalona de 25 entrades de llotja i de 500 en-
trades de graderia per a assistir a tots els partits 
oficials de la temporada en qualsevol de les com-
peticions del primer equip. L’Ajuntament s’enca-
rrega del repartiment d’aquestes entrades entre 
entitats de la ciutat a través del Servei d’Esports. 
Aquest repartiment es reprendrà un cop els partits 
es tornin a celebrar amb presència de públic en 
l’Estadi municipal. Imatge de la signatura de la pròrroga entre el club escapulat i l’Ajuntament de Badalona

ESPORTS10

Manolo González seguirà la propera temporada al C.F. Badalona  

El Badalona ha anunciat la renovació de Mano-
lo González com a entrenador fins al 30 de juny 
de 2021. El camí del CF Badalona i el del tècnic 
de Folgoso do Courel continuarà, doncs, una 
temporada més. El club badaloní torna a fer-
li confiança perquè encapçali un nou projecte 
des del seu inici. En declaracions al web del 
club escapular, Manolo González ha opinat 
que “Estic molt content de poder continuar una 
temporada més. Tinc moltes ganes d’aconse-
guir coses grans la temporada vinent. Estic 
molt motivat. Mirarem de fer un equip dinàmic, 
que enganxi a la gent”, ha detallat González. 
L’entrenador ha afegit que “el projecte impli-
carà treballar des del principi, amb temps per 

aconseguir que els jugadors s’adaptin a la 
idea de joc. De manera que quan comenci la 
lliga ens trobem en un punt competitiu molt 
alt.” Pel que fa als fitxatges, González consi-
dera que: “No he parlat amb cap jugador que 
ens pugui interessar. Fins que no se signa el 
contracte i es tenen les coses clares, no es pot 
començar res.” A més, l’entrenador ha parlat 
de renovacions on ha assegurat que “a partir 
d’ara avaluarem, amb calma, cada cas. Un per 
un. El dels tres jugadors amb contracte (Robert 
Simón, Iván Malón i Álex Sánchez) i el de la 
resta. Durant la setmana vinent, començarem 
a parlar, per tractar tots els assumptes amb 
tranquil·litat.” 

L’entrenador ja treballa en el curs vinent

El C.F. Badalona renova a 
Manolo González un curs 
més
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Peiró

 Siguenos en facebook` 2020Sant JoanVerbena de

Petardos

El Mono!

La tienda de los petardos
de Santa  Coloma y Badalona!

Lanza muchos petardos

y liquidamos el virus!Lanza muchos petardos

y liquidamos el virus!

La tienda de los petardos
de Santa  Coloma y Badalona!

FUEGOS ARTIFICIALES
La tienda de los petardos de 
Santa  Coloma!  y Badalona!

HORARIO HASTA 30 de JUNIO
De lunes a Domingo de 9:00 a 21:00h.
Avinguda Generalitat, 123 - Tel. 608004024 . Santa Coloma de Gramanet
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L’Associació de Clubs de Bàsquet 
(ACB) ha decidit en una reunió que s’ha 
fet aquest dimecres que la temporada 
continuï i que organitzarà un play-off 
exprés per al títol de Lliga amb els 12 
equips més ben classificats quan va 
esclatar el coronavirus. La ciutat de 
València ha estat la ciutat guanyadora 
entre el seguit de candidatures que hi 
havia per ser-ne la seu. Els partits es 
jugaran del 17 al 30 de juny. Per tant, 
l’ACB no ha decidit seguir el mateix 
camí de l’Eurolliga, que va cancel·lar la 
competició, i sí que reprendrà la Lliga. 
La fase final, on hi serà la Penya, tindrà 

València triada per acollir la fase final
de la Lliga Endesa de bàsquet
La Penya serà un dels 12 equips que hi participarà

un format diferent. Hi haurà dos grups 
de sis equips que s’enfrontaran entre si 
una sola vegada. Els dos primers clas-
sificats de cada grup passaran a semi-
finals i els guanyadors, també a partit 
únic, jugaran la final, que serà pura, un 
partit per decidir el campió de la Lliga 
Endesa de bàsquet.  

La Penya estrena botiga online
El Club Joventut Badalona acaba d’es-
trenar una nova botiga online amb una 
versió millorada que busca ser més 
dinàmica i eficaç, amb un disseny 
molt visual i amb l’objectiu d’agilitzar Imatge de l’Arqueria del Basquet de Valencia 

Imatge de la nedadora Mireia Belmonte 

al màxim el procés de compra de tots 
els productes oficials. La nova web ve 
carregada de grans descomptes, fins a 

un -50% en les equipacions oficials, la 
dessuadora i la samarreta d’escalfament 
del primer equip. 

Després de dos mesos sense tocar l’aigua, Mi-
reia Belmonte ha tornat a la feina. La nedadora 
badalonina ha explicat a Catalunya Ràdio com 
està tornant a agafar les sensacions aquàtiques 
al CAR de Sant Cugat. Belmonte ha reconegut 
que costa molt tornar-s’hi a posar després 
d’una aturada, sobretot la qüestió tècnica: es-
tils, viratges, sortides, puntes, etc. Ara bé, la 
badalonina també és optimista ja que els jocs 

s’han posposat un any. Malgrat que el 2021 hi 
ha també l’europeu, la prioritat per a Belmonte, 
que ja tindrà 30 anys, seran els jocs, la seva 
quarta participació, on també s’estrenarà en 
una prova, els 1.500 femenins, i defensarà 
l’or dels 200 papallona. Belmonte, que en tres 
edicions dels jocs no ha anat a cap cerimònia 
olímpica, reconeix que li agradaria ser la ban-
derera d’Espanya a Tòquio 2021.

La nedadora de la Salut ja ha tornat als 
entrenaments al CAR

Mireia Belmonte: “Després 
de l’aturada trigaré 8 
mesos a recuperar del tot 
la forma”

ESPORTS12
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55.000 usuaris segueixen els concerts 
en directe del festival Fem d’Aquí a la 
Sala Estraperlo
La Sala Sarau també ha fet un concert a porta tancada 
Fins a 55.000 persones van seguir l’edició 
en streaming del festival Fem d’Aquí amb 
concerts en directe des de l’escenari de la 
Sala Estraperlo del polígon de Can Ribó. 
El concert, que es va celebrar el dissabte, 
va comptar amb la participació dels grups 
de punk català Crim, La Inquisición i De-
adyard. L’organització ha assegurat que el 
festival va ser “tot un èxit” –es va multipli-
car l’aforament per 400- i han assenyalat 
que el so i la realització van ser “de molta 
qualitat”, amb fins a set càmeres gravant”. 
Creuen que aquests factors van “sorpren-
dre i animar en parts iguals” el públic. A 
més, destaquen que les persones que van 
seguir el directe “no van parar de deixar 
comentaris molt positius” als perfils que 
emetien el vídeo. La Sala Estraperlo es 
planteja oferir aquest servei a totes les 
bandes i promotors que vulguin repetir 
aquest format. Els organitzadors assegu-
ren que es van complir tots els protocols 
de seguretat, com la distància de segure-
tat, l’ús de màscares pels treballadors, l’ús 

de guants i gel o un càtering amb racions 
individuals. D’altra banda, fa dues setma-
nes, la sala Sarau 08911 també va oferir 
per les xarxes socials el concert del grup 
“Los 80 Principales”. De moment, aquest 

tipus de local no podran obrir les portes 
fins a la fase 3. Pel que fa al Sarau, el 
primer concert anunciat a la seva pàgina 
web serà el del grup dels 90, els OBK, el 
pròxim 25 de setembre. 

Imatge del Festival a l’Estraperlo, celebrat el passat dissabte

KLEANING
Hand Hygiene Solutions

kleaning.es

Desinfectant
instantani 
per a mans

La teva salut
a les teves mans

COMPRA ONLINE    -   www.kleaning.es     -    info@kleaning.es

0,5L - 5,59€*

1L - 10,51€*

5L - 29,66€* Monodosis de 
Gel 0,075€/u

Toallitas de Gel 
0,0794€/u

5% de descompte 
a kleaning.es amb el 

codi promocional:

* descompte 5% aplicat. IVA no inclós

Tornen a obrir les biblioteques 
de Canyadó, Llefià i Sant Roc

El Museu de Badalona ha 
tornat a obrir l’equipament 

Badalona, segueix el procés de deses-
calada i ha obert ja el 50% de les 
biblioteques públiques de la ciutat. 
Concretament, les instal·lacions que 
ja han quedat obertes al públic són les 
biblioteques de Canyadó, Llefià i Sant 
Roc. En les pròximes setmanes i se-
gons l’evolució de la situació sanitària, 
es procedirà a reobrir les biblioteques 
de Lloreda i Pomar. En el cas de la bi-
blioteca Can Casacuberta, la instal·la-
ció romandrà tancada mentre durin les 
obres de millora de la climatització de 
l’equipament, que comencen la setma-
na vinent. Els treballs s’allargaran uns 
tres mesos. 

El Museu de Badalona està obert al 
públic des del dimarts 26 de maig en 
el seu horari habitual, amb l’excepció 
del dissabte a la tarda que, de moment, 
romandrà tancat. La quantitat de visi-
tants està limitada a un terç de l’afo-
rament en els espais oberts al públic: 
recepció, conjunt Termes-Decumanus 
i exposició temporal de la 2a planta.
La Casa dels Dofins i el Jardí de Quint 
Licini de moment romanen tancats.

CULTURA14
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Aparcament
metropolità

aparcament.amb.cat

A Badalona
ja no necessites
els parquímetres

Ni a Barcelona, Castelldefels, Esplugues, l’Hospitalet, el Prat,
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern ni Santa Coloma de Gramenet.

Perquè l’app AMB Aparcament metropolità 
unifica la gestió de l’estacionament 

a la metròpolis de Barcelona.

Descàrrega gratuïta
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