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Pocs locals 
comercials buits

Un estudi, entre 13 municipis, situa 
Badalona amb un 6% de locals sense ús 
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Badalona és una de les ciutats
amb menys locals comercials buits
Només un 6% dels locals del Centre no tenen activitat, segons un estudi comercial

La situació del teixit comercial és un 
bon termòmetre per copsar la vitalitat 
d’una ciutat. La quantitat de persianes 
de cara al públic són determinants per 
fer dels seus carrers espais atractius 
per als vianants, potencials compra-
dors. En el cas de Badalona, les dades 
de l’estudi Clonatge comercial, elaborat 
a finals del passat 2019 per la xarxa 
Perfil de la ciutat, que compara la si-
tuació comercial de 13 de les princi-
pals ciutats mitjanes catalanes, indica 
que Badalona és la segona ciutat amb 
un índex més baix de locals comercials 
buits, només per darrere de Santa Colo-
ma de Gramenet. Segons aquest estudi 
consultat pel Diari de Badalona, només 
el 6% dels locals situats als principals 
eixos comercials del Centre, com el 
carrer de Mar i Canonge Baranera, es 
troben sense activitat. El president dels 
comerciants de Badalona, Cintu Gu-
bern, no s’ha mostrat sorprès per les 
dades d’aquest estudi. Segons ha ex-
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plicat Gubern al Diari, aquestes dades 
demostren una percepció que fa anys 
tenen els comerciants del Centre. De 
fet, segons el portaveu dels botiguers, 
els cinc locals que van quedar buits 
al carrer de Mar, durant els mesos 
durs de la pandèmia, s’han omplert 
ràpidament. Ara per ara, l’únic gran 
local que queda buit en aquest carrer 
comercial és on estava el Zara. Per 
Gubern, el Centre de Badalona atrau 
molts empresaris que volen obrir els 
seus locals i una prova són les dades 
d’aquest estudi.El president dels co-
mercials ha reconegut que el tipus de 
comerços estan canviant, igual com 
està passant a d’altres ciutats catala-
nes. Segons aquest estudi, la majoria 
de comerços al Centre de Badalona 
són de roba, seguit de les botigues de 
comerç no alimentari. L’estudi, fet a 13 
ciutats catalanes, analitza els centres 
comercials dels centres urbans i no 
dels eixos comercials dels diferents Imatge del carrer Canonge Baranera, aquest dijous
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Badalona perd 457 empreses 
en els primers 6 mesos 
d’aquest any

La crisi econòmica marcada per la 
Covid-19 ja s’està demostrant amb 
dades. Segons dades de l’estudi Her-
mes de la Diputació de Barcelona, 
Badalona ha perdut en els primers sis 
mesos d’aquest 2020 un total de 457 

empreses. A finals del passat 2019, a 
Badalona hi havien registrades 5.185 
empreses. Per sectors, el dels serveis 
ha patit més, amb més de 400 empre-
ses de la ciutat que han tancat durant 
els primers mesos d’aquest any. 

Un grup d’agents econòmics i 
socials de Badalona demanen 
un pla de xoc consensuat per 
la ciutat 

Un grup d’agents econòmics i socials 
de Badalona s’han unit per reclamar 
un pla de xoc urgent per la ciutat. A 
la situació creada per la pandèmia 
de la Covid-19, s’hi afegeix un go-
vern local en minoria i un ajuntament 
molt limitat operativament. Els agents 
reclamen un pla de xoc per la ciutat, 
des d’una co-governança transparent, 
inclusiva i eficaç, que tingui com a 
principal objectiu, pal·liar les compli-
cades conseqüències econòmiques i 
socials que s’auguren en els propers 
anys. Els agents han publicat un co-
municat sota el títol “Manifest pel fu-

tur de Badalona”. En aquest manifest 
demanen un pla estratègic que projecti 
la ciutat a llarg termini, amb els con-
sensos que els diferents interessos i 
visions ideològiques puguin articular. 
També un pla de xoc, econòmic, so-
cial, i cultural de reconstrucció pels 3 
anys vinents, amb mesures possibles, 
concretes, avaluables i amb pressu-
post assignat i la gestió transparent i 
participada pels agents econòmics i 
socials de la ciutat del programa. A tal 
efecte, han articulat un formulari per 
tal que les entitats i organitzacions que 
vulguin s’hi puguin apuntar.

Imatge de la presentació dels agents ecònomics i socials del Manifest 

Municipis
Vialdecans
Mollet del Vallès
Terrassa
Mataró
Barberà del Vallès
El Prat de Llobregat
Vic
Perfil de la Ciutat
Girona
Manresa
Rubí
Sabadell
Cerdanyola del V.
Granollers
Badalona
Sta. Coloma de G.

% 
locals 
buits
18,1%
14,7%
13,8%
12,8%
12,7%
12,7%
11,4%
10,5%
10%
9,8%
9,6%
8,4%
7,3%
6,3%
6%
5,9%

barris. D’altra banda, el grau de clona-
ció dels comerços, marques que també 
podem trobar en d’altres ciutats, a Ba-
dalona se situa en el 26,9%, una de les 
dades més altes de les 13 ciutats analit-
zades en aquest estudi. Un dels gremis 
que més repeteix aquesta clonació és la 
restauració, amb més d’un 10%. 

Els comerciants badalonins
expectants de cara a la
temporada d’hivern
El president dels comerciants de la ciu-

tat, Cintu Gubern, ha fet balanç de la 
temporada comercial estiuenca. El re-
presentant dels botiguers ha reconegut 
que “han salvat els mobles”, d’aquest 
estiu atípic. Gubern ha assegurat que 
el fet que molts ciutadans tinguin por a 
les aglomeracions dels centres comer-
cials, d’anar a Barcelona i el tracte per-
sonal han ajudat als petits comercials 
de la ciutat. Gubern ha reconegut que 
alguns comerços han patit, però d’altres 
han pogut “salvar” l’estiu. De cara a la 
tardor i hivern, el president dels boti-

guers es mostra més preocupat. Gubern 
reconeix que no sap com afrontaran 
la campanya de Nadal, la més forta de 
l’any, ni tampoc les següents rebaixes 
d’hivern. Gubern espera que els comer-
ciants de Badalona puguin resistir. D’al-
tra banda, un dels sectors més tocats, i 
en molts casos de mort, és el de l’oci 
nocturn. De fet, el gremi d’empresaris 
dels locals d’oci afirmen que el 70% 
dels establiments ja no tornaran mai 
més a obrir, després de la pandèmia. El 
sector recorda que fa mig any que res-
ten tancats totalment, sense entrar cap 
euro i que molts ja han decidit tancar la 
seva empresa. També els restauradors 
badalonins estan expectants de cara a 
la temporada d’hivern. Molts han pogut 
salvar la temporada d’estiu gràcies a les 

terrasses, però a partir d’ara, amb el mal 
temps, són conscients que aquestes 
taules no tindran tanta tirada.
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El Procicat aprova limitar 
a 6 persones les trobades 
socials per reduir contagis  

El comitè de direcció del Pla Proci-
cat, a proposta del comitè tècnic, ha 
aprovat, aquest dimecres, la proposta 
dels Departaments de Salut i Interior 
de limitar les reunions socials, tant 
en l’àmbit públic com privat, a un 
màxim de sis persones a tot el país, 
i no 10 com fins ara.El Govern de la 
Generalitat apunta, en un comunicat, 
que la limitació no s’aplica a persones 
convivents i té com a objectiu “reduir 
el nombre de contagis per Covid-19, 
que majoritàriament ara es donen en 
l’àmbit interfamiliar i en l’entorn so-
cial més proper”. També es limita a 
sis el nombre de persones que poden 
ocupar una taula o agrupacions de 
taules en els establiments d’hoteleria 
i restauració, tant en espais interiors 
com en terrasses.D’altra banda, el 
Procicat ha decidit per ara no tancar 
els parcs infantils, però sí considera 
necessari reforçar les pautes per a les 
famílies per a fer-ne un ús correcte, 
i alhora els elements de control per 
part de les administracions públiques 
locals.

ACTUALITAT redaccio@diaridebadalona.com Núm. 703

Badalona suma més de 430 confinats
per casos de Covid a les escoles
A la ciutat hi ha una vintena d’escoles amb grups confinats 
Badalona ja sumava, aquest dijous 24 de 
setembre, 436 persones confinades per 
casos de Covid a les escoles entre docents 
i alumnes, segons les dades que diària-
ment fa públiques oficialment Educació. 
Pel que fa als casos de positius oficials, 
ja s’han registrat més d’una quarantena 
de persones, entre alumnes i professors. 
Actualment, a Badalona, hi ha una trentena 
de grups confinats d’una vintena d’esco-
les de la ciutat, aquest dijous s’hi havien 
sumat 5 escoles més. Per escoles, s’ha 
de destacar l’escola Cultural que té grups 

confinats a dos dels seus edificis. 60 a 
l’edifici del costat de Santa Maria i 28 a la 
Cultural Fluvià. També hi ha grups confi-
nats a diversos instituts, com 47 alumnes 
del Pompeu Fabra, 16 de la Pineda o 24 
del Júlia Minguell. També destaca els 60 
alumnes confinats del Salesians. Altres 
centres amb grups confinats o alumnes 
confinats són: Minguella, Badalonès, 
Boix, Baldiri i Reixac Bufalà, Joan Coret, 
Llorens Artigas,Llibertat, Margarida Xir-
gú, Mercè Rodoreda, Rafael Albetí, Llefià, 
Santíssima Trinitat o Maria Ward. A Badalona hi ha una vintena d’escoles amb grups confinats 

Badalona torna a tenir un risc
de rebrot de Covid-19 molt alt 

El risc de rebrot de Badalona, on s’han fet 
cribratges en barris concrets com La Salut 
o Llefià, segueix pujant després d’uns dies 
a la baixa i ara està en 267,78, cinc punts 
més. La setmana anterior va ser de 152,15. 
L’Rt creix lleugerament en 24 hores i passa 
d’1,42 a 1,45. Era de 0,71 entre el 6 de se-
tembre i el 12. Des de l’inici de la pandèmia, 
la població de Badalona ha registrat 4.282 
casos confirmats per PCR (+12) i 251 morts 
(els mateixos). Segons les darreres dades, a 
la ciutat hi ha 38 pacients ingressats (onze 
més), vuit a l’UCI (+5). El risc de rebrot se-
gueix també a l’alça a Catalunya amb un in-
crement d’uns 7 punts respecte a les dades 
de dimarts: ara està en 194,25. La velocitat 
de contagi (Rt) també creix lleugerament fins 
a 1,16, tres centèsimes més. En les últimes 
24 hores s’han declarat 600 nous casos con-
firmats per PCR de covid-19, i ha elevat la 
xifra total als 132.327.   

pròpia del sistema immunitari: l’interferó 
tipus 1 (IFN). Aquests auto-anticossos, 
doncs, estarien boicotejant la funciona-
litat del sistema immunitari en aquests 
pacients.

A la ciutat s’han registrat 38 pacients ingressats, 8 a la UCI 

Més del 10% de les persones amb 
infecció greu per SARS-CoV-2 té 
anticossos que boicotegen el seu 
propi sistema immunitari
La simptomatologia causada pel SARS-
CoV-2 pot variar molt entre persones, 
provocant des d’infeccions asimptomà-
tiques fins a pneumònies molt greus, 
o fins i tot la mort. Aquest dijous, la 
revista Science publica un estudi inter-
nacional on han participat el Campus 
Can Ruti, amb l’Hospital Germans Trias 
i l’IrsiCaixa –centre impulsat conjunta-
ment per la Fundació “la Caixa” i el De-
partament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya–, juntament amb la Mútua de 
Terrassa i l’Hospital Universitari de Gran 
Canaria Dr Negrín. L’estudi demostra que 
el 10,2% de les persones que passa la 
infecció amb simptomatologia greu té 
anticossos que bloquegen una molècula 

Imatge exterior de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol 
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La teva salut és el nostre ofici.

En els teus moments A, estem amb tu.



6 ACTUALITAT redaccio@diaridebadalona.com Núm. 703

PFB col·labora en el projecte ‘Acollida
i acompanyament’ de Càritas a Badalona
A la ciutat, el projecte ha ajudat a 1.700 llars 
Pompas Fúnebres de Badalona (PFB Ser-
veis Funeraris) participa en el projecte Aco-
llida i acompanyament de Càritas Diocesana 
de Barcelona, que té per objectiu escoltar, 
orientar i assessorar totes les persones que 
ho requereixin, independentment de la seva 
procedència, ètnia, religió o ideologia po-
lítica.PFB dóna suport al projecte de Càri-
tas a l’àrea de Badalona en uns moments 
que són particularment difícils pel context 
de la pandèmia de Covid-19, per ajudar a 
reduir el fort impacte social, econòmic i 
emocional que està afectant moltes per-
sones, en particular, les més vulnerables. 
“Creiem que és essencial poder contribuir 
en projectes solidaris i tan necessaris com 
aquest, que a més compta amb uns valors 
que s’alineen amb la nostra filosofia d’oferir 
el suport i l’ajuda que les persones neces-
siten en uns moments, a més, especialment 
complicats”, exposa Ana Gassió, directora 
general de PFB Serveis Funeraris. El pro-

jecte Acollida i acompanyament de Càritas 
va més enllà de l’assistència immediata, ja 
que també cerca la promoció de la persona 
a partir de la participació activa i dels seus 
recursos, i en fomenta les capacitats i po-

Imatge exterior del tanatori de Badalona

ERC demana declarar 
Badalona àrea amb mercat 
d’habitatge tens  

En Comú Podem defensa 
mesures per a la mobilitat 
sostenible a Badalona

El PSC demana al govern 
que implementi la tarifica-
ció ambiental a les zones 
d’estacionament regulat de 
Badalona

Badalona es troba dins dels 60 muni-
cipis que, durant el període transitori 
d’un any, s’inclouen dins les àrees amb 
mercat d’habitatge tens. Caldrà, però, 
sol·licitar la continuïtat en aquesta cate-
goria si es vol que l’índex de referència 
de preus del lloguer de la Generalitat es 
mantingui com a topall dins del munici-
pi.Per això el grup d’ERC Avancem-MES 
exigeix al govern municipal que comen-
ci a tramitar la documentació necessària 
per tal de declarar Badalona àrea amb 
mercat d’habitatge tens, de forma defini-
tiva, un cop passat el període transitori. 

Coincidint amb el Dia Sense Cotxes, 
el grup municipal Badalona En Comú 
Podem ha insistit a avançar en mesures 
immediates per la mobilitat sostenible i 
reduir els cotxes a la ciutat. En un vídeo 
gravat a prop de l’autopista, passant per 
Sant Roc, la presidenta del grup muni-
cipal, Aïda Llauradó, explica 6 mesures 
que han defensat i treballat en els da-
rrers anys.Una d’aquestes mesures és 
la reivindicació històrica de transfor-
mar l’autopista en una via suburbana, 
reduint l’impacte negatiu que genera 
tant en l’àmbit mediambiental, de salut 
i mobilitat.

En el marc de la setmana europea 
de la mobilitat sostenible i segura, 
el PSC demana al govern que im-
plementi la tarificació ambiental a 
les zones d’estacionament regulat 
de Badalona. La mesura fomenta l’ús 
de vehicles menys contaminants i ja 
s’aplica a molts municipis metro-
politans en funció de l’etiqueta am-
biental de cada vehicle. Amb aquesta 
proposta els vehicles 100% elèctrics 
no pagarien estacionament regulat, i 
els vehicles ECO pagarien només el 
50% de la taxa.

La plaça de la Vila va acollir dime-
cres un acte per commemorar el Dia 
Internacional contra l’Explotació 
Sexual i el Tràfic de Dones, Nenes 
i Nens amb la voluntat de mostrar 

Badalona recorda el dia Internacional contra l’Explotació 
Sexual i el Tràfic de Dones, Nenes i Nens 

el rebuig cap a aquesta pràctica i 
defensar uns drets fonamentals per 
a tots els éssers humans. L’acte va 
organitzar-se amb totes les mesures 
de seguretat adients.

tencialitats, a més de facilitar-li orientació 
jurídica i atenció psicològica. En l’àmbit de 
Badalona, la iniciativa ha atès més de 1.700 
llars durant l’any 2019, el que representa el 
10,4 % del total de la ciutat.

Beneït el nou columbari de la
Parròquia de Sant Crist del Canyet  

La Parròquia de Sant Crist del Canyet, ubi-
cada a la Plaça de Mossèn Joan Baranera, 
ha instal·lat un nou columbari. L’objectiu 
és recuperar la tradició eclesiàstica les 

L’objectiu és recuperar la tradició eclesiàstica
les cendres dels difunts en un lloc sagrat

cendres dels difunts en un lloc sagrat. El 
nou espai de columbaris ha estat beneït 
el passat diumenge 20 de setembre per 
Mons. Antoni Vadell Ferrer, bisbe auxi-

liar de Barcelona. A l’acte de benedicció 
han assistit els feligresos de la parròquia. 
Aquest conjunt de columbaris ajuda a con-
servar el record i la pregària dels familiars 
i de la comunitat cristiana. Ubicat al costat 
de la nau central, facilita les visites dels 
familiars i d’aquells feligresos que desit-
gin seguir vinculats a la seva fe cristiana. 
D’aquesta manera, els familiars poden di-
positar les cendres dels seus éssers esti-
mats en un espai sagrat, proper i simbòlic 
amb forts llaços emocionals i espirituals 
per a ells. Els columbaris presenten tres 
modalitats: la individual amb espai per a 
una única urna; la petita per a dos i la mit-
jana amb capacitat per a quatre urnes.

Imatge de la benedicció del colombari, el passat diumenge 
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S’inicia la urbanització de la 
plaça-mirador de l’hotel del Port
Les obres de l’edifici de l’hotel estaran acabades en mig any

L’avenç en els treballs de construcció 
de l’hotel del Port -que preveu entrar 
en funcionament al llarg del primer tri-
mestre del 2021- situa en aquest punt 
del projecte iniciar la urbanització de 
la plaça que connectarà el passeig ma-
rítim amb el recinte portuari. Es tracta 
d’un nou espai urbà de 2.775 m2 clau 
en la vertebració de tot el flux del pas-
seig del tram Badalona- Montgat fins al 
port. Segons Marina Badalona, aquesta 
serà una plaça-mirador amb un disseny 

per evitar càrregues directes. Pel que fa 
a la barana, la segona millora, s’ha op-
tat per una de vidre laminar que permet 
millor impacte visual i major seguretat. 
La previsió és que aquests treballs es-
tiguin enllestits a finals de novembre. 

Nova rotonda dins del recinte portuari 
D’acord també amb la programació de les da-

coherent amb el del passeig i l’hotel 
-ampli, amb palmeres- a partir de la 
que s’estructura un sistema d’accessos 
cap al nivell dels pantalans del port. La 
suma de més palmeres s’ha decidit per 
destacar la rellevància de la plaça-mi-
rador com el final del passeig en l’eix 
Nord. Les palmeres (24 de l’espècie 
Washingtònia Filifera) es planten en tes-
tos de grans dimensions per afavorir el 
desenvolupament i se situen estratègi-
cament sobre els pilars de l’aparcament 

rreres fases del projecte hoteler, s’està cons-
truint en l’accés Nord del Port una rotonda 
que millorarà l’accés al port i permetrà l’ac-
cessibilitat dels vehicles de tipus col·lectiu, 
serveis públics i privats que acudeixin a l’ho-
tel de manera independent i sense interrom-
pre el trànsit amb destinació el Port. Aquestes 
obres, començades a meitat d’agost, s’allar-
garan com a mínim fins el mes d’octubre.

Imatge virtual de la nova plaça-mirador al Port

Enguany, la verema a les vinyes a la Ma-
sia de Can Coll no han anat del tot bé. 
Segons els seus propietaris s’ha recollit 

Verema de mala qualitat a la Masia de Can Coll de Canyet

un 40%, sobretot pels efectes dels fongs 
i les condicions provocades per la pan-
demia. 
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Les platges de Badalona es preparen
per a la temporada tardor-hivern 

Grup La Pau nou proveïdor oficial
del TD Systems Baskonia i del 
Deportivo Alavés  

Aquest mes de setembre l’AMB porta a 
terme l’operació de desmuntatge d’una 
part del mobiliari i les instal·lacions de 
les platges de Badalona. Aquestes ac-
tuacions, que s’allargaran fins a mitjans 
d’octubre, s’aniran realitzant gradualment 
a mesura que els diferents municipis 
vagin finalitzant formalment la tempora-
da de bany i la prestació dels serveis de 
vigilància.La finalització de la temporada 
alta i la davallada d’usuaris no impliquen 
el final de les tasques de manteniment 
per part de l’AMB.Durant la tardor i l’hi-
vern, la gestió integral de les platges no 
s’atura, i es fa un especial seguiment 
dels temporals de pluja i mala mar i dels 

Grup La Pau -cooperativa que presta ser-
vei sanitari, adaptat i serveis preventius- i 
el Baskonia-Alavés Group han firmat un 
acord de col·laboració pel qual la coope-
rativa es converteix en proveïdor oficial del 
grup Baskonia- Alavés.  La firma, que s’ha 
celebrat al Mendizorrotza de Vitoria-Gas-
teiz, ha comptat amb la participació del 
president de Grup La Pau, Vicenç Chi-
charro i del Director de l’Àrea de Negoci 
del Grupo Baskonia-Alavés, Pablo Ortiz 
Donaire.  Segons l’acord, Grup La Pau 
oferirà serveis de cobertura sanitària a tots 
els esdeveniments que TD Systems Basko-
nia (Lliga ACB i Euroleague) i el Baskonia 
de la Lliga EBA disputin com a local en el 

Un dels abocaments d’aigües fecals. Foto: Eva Castilla 

Signatura del conveni del Grup La Pau a Euskadi 

Durant els darrers dies s’han detectat més abocaments d’aigües fecals

El conveni de la cooperativa badalonina serà per 3 anys

possibles danys que puguin causar. Cal 
recordar que l’AMB té un protocol d’ac-

mateix Fernando Buesa Arena i a la Ciudad 
Deportiva BAKH. Així mateix, la coopera-
tiva també estarà present als partits que 
l’Alavés (La Lliga), el Alavés B, el Ala-
vés Juvenil i el Alavés Femení celebrin a 
Mendizorrotza i a la Ciutat Esportiva “José 

tuació previ als temporals, regit per les 
alertes del Servei Meteorològic de Ca-

Luis Compañón” (Ibaia). Per oferir aquesta 
cobertura, Grup La Pau desplegarà unitats 
de Suport Vital Avançat (SVA) I DE Suport 
Vital Bàsic (SVB), juntament amb TES 
(Tècnics d’Emergències Sanitàries), met-
ges i DUE.  

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

 L’Ajuntament de Badalona ha informat, 
en una nota de premsa, que ha obert dos 
expedients sancionadors a un veí i un 
comerç de la ciutat per no respectar l’or-
denança municipal que regula el llança-
ment de residus. Un dels expedients s’ha 
obert a un veí per abocar trastos i mobles 
a la via pública fora de l’horari i el lloc 
establert. L’altra sanció ha recaigut sobre 
una botiga de venda al menor de fruites i 
verdures per no dipositar els residus en 
el lloc i horari establert i per dipositar als 
contenidors de recollida domèstica resi-
dus de cartró de gestió industrial generats 
pel mateix comerç. Els sancionats hauran 
d’afrontar mules de fins a 600 euros.

Sanció de fins a 600 euros 
per tirar residus a la via 
pública fora d’horari i lloc 

talunya, l’Agència Estatal de Meteoro-
logia i Protecció Civil. Les actuacions 
principals són l’obertura de les rieres a 
la desembocadura per canalitzar l’aigua 
de les crescudes i evitar inundacions de 
zones urbanes i infraestructures i també, 
si cal, la retirada de mobiliari susceptible 
de resultar afectat per les onades. Un cop 
passat l’episodi, l’AMB porta a terme la 
gestió de residus i canyes procedents de 
la crescuda dels rius Llobregat i Besòs, 
arrossegades pels corrents marins i 
dipositades a la platja. D’altra banda, 
aquests darrers dies s’han detectat dos 
episodis d’abocaments d’aigües fecals al 
litoral badaloní.
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Torna la Unitat de Policia de barri: 48 agents
de la Guàrdia Urbana patrullaran a peu per la ciutat

El govern municipal de Badalona ha tor-
nat a posar en marxa la Unitat de Policia 
de barri que va ser eliminada durant la 
darrera legislatura. Des d’aquest dilluns 
i durant les pròximes setmanes s’anirà 
desplegant per cada barri de la ciutat una 
patrulla de proximitat formada per dos 
agents que van a peu i que es dediquen 
exclusivament a la zona de la ciutat que 
se’ls ha designat. Aquestes patrulles no 
seran aleatòries, sinó que estaran for-
mades sempre per les mateixes perso-
nes, fet que té com a objectiu principal 

Agents de la Patrulla de Barri

Aquesta unitat s’anirà desplegant gradualment en les pròximes setmanes
amb patrulles formades per dos agents que cobriran sempre el mateix barri

facilitar i assegurar una bona connexió 
entre el veïnat i els agents i que aquests 
puguin conèixer la idiosincràsia de cada 
barri amb precisió.
Amb la voluntat de reforçar el vincle en-
tre la nova Unitat de Policia de barri i 
l’entorn, durant les primeres setmanes 
els agents visitaran els principals ei-
xos comercials, associacions veïnals 
i entitats de cada barri per donar-se a 
conèixer i facilitar un número de telè-
fon exclusiu perquè els veïns puguin 
contactar amb ells davant qualsevol in-

cidència, facilitant la precisió i celeritat 
de les intervencions policials. Per cobrir 
aquest servei, l’Ajuntament de Badalona 
ha activat 30 noves línies telefòniques, 
una per cada patrulla.
La nova Unitat de Policia de barri ac-
tuarà en dos torns diaris que cobriran la 
franja que va entre les 7 i les 22 hores. 
Per formar aquestes patrulles de proxi-
mitat, fins a l’1 de novembre s’aniran 
incorporant agents fins a arribar als 48 
efectius que formen la unitat. Aquests 
agents provindran de noves incorpora-
cions i de la reestructuració interna del 
cos de la Guàrdia Urbana efectuat pel 
govern municipal, que aposta per la re-
ducció de persones que realitza tasques 
administratives per disposar de més re-
cursos als carrers. D’aquesta manera, la 

creació de la nova unitat no tindrà cap 
cost afegit.
Durant la presentació de la nova unitat 
policial, l’alcalde Xavier Garcia Albiol 
ha destacat que “gràcies a la nova poli-
cia de proximitat cada barri de Badalona 
disposarà d’un reforç policial continuat 
que se sumaran a les patrulles moto-
ritzades que seguiran donant el mateix 
servei que fan actualment”. Garcia Al-
biol ha explicat que “per aconseguir la 
màxima eficiència possible de la nova 
unitat serà molt important el suport i 
col·laboració del veïnat, ja que d’aquesta 
manera podrem augmentar la seguretat 
dels veïns de tots els barris de la ciutat 
i lluitar contra els principals conflictes 
que hem d’afrontar, com per exemple 
l’ocupació il·legal d’habitatges”.

Queixes pels “botellons” 
diaris al polígon Badalona 
Sud

Primer detingut per la
Unitat de Policia de Barri

Els treballadors de les fabriques i 
els polígons de la zona sud de Ba-
dalona han denunciat amb imatges 
el panorama que es troben cada dia 
quan van a treballar: ampolles de 
vidre i gots llençats pel terra a cau-
sa del “botellons” que els joves fan 
cada nit. Durant els mesos de juliol 
i agost es van aixecar al voltant de 
200 actes per això, segons l’Ajunta-
ment.

Aquest dilluns, 21 de setembre, els 
agents de la Unitat de Policia de 
Barri ja van detenir al primer home 
per agredir físicament a una dona al 
carrer de Joan Varela. Aquesta unitat 
de la Guàrdia Urbana està formada 
per dos agents que patrullen a peu 
per diverses zones de la ciutat i te-
nen com a objectiu principal facilitar 
i assegurar una bona connexió entre 
el veïnat i els agents així com evitar 
qualsevol acte delictiu.
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MASCARETA 

MANS

Tornem a moure’ns. Tornem al bus. 
És el moment de fer bategar les ciutats. Tornar a l’escola, a 
la feina, al dia a dia... Omplim de vida els barris però amb les 
recomanacions de salut. I ara que tots seguim amb les nostres 
vides, l’autobús és una opció segura: per que els operadors i les 
persones usuàries prenem les mesures d’higiene i seguretat.

La ciutat s’ha de moure, ara més que mai, en transport públic.
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Ajuntament i RACC col·laboren per potenciar
una mobilitat més segura i respectuosa 

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
i el director general del RACC Xavier Pérez, 
han signat aquest migdia un conveni de 
col·laboració amb l’objectiu de potenciar 
una mobilitat més segura, cívica i respec-
tuosa. L’acord signat contempla la incor-
poració de Badalona al Mobility Institute, 
l’entitat d’investigació creada pel RACC i 
Deloitte que analitza les noves tendències 
i tecnologies de la mobilitat. Aquesta plata-
forma s’encarrega d’analitzar l’evolució dels 
comportaments dels usuaris, els moviments 
del sector de la mobilitat, el desenvolupa-
ment i implantació de noves tecnologies i la 
generació i explotació de dades, amb l’ob-
jectiu de generar i crear un coneixement útil 
sobre la mobilitat de les persones i les mer-
caderies per optimitzar la seva gestió.Amb 
l’objectiu de potenciar una mobilitat segura, 
cívica i respectuosa entre els més joves, 
l’Ajuntament també col·laborarà en la pro-
moció d’iniciatives educatives organitzades 
per l’entitat com el programa gratuït “Mou-
te bé! Play & Learn” d’educació interactiva 

Imatge virtual del nou Punt Bici 

El RACC instal·larà al passeig Marítim el primer “PuntBici”
d’autoreparació de bicicletes al Barcelonès Nord

per aprendre jugant; el programa “Mou-te 
bé! On tour”, una activitat per aprendre a 
moure’s i a respectar les normatives de cir-
culació per la ciutat; i el programa “Joves & 
Mobilitat”, un concurs desenvolupat amb la 
col·laboració del Servei Català del Trànsit, 
per promoure actituds i valors de mobilitat 
segura, sostenible i responsable entre els 
joves de 14 a 18 anys.

Instal·lació a Badalona del primer 
“PuntBici” del Barcelonès Nord
D’altra banda, fruit del conveni, Badalona 
també acollirà la instal·lació del primer Punt 
Bici RACC a la comarca del Barcelonès 
Nord”. Els Punts Bici són espais d’accés 
lliure i gratuït, equipats amb les eines ne-
cessàries perquè els usuaris puguin fer pe-
tites reparacions i tasques de manteniment 
a la seva bicicleta, com ara inflar les rodes, 
collar cargols, ajustar els frens, reparar una 
punxada o canviar les rodes. S’ubiquen en 
punts estratègics de les ciutats on hi ha un 
alt volum de trànsit de vianants, bicicletes 

i altres mitjans de transport públic, i tenen 
l’objectiu de fomentar la intermodalitat faci-
litant la mobilitat ciclista. A Badalona el pri-
mer dels “PuntBici” s’instal·larà al passeig 
Marítim, entre la piscina municipal Mireia 
Belmonte i el pas soterrat de l’avinguda d’en 
Martí Pujol, a tocar del carril bici amb més 
demanda d’usuari de la xarxa ciclista de la 
ciutat. La voluntat del RACC i l’Ajuntament 
és ampliar als barris de Badalona els “Punt 

Bici” allà on es detecti que poden ser d’uti-
litat per als usuaris de bicicletes.
D’altra banda, en el aquest acte, el regidor 
de Via Pública, Medi Ambient, Sostenibili-
tat i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona, 
Daniel Gracia, ha avançat que s’està treba-
llant per a tenir enllestit als pròxims mesos 
dos aparcaments per a bicicletes a l’estació 
de metro de Pompeu Fabra i a l’estació de 
Rodalies de Renfe.

L’Ajuntament i les entitats andaluses treballaran
per impulsar i projectar les seves activitats 

L’alcalde de Badalona, Xavier Gar-
cia Albiol, s’ha compromès amb 
els representants de les entitats an-
daluses a la ciutat a impulsar-les, 
projectar-les i que les seves acti-
vitats es donin a conèixer, encara 
més, al conjunt de la ciutadania. En 

aquest sentit ha avançat que bus-
carà el suport i la implicació de la 
Junta d’Andalusia amb la feina que 
fan les entitats en una reunió que 
mantindrà aquesta mateixa setmana 
amb el Conseller de la Presidència 
de la Junta, Elias Bendodo.

Dimecres passat, la pizzeria de la carrete-
ra de Mena va patir un segon atracament 

en menys de 48 hores. Els Mossos van 
dentenir l’assaltant que portava una arma.

Atracament a una pizzeria de Llefià
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S’aprova el conveni de col·laboració
per a la prestació del servei esporàdic
de transport adaptat  
L’aportació municipal per a aquest conveni, amb una durada anual, és de 69.904 euros

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat 
en la sessió extraordinària i urgent celebrada 
aquest dilluns 21 de setembre el Conveni de 
col·laboració per a la delegació de competèn-
cies a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
a la prestació del servei esporàdic de trans-
port adaptat per a persones amb discapacitat 
i mobilitat reduïda del municipi de Badalona.
L’Ajuntament de Badalona renova des del dia 
1 d’octubre de 2020 al dia 30 de setembre de 
2021 la delegació de competències en l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, corresponent a 
la gestió del servei esporàdic de transport 
adaptat per a persones amb discapacitat i 
mobilitat reduïda.
Per a la prestació efectiva del servei l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona té previst conti-
nuar gestionant la prestació d’aquest servei 
mitjançant la licitació realitzada pel Consell 
Comarcal del Barcelonès, mantenint la mo-
dalitat de gestió externa, en el marc de la con-
tractació adjudicada, amb vigència fins final 
de setembre de 2021. El cost global del servei 

tubre de 2020 fins al dia 30 de setembre de 
2021 ha quedat inicialment quantificades en 
els següents imports màxims, sense alteració 
dels imports fixats per a les darreres anualitat:
Ajuntament de Badalona 69.904,- €
Pel que fa aquest import, es desglossa en les 

es finançarà tal i com s’ha anat finançant els 
darrers anys, tal i com s’especifica a conti-
nuació:
– Cada usuari i acompanyant abonarà per 
viatge el preu vigent del bitllet senzill dels 
transports urbans metropolitans, abona-
ment que es farà directament al transpor-
tista.
– Les despeses que es derivin de la con-
tractació del servei, un cop descomptats 
els imports rebuts pels transportistes di-
rectament dels usuaris, seran abonades 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona finançarà 
el cost d’aquest servei amb les aportacions 
municipals que rebi a l’efecte, a les que s’in-
corporaran les possibles aportacions que es 
puguin rebre del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
o de la Diputació de Barcelona.
L’aportació municipal per a l’Ajuntament de 
Badalona per a aquest conveni, amb una du-
rada anual, amb vigència des del dia 1 d’oc-

quantitats següents d’acord amb els corres-
ponents exercicis pressupostaris:
– Pressupost 2020: 17.476,00 euros.
– Pressupost 2021: 52.428,00 euros.
El dictamen s’ha aprovat amb els vots favora-
bles de tots els grups municipals.

Sessió extraordinària del Ple a l’Aj.Badalona
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Club Joventut Badalona
temporada 2020 - 2021
Club Joventut Badalona 
temporada 2020 - 2021

Foto: David Grau / CJB
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LA COVID, PRIMER RIVAL VERD-I-NEGRA

La Covid-19 ja ha condicionat l’estrena 
de la nova temporada de la Penya. El 
partit davant l’Unicaja, disputat aquest 
dilluns anterior, s’havia de disputar 
dissabte passat, però un positiu al 
conjunt de la Costa del Sol va suspen-
dre el matx.
Tot i això, la reacció per part d’ACB i 
d’ambdós conjunts va ser immediata. 

Si en els nous tests PCR a l’equip no 
hi tornava a aparèixer cap contratemps 
més, el partit es disputaria dilluns. Tal 
com va ocórrer.
Aquest ajornament del primer partit de 
lliga, té com a conseqüència negativa 
per al conjunt de Carles Duran la dis-
puta de tres jornades (Unicaja, Betis i 
Madrid) en una setmana.

Núm. 703redaccio@diaridebadalona.comESPORTS18

Pletòrica estrena a l’Olímpic (81-73)

El primer triomf verd-i-negre no ha trigat 
molt a arribar. Si més no, dos dies després 
de la previsió inicial, ja que el matx es va 
endarrerir de dissabte a dilluns a causa d’un 
positiu de Covid-19 a l’equip malagueny. 
Però, d’aquest contratemps, ja no se’n re-
corden els aficionats badalonins.
El Joventut va superar l’Unicaja amb un 
guió de partit de menys a més. Dos rivals 
Eurocup que s’enfrontaven a l’Olímpic, 
sense públic i amb els interrogants de 
pretemporada encara presents des de l’ini-
ci. L’equip de Luis Casimiro va trobar les 
pessigolles locals durant el primer quart 
i amb un parcial de 2-15 que suposava 
una màxima diferència d’11 punts (9-20). 
Un desavantatge considerable que va co-
mençar a escurçar-se gràcies a l’encert en 
el tir exterior (27-25) i el protagonisme al 
joc interior, liderat per Tomic (17 puntsi 7 
rebots), Brodziansky (14) y Birgander (13). 

Foto: Penya.cat

Els verd-i-negres reaccionen al segon temps i suma la primera
victòria de la temporada

La sòlida defensa badalonina i la millora 
en el rebot (47-24) va començar a situar la 
Penya al capdavant al marcador i estabor-
nir l’equip visitant en el rebot defensiu. La 
diferència al tercer quart va arribar als 15 
punts (66-51).
Al darrer període, Unicaja va intentar reac-
cionar però la primera victòria de la Penya 
no va trontollar en cap moment. Gran debut 
també del bentornat Ferran Bassas (9 rebots 
i 5 assistències) i Parra (11 punts). Aquest 
divendres a les 19h arriba el segon matx de 

la temporada. A San Pablo (Sevilla) davant 
el Coosur Real Betis, també a portada tan-
cada. Diumenge, el Madrid visita l’Olímpic 
(18h).

La valoració de Carles Duran: 
“Hem fet una molt bona feina”
“L’equip ha ajustat la defensa al tercer quart 
i en atac hem tingut millor paciència. Al da-
rrer quart ha millorat Unicaja però no era 
una victòria fàcil, davant un rival de màxim 
nivell”.

La Covid-19 va condicionar el debut del Real 
Betis Coosur en el retorn express a l’ACB de 
l’equip de la capital andalusa, estabornint 
d’aquesta manera la temporada de la seva nou-
vinguda a la Liga Endesa després de procla-
mar-se campió de la LEB ORO. 
Curro Segura tornarà a dirigir l’equip verd-
i-blanc per tercera campanya seguida. 8 vic-
tòries i 15 derrotes van ser els números del 
conjunt de San Pablo, assolint pràcticament la 
totalitat d’aquests triomfs a casa (Retabet Bil-
bao Basket, Joventut, Herbalife Gran Canaria, 
Morabanc Andorra, Movistar Estudiantes i San 
Pablo Burgos). Però tots els conjunts que van 
visitar l’equip sevillà van suar de valent per su-

Pròxim rival: 
Real Betis Coosur
El conjunt sevillà va descansar en la primera 
jornada de la Liga Endesa i debuta a casa 

mar el triomf, FC Barcelona inclòs. La darrera 
victòria verd-i-negra es va produir fa tres anys, 
temporada 2016 – 2017 (57-71). 
Quan a la temporada actual, el Betis ha tingut 
una renovació pràcticament total de l’equip, 
amb la sensible baixa d’Erick Green. El capi-
tà i aler Pablo Almazán, l’aler-pivot Obi Ene-
chionyia i el pivot Mamadou Niang i l’escorta 
Tobias Borg. En el capítol d’altes, James Fel-
deine i Nick Jay són les dues incorporacions 
més destacades al club andalús.  Divendres, 
a les 18 hores, no només debuta com a local 
el Real Betis Coosur sinó que també estrena 
temporada, després de descansar en la jornada 
inaugural. 
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Neno Dimitrijevic Pau Ribas Conor MorganShawn Dawson Xabi López-Arostegui Vladimir Brodziansky

Albert Ventura Arturs Zagars Joel ParraFerran Bassas Simon Birgander Ante Tomic

Pes: 84 Kg
Alçada: 190 cm
Nacionalitat: Macedonia
Lloc de naixement: Skopje
Data de naixement: 
23/02/1998

Pes: 80 Kg
Alçada: 194 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Badalona
Data de naixement: 2/3/1987

Pes: 104 Kg
Alçada: 206 cm
Nacionalitat: CAN/IRL
Lloc de naixement: Victoria
Data de naixement: 
03/08/1994

Pes: 96 Kg
Alçada: 197 cm
Nacionalitat: Israel
Lloc de naixement: Eliat
Data de naixement: 
12/12/1993

Pes: 87 Kg
Alçada: 200 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Getxo
Data de naixement: 
19/05/1997

Pes: 100 Kg
Alçada: 210 cm
Nacionalitat: Eslovàquia
Lloc de naixement: Prievidza
Data de naixement: 5/8/1994

Pes: 94 Kg
Alçada: 192 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Badalona
Data de naixement: 
07/04/1992

Pes: 81 Kg
Alçada: 190 cm
Nacionalitat: Letonia
Lloc de naixement: Riga
Data de naixement: 
21/04/2000

Pes: 110 Kg
Alçada: 209 cm
Nacionalitat: Suecia
Naixement: Kvistofta, Suecia
Data de naixement: 
23/10/1997

Alçada: 202 cm
Nacionalitat: Espanya
Lloc de naixement: Barcelona
Data de naixement: 4/4/2000

Pes: 108 Kg
Alçada: 217 cm
Nacionalitat: Croàcia
Lloc de naixement: Dubrovnic
Data de naixement: 17/2/1987

Pes: 79 Kg
Alçada: 181 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Barcelona
Data de naixement: 29/4/1992

Base Escorta Aler-PivotAler Aler Pivot

Escorta Base AlerBase Pivot Pivot

88

10

44

96410

35322014
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La 7DAYS EuroCup es jugarà 
a porta oberta a l’Olímpic 

Una vegada realitzades totes les gestions 
pertinents i tots els processos per poder 
complir totes les mesures sanitàries per 
garantir la seguretat del Palau Olímpic 
de Badalona, el Club Joventut Badalona 
té llum verda per poder disputar els par-
tits de la 7DAYS EuroCup de casa a porta 
oberta, amb un aforament restringit i amb 
les mesures de seguretat adients. D’aques-
ta manera, els socis verd-i-negres tindran 
la possibilitat de tornar a gaudir del seu 
equip des del pavelló badaloní, després de 
l’aturada de més de 6 mesos. L’assistència 
estarà restringida només als abonats del 
club badaloní, que en els pròxims dies 
rebran un correu electrònic amb la infor-
mació de com accedir als partits europeus  
amb quines condicions s’haurà d’accedir 
al pavelló de la ciutat. El primer duel de 
la 7DAYS EuroCup a Badalona serà di-
mecres 30 de setembre contra el Partizan 
(20:45h). De moment, el club verd-i-negre 

Imatge d’arxiu del Palau Olímpic de Badalona

Foto: Penya.cat

El club badaloní ho ha anunciat aquest mateix dijous

Més enllà de suposar l’inici de la nova 
temporada a l’Olímpic, el partit de di-
lluns davant Unicaja tenia un senti-
ment especial per a dos jugadors de 
la Penya: Dawson i Simon Birgander. 
Els jugadors verd-i-negres van superar 
un autèntic malson en forma de lesió 
i que van concloure amb el seu nou 
debut amb la samarreta verd-i-negra. 

Shawn Dawson va patir una lesió 
de lligaments al mes de gener de 
2019 davant Herbalife Gran Canaria. 
Malauradament, a l’octubre del ma-

El malson de Shawn Dawson i 
Simon Birgander arriba a la seva fi 

teix any, i en el matx del seu retorn 
a l’Olímpic, l’aler israelita es va tor-
nar a lesionar. Aquesta vegada amb 
el trencament del tendó d’Aquiles. 
Un contratemps que va perllongar 
el temps de recuperació de Dawson.  

600 dies més tard, el jugador de la 
Penya va tornar a disputar un par-
tit de la Liga Endesa. Va ser aquest 
dilluns davant Unicaja i va apor-
tar 3 punts, 3 rebots i 2 assistències 
en els 6 minuts i 30 segons a pista.  

Un mateix camí ple de drama i supera-
ció va haver de superar el seu company 
Simon Birgander.  El pivot suec va ha-
ver de superar una lesió al genoll sense 
poder evitar una intervenció quirúrgica. 
El treball de recuperació i el punt final a 
aquest calvari també va arribar dilluns 
i ho va fer per la porta gran: MVP del 
matx. 13 punts, 7 rebots, 2 assistències 
i 2 recuperacions van ser les estadísti-
ques de Birgander, amb 24 de valoració.  

Dos exemples de superació de dos jo-
ves de 26 i 22 anys, respectivament. 
Ells hi somriuen amb el seu retorn i el 
Joventut hi suma amb la seva aportació 
a pista. 

no ha donat detalls sobre quin serà l’afo-
rament a dins del pavelló i quins seients 
hauran de quedar lliures i quins podran 
ocupar-se. La Penya, tal i com ha comuni-

cat en aquesta nota de premsa, ho donarà a 
conèixer tot plegat en un correu electrònic 
que enviarà als socis de l’entitat durant els 
propers dies. De fet, aquesta serà la prime-

ra vegada que els socis del Club Joventut 
Badalona podran entrar al Palau Olímpic, 
després de l’aturada del passat mes de 
març per la Covid-19. 
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El Badalona mostra la seva versió de Segona B (2-0)
Després de quatre desfetes i molt dub-
tes contra rivals d’inferior categoria, el 
Badalona de Manolo González ha co-
mençat a esvair interrogants. El con-
junt escapulat va superar l’Espanyol B a 
l’Estadi (2-0) tres dies després de caure 
a Sant Adrià (3-0) contra el mateix ri-
val. Amb una imatge totalment oposada 
a la d’aquest dissabte i amb els argu-
ments que han de ser el camí a seguir. 
Els badalonins van superar el filial blanc-
i-blau amb molta intensitat, caràcter i 
ofegant el rival durant els 90 minuts de 
partit. Màxima concentració i pràctica-
ment cap concessió en atac. De fet, el 
primer xut visitant va arribar en la darrera 
acció de partit, i a pilota aturada.
El primer temps a l’Estadi es va desenvo-
lupar molt igualat, sense xuts a porteria 
però intens per part d’ambdós conjunts. 
Al segon temps, el Badalona va començar 
a trepitjar àrea rival aprofitant les accions 
a l’espai i sorprenent per banda l’Espan-
yol B. Airam va inaugurar el marcador 
des del punt de penal i, pocs minuts des-
prés, Chema Moreno va culminar una ac-
ció d’atac conduïda per Cano, per banda 
esquerra.

Foto: Manel Exposito

Foto: Manel Exposito

Ja tenim calendari de Reto Iberdrola! A 
poc menys d’un mes perquè comenci la 
temporada 2020 – 2021, el Seagull ja 
coneix el seu camí a seguir en un curs 
atípic. Aquesta campanya es dividirà en 
dues fases. En la primera, les badaloni-
nes lluitaran per assolir la classificació 
a una segon nivell que lluiti per l’as-
cens a Primera Divisió. Només els qua-
tre primers classificats de la fase inicial 
obtindran el bitllet. La resta, haurà de 
pugnar per la permanència. Encara no 
és oficial que els marcadors de la pri-
mera fase es mantinguin a la segona o 
es puguin arrossegar els resultats ver-
sus els rivals directes al ‘round’ segon 
de la temporada.
El 18 d’octubre serà el debut, davant 
l’Athletic B a Lezama. Una setmana més 
tard, el Collerense visitarà Badalona 
i la primera lligueta – de 9 equips – 
conclourà a finals de febrer. Una pri-
mera fase de molt nivell i on el Seagull 
s’enfrontarà als rivals que van liderar 
la lliga durant tot el curs 2019 – 2020.
Quan a futbol, l’equip de Junyent se-
gueix disputant partits de pretempora-
da i aquesta setmana ha superat el ca-
det masculí del Caldes (6-5) a l’Estadi.

El debut de les ‘gavines’ serà a Lezama

ESPORTS22

Primera victòria escapulada de pretem-
porada i molt bones sensacions per 
començar a agafar confiança i traçar una 
línia ascendent.  

Pròxim partit a porta tancada
Aquest dissabte (19.00h), el Badalona ju-
garà a l’Estadi contra el Cerdanyola a porta 
tancada i el 3 d’octubre davant el FC Bar-

celona B. El club encara no permet l’accés 
d’aficionats a l’Estadi tot i que alguns es-
pectadors – una vintena - van gaudir del 
matx davant l’Espanyol B des de l’exterior.

Núm. 703

La RFEF publica el calendari del Seagull, on hi haurà dues fases

Menys desplaçaments i més propers
La nova proposta de competició facilitarà 

força els desplaçaments de les ‘gavines’ el 
pròxim curs. L’ascens de l’Espanyol B a Reto 

i el retorn del Collerense a la lliga del Seagull 
són dos punts a favor de l’economia del club.
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Més futbol comarcal que mai
El Lloreda inscriu un filial a Quarta Catalana i el Montsant i el Nacional arriben a Pomar
El creixement de conjunts federats ama-
teurs durant la temporada 2020 – 2021 
serà dels més notables de la darrera dè-
cada. Perquè ens fem una idea, 7 equips 
amateurs badalonins es van inscriure el 
curs passat a la FCF. Però la nova tem-
porada s’estrena amb pràcticament el 
doble d’equips: 11! El Young Talent ha 
inscrit un segon filial a Quarta Catalana i 
el Lloreda ha fet el mateix pas amb el seu 
primer equip B. A Can Cabanyes, ja vam 
avançar que el Sistrells recuperava el seu 
amateur. Una notícia molt positiva a tots 
els nivells perquè els joves badalonins (o 
no tan joves) puguin seguir gaudint del 
futbol al seu barri o ciutat.A totes aques-
tes novetats, cal afegir la nouvinguda de 
dos clubs més. El Montsant de la Peira de 
Tercera Catalana s’exilia a Badalona des-
prés de la seva estada a Trinitat i disputarà 
els seus partits com a local al Municipal 
de Pomar. A la mateixa instal·lació s’ha 
instal·lat el Nacional de Barcelona. Té 
equip masculí i femení, però de moment, 
únicament les noies jugaran al camp. Els 
nois ho faran a Canyelles (Barcelona). 
 
Renovacions a totes les banquetes
Amb l’inici de la pretemporada a partir 

d’aquest mes de setembre, els equips 
ja tenen definits els seus entrenadors. 
Els presentem: Jordi Souto (Unifica-
ció Llefià), Benja Portillo (Lloreda), 

Ricardo Parra (Young Talent), Án-
gel Fernández (Pomar), David Martin 
(Young Talent B), Ricard Vila (Pere 
Gol) i Pedro Casado (Pere Gol B). Da-

niel González (Young Talent C) i Javi 
Ruiz (Sistrells) són els nouvinguts als 
equips que debuten. El Lloreda, encara 
no ha presentat al seu Amteur B.

Foto: Manel Exposito
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Els Badalona Dracs han iniciat la seva cerca 
de nous jugadors per a l’’Academy’ badalo-
nina. Per aquesta raó, i per tal de seduir el 
jovent badaloní, els Dracs ofereixen a cinc 
joves entre 14 i 18 anys la possibilitat de 
jugar a la seva base. S’ofereixen cinc be-
ques esportives amb l’únic requeriment de 
ser de complexitat gran. El físic i la velocitat 
són essencials en un esport com el futbol 
americà. No sempre es presenta oportunitat 
de jugar al millor club de tot l’Estat. Al web 
badalonadracs.es trobareu més informació.

ESPORTS24 Núm. 703

Els dracs 
busquen 
jugadors per 
a la seva 
‘Academy’

La badalonina Júlia Álvarez Abad, alumne 
de l’amazona olimpica Beatriz Ferrer-Sa-
lat, es va proclamar campiona d’Espanya 
de doma clássica en la categoria de Joves 
Genets, el passat 6 de setembre. Això va 
succeir tot just uns dies després d’haver 

La badalonina Júlia Álvarez 
campiona d’Espanya de 
joves genets

Aina Soldevila, del Rugby 
Badalona, convocada
amb la selecció nacional
La jugadora del Rugby Club Bada-
lona Aina Soldevila ha estat convo-
cada per l’Acadèmia Nacional de la 
Federació Espanyola de Rugby, on es 
comencen a conèixer les joves pro-
meses nacionals arreu del territori. 
Soldevila, de la generació del 2005 (15 
anys), és l’única jugadora de l’entitat 
convocada i ho farà amb 31 jugado-
res més dels clubs catalans. De la seva 
fornada, només n’hi ha 9 seleccionades 
més. L’Acadèmia Nacional, dependent 
de la FER, constitueix un pas intermedi 
entre les Seleccions Autonòmiques i la 
Selecció Nacional. Es va a treballar d’una 
banda amb els sots16, sots17 i sots18, 
i d’altra amb els sots19 i sots20. Cada 
any hi ha 60 jugadors a cada grup d’edat 
que formaran part d’aquest programa. 
L’activitat de l’Acadèmia Nacional es va 
a desenvolupar en dos àmbits diferents: 
(i) campus d’alt rendiment amb les va-
cances escolars, i (ii) Centres de Rugbi 
en aquelles zones en què el volum de 
jugadors permeti realitzar un treball de 
qualitat.

participat com a integrant de l’equip nacio-
nal espanyol als campionats d’Europa ce-
lebrats a Budapest (Hongria) del 17 al 21 
d’agost, on va quedar cinquena per equips 
i 17a a títol individual, participant a la final 
amb els 18 millors binomis d’Europa.

Aina Soldevila

La ‘baby’ Penya B arrenca amb victòria
al primer derbi de Lliga Catalana (60-55)
El Joventut de Badalona B ha iniciat el 
seu primer any de vida amb victòria a 
la primera jornada de la Lliga Catalana 
d’EBA, contra el Maristes Ademar (60-
55). Un primer derbi badaloní molt igua-
lat des del salt inicial que va liderar Iker 
Montero al darrer quart amb dos triples 
consecutius.
El primer quart a l’Olímpic es va desen-
volupar amb un intercanvi de cistelles i 
no va arribar el primer parcial decisiu 
fins a l’inici del segon període. L’en-
cert en el tir lliure del conjunt de Lluís 
García va suposar un parcial de 0-11 
(23-29) i màxim avantatge visitant al 
Palau d’Esports. La reacció verd-i-ne-
gra a la represa no va trigar i el derbi 
es va anivellar amb Omar Thiam lide-
rant la joventut del conjunt de César 
Saura (41-39). Primera eliminatòria 
molt oberta i 10 minuts encara de par-
tit. Però l’encert en el tir exterior al da-
rrer quart va decidir el primer matx de 
la Lliga Catalana “badalonina”. Aquest 
dissabte a les 16h, Maristes disputarà a 
La Plana la segona jornada del campio-
nat davant el Badalonès de Xavi Riera. 

Joventut amb pinzellades de veterania
Si disseccionem el roster del nou equip 
verd-i-negre, trobem que un 85% de la 
plantilla està formada per jugadors del 
Júnior A o que finalitzen etapa forma-
tiva al club.
L’equip actual el formen: Omar Thiam 
(pivot, 04), Jordi Rodríguez (Aler, 04), 
Miguel Malik (Aler, 03), Artur Grau 

(Aler, 03), Iker Montero (Escolta, 03), 
Eloi Calopa (Base, 02), Roger Martí 
(Base, 02), Marc Figueres (Aler, 03), 
Aritz Tomas (Aler, 86), Roger Almuni 
(Pivot, 89), Gerard Bosch (Aler, 04), 
Arnau Ramos (Pivot, 04), Fernand Vilar 
(Pivot, 03), Isaac Nogués (Aler, 04), Ki-
ril Popov (Pivot, 04) i Guillem Vázquez 
(Aler, 03).

Foto: Penya.cat
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Estrena a 
Televisió de Badalona

Lesbos 
una illa que espera

Emissió del 
documental 
i taula de debat 

Divendres 25 
de setembre 
a les 22:00h

Programa especial
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La Copa Catalunya 2020 - 2021 tindrà tres grups 
i la representació badalonina de Círcol i Sant Josep

El camí a seguir a la Copa Catalunya 
que arrenca en poc menys de tres set-
manes tindrà el mateix format de les 
darreres temporades però amb un con-
siderable augment de conjunts a con-
seqüència de la Covid-19. La FCBQ no 
va perjudicar cap equip i va bonificar 
els conjunts capdavanters i oferir-los 
la possibilitat d’ascens de categoria. 
D’aquesta manera, el superàvit de clubs 
va provocar la confecció d’un nou grup. 
En el cas dels badalonins no hi ha 
hagut cap nouvingut. La Minguella 
va tancar la temporada 2020  2021 
en cinquena posició, molt lluny 
d’un possible retorn a Copa. Per 
tant, tan sols el Círcol i el Sant Jo-
sep seran els representants bada-
lonins, juntament amb els veïns de 
Montgat, Santa Coloma i Sant Adrià.  
Aquesta nova temporada arrencarà el 
17 d’octubre amb la visita de l’IPSI al 
centre parroquial i el desplaçament del 
Círcol a Ciutat Vella. El 31 d’octubre ja 
tindrem el derbi badaloní. 
Primer a ‘Sant Pep’ i, a La Plana, a la 
segona volta. Els dos millors classi-
ficats de cada grup i els dos millors 
tercers aconseguiran la classificació 
per a la Fase Final i els equips clas-
sificats en els llocs 9è i 10è lluitaran 

Foto: Sant Josep

La International Swimming League, lli-
ga internacional de natació, tindrà una 
novetat amb accent badaloní a partir 
de la próxima temporada. La nedadora 
badalonina Mireia Belmonte s’ha incor-
porat al Team Iron de Katinka Hosszu, 
una de les nedadores internacionals 
amb millor trajectòria. 
La nostra campiona olímpica s’ha in-
corporat a una de les franquícies que 
hi participen en aquesta competició i 
on els nedadors s’integren als diferents 
equips que hi participen. El London 
Roar era l’anterior equip de Belmonte. 
La badalonina serà l’única representant 
espanyola en els diferents equips, jun-
tament amb Lidón Muñoz.
L’any 2019 es va iniciar aquesta com-
petició on es poden disputar diferents 
disciplines. L’actual equip de Mireia 
Belmonte va ser subcampió en la seva 
estrena i aquesta temporada encara no 
s’ha pogut iniciar a causa de la co-
vid-19.

Mireia Belmonte s’incorpora al Team Iron per a la ISL

per la permanència. A Primera Cata-
lana, la Minguella debutarà a la pista 
del Grup Barna (17/10) i el Círcol B, 
després d’assolir l’ascens, ho farà el 
mateix dia a Safa Claror. Sant Andreu 

Natzaret serà el delegat badaloní a Pri-
mera Catalana i la competició s’iniciarà 
el 24 del mateix mes, a Reus. A partir 
de Segona Catalana, trobem una lliga 
força atapeïda de conjunts badalonins. 

El grup 4 de la competició serà on tin-
drem els nostres representants, amb 
cinc conjunts. Pràcticament la meitat 
dels participants: Minguella B, Bufalà, 
Cultural, Sant Andreu Natzaret i Llefià 

Minguella i Círcol B, abanderats a Primera Catalana



Eduard Monterde - publicitat@gestiocomunicativa.com PUBLICITAT 2725/09 al 09/10/2020



ACTUALITAT28 Ángela Vázquez - redaccio@diaridebadalona.comCULTURA28 Núm. 703

Arrenca la nova temporada
als teatres municipals de Badalona
Aquest divendres arriba l’obra “Eva contra Eva” de Pau Miró
Els teatres municipals de Badalona -Zo-
rrilla, Principal / Margarida Xirgu i Blas 
Infante- ja tenen a punt la nova tempo-
rada setembre-desembre 2020. Després 
de l’aturada a causa del confinament per 
la Covid-19, el pròxim 25 de setembre 
els equipaments escènics reprendran la 
programació oficial amb una temporada 
que inclou una gran varietat de propos-
tes on la dansa i la música hi tindran 
una presència molt destacada.El tret de 
sortida el donaran dues propostes que 
es recuperen de la temporada anterior, 
ajornades per culpa de la pandèmia: Eva 
contra Eva de Pau Miró, aquest mateix 
divendres 25 de setembre al Zorrilla, i 
Un dia Qualsevol d’Oriol Tarrasón, di-
vendres 2 d’octubre al Zorrilla. No se-
ran, però, els únics espectacles repro-
gramats de la temporada passada; també 
vindran el multipremiat show còmic The 
Opera de locos, els familiars Gnoma, 
Black Music pels més menuts i Polzet, 
i l’espectacle de dansa Mujeres de la 
companyia badalonina Querencia. “Eva contra Eva”, de Pau Miró, arriba aquest divendres a Badalona 

Els campaners de 
Santa Maria preparen 
una exposició

20 anys de la troballa de 
dues esteles ibèriques de 
Badalona 

L’associació dels campaners de 
l’església de Santa Maria preparen, 
entre d’altres iniciatives, una expo-
sició sobre el campanar i les cam-
panes.  
Però per fer-ho, necessiten la 
col·laboració ciutadana. Demanen 
als veïns i veïnes que, en el cas de 
tenir informació o fotografies anti-
gues del campanar, ho facin arribar 
a través de l’adreça de correu de 
l’entitat, campanersdebadalona@
gmail.com 

L’any 2000, fa justament 20 anys, 
durant la campanya d’estiu de les 
excavacions organitzades pel Museu 
de Badalona i la Universitat de Bar-
celona, es van descobrir al subsòl 
de la plaça de Font i Cussó dues 
esteles funeràries ibèriques, que 
s’havien reutilitzat com a coberta de 
la claveguera del cardo maximus. 
Avui aquestes dues peces, datades 
dels segles II-I aC, es poden veure 
a l’exposició permanent de la ciutat 
romana de Baetulo.
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Teatre Zorrilla
Canonge Baranera, 17

Badalona

Tallers de 
Teatre

Informació: 93 384 40 22
info@teatrezorrilla.cat

Grups 
   de 10 a 13 anys

 de 13 a 15 anys
 de 15 a 17 anys
 majors de 18 anys

Ho organitza:

25/09 al 09/10/2020
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La 46a edició de FILMETS tindrà
un format híbrid i es farà del 16 al 25 d’octubre 
Hi haurà sessions presencials amb limitació de l’aforament als equipaments

Les sales culturals poden tenir més espectadors
La mostra està dedicada i inspirada
al poeta Joan Margarit

Tot i l’actual incertesa provocada per la pan-
dèmia de la Covid-19, FILMETS Badalona 
Film Festival arribarà puntualment aquest 
mes d’octubre a la seva cita anual amb els 
amants del cinema en format curtmetratge. 
Però ho farà amb una novetat molt impor-
tant. La 46a edició de FILMETS es desenvo-
luparà en un format híbrid, amb 3 sessions 
presencials al Teatre Zorrilla de Badalona i 2 
més a l’Institut français de Barcelona, i amb 
la projecció de tots els curtmetratges de la 
Secció Oficial a través de la plataforma ‘on 
line’ Festhome.Tant les sessions presencials 
com les de la plataforma digital seran com 
sempre d’accés lliure i gratuït, però caldrà 
registrar-se prèviament.Seguint el protocol 
de seguretat marcat per les autoritats sani-
tàries arran de la pandèmia de la Covid-19, 
les persones que vulguin assistir a les ses-
sions presencials a Badalona, a Barcelona 

i a Sant Boi de Llobregat s’hauran de re-
gistrar prèviament a la pàgina web www.
festivalfilmets.cat. Per la seva banda, la 
plataforma digital Festhome oferirà totes 
les sessions del festival FILMETS des de 
les 00.00 hores del 17 d’octubre i fins a la 
mitjanit del divendres 23. L’espectador tin-
drà l’avantatge que es podrà fer sessions a 
la carta, és a dir, al seu gust. Si ho destija, 
podrà veure tota la sessió sencera que ha 
preparat el festival; però també podrà visio-
nar les pel·lícules que esculli d’una o més 
sessions diferents. En qualsevol cas, per 
fer-ho caldrà registrar-se gratuïtament tam-
bé a la web www.festivalfilmets.cat.L’edició 
de 2020 de FILMETS es presenta amb una 
novetat destacada. El premi estrella del fes-
tival, el premi a la Millor Pel·lícula, dobla el 
seu import en metàl·lic que passa de 2.500 
euros a 5.000 euros.

Imatge de l’edició 2019 de FILMETS 

El Govern català ha aprovat aquest di-
lluns reduir les restriccions en l’àmbit 
cultural a Badalona i altres 15 ciutats 
de la seva àrea metropolitana. Serà 
amb una resolució que entrarà en vigor 
quan es publiqui al DOGC, presumible-
ment aquest dimarts, i que permetrà, en 
concret, que els equipaments culturals 
i els cinemes puguin obrir fins al 70% 
del seu aforament, quan fins ara només 
ho poden fer fins al 50% a Barcelona i 
a 15 ciutats de l’àrea metropolitana. La 

La Generalitat amplia 
al 70% l’aforament a 
equipaments culturals i 
cinemes a Badalona  

L’Espai Betúlia recupera la 
seva programació amb la 
inaguració d’una exposició

L’Espai Betúlia de Badalona, al carrer Enric 
Borràs, ha recuperat fa pocs dies la seva 
programació cultural. Una de les apostes 
d’aquesta tardor és l’exposició “Sergi Mar-
cos: Una immersió pictòrica inspirada en 
l’obra poètica de Joan Margarit”. L’exposi-
ció consta de 27 pintures de Sergi Marcos 
inspirades en l’obra poètica de Joan Mar-
garit i acompanyades de diversos papers 
operatoris de cadascuna de les obres que 
són també, per sí mateixos, autèntiques 
obres d’art. Què tenen en comú la poesia 
del poeta existencial Joan Margarit i l’art 
del pintor místic Sergi Marcos?, es pre-
gunta Vicent Altaió a l’estudi introductori 
del catàleg de l’exposició que es va fer 
per primera vegada al Museu Municipal 
Castell de l’ajuntament de Rubí. «Aquí 
-continua Altaió- l’artista és el lector, l’an-
tòleg i el transsubstanciador. La poesia 
de Margarit llegida de fora a endins es va 
convertir en matèria interna líquida, el buit 
que ens constitueix, el pensament; i des 
de l’immaterial es traspassà a matèria tan-
gible amb les tècniques i mètodes propis 
del pintor. El mètode de treball de Sergi 

Marcos ha consistit d’entrada a traspassar, 
com si es tractés d’un jeroglífic visual, el 
sentit del poema (fet de realitats precises) 
a estructures visuals. L’artista substitueix 
l’ordre de l’abstracte i també del domèstic 
a una realitat pictòrica emocional, plena de 
colors i vibracions, de relacions humanes i 
còsmiques. La mostra pot visitar-se fins al 
30 d’octubre a l’Espai Betúlia. 

mesura abasta la ciutat de Barcelona i 
les de Viladecans, el Prat de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Just Desvern, Esplugues de 
Llobregat, Sant Joan Despí, l’Hospitalet 
de Llobregat, Montcada i Reixac, San-
ta Coloma de Gramenet, Sant Adrià de 
Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobre-
gat, Gavà i Castelldefels. En ciutats amb 
restriccions, l’aforament continuarà amb 
el mateix percentatge que hi havia fins 
ara del 50%.

Imatge d’arxiu del Teatre Principal 

Una de les obres de Sergi Marcos 
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Previsions astrològiques per Dhanna Astròloga
Àries (21/3 al 20/4)

Temps de passar-ho més bé amb la parella, 
de recuperar la il·lusió o d’augmentar la famí-
lia. Toca ser curós amb la salut i potser imple-
mentar constància i nous hàbits.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si havies descuidat algunes obligacions fami-
liars o domèstiques, en aquest període ja no 
podràs evadir-les. Compte amb les tensions 
amb la família política, sigues prudent.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
FELICITATS! El Sol entra al teu signe i s’inicia 
el període de l’aniversari. Que no et robin la 
tranquil·litat, no deixis de cercar espais de so-
ledat per equilibrar-te

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
El Sol a Casa X activa les teves millors qua-
litats com a líder i t’ajuda a definir objectius 
vitals. Si no estàs a gust a casa, surt, passeja, 
però no et facis mala sang.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb paciència assoliràs els projectes, però 
no t’oblidis de relaxar-te i de fer una mica de 
vida social, doncs darrerament pots estar més 
solitari del que és habitual.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Hauràs de lidiar amb un problema amb els 
veïns o tocarà enfrontar alguna conversa pen-
dent amb un germà o germana.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
El Sol transita per la Casa XII i  amb ell s’obre 
un temps de reflexions i balanç dels darrers 
mesos. La relaxació pot ajudar-te a l’accepta-
ció i a la serenor interna.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Tens ganes de compartir i pots cercar la mane-
ra de donar el millor de tu als altres, potser fent 
algun tipus de voluntariat. S’obre una etapa de 
més diàleg amb la parella.

  Bessons (21/5 al 21/6)
El sector de l’amor, rep una dosi extra. Pots 
conèixer algú interessant o iniciar una relació. 
Vius les conseqüències de l’estrès a les nits. 
Practicar meditació t’ajudarà.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Les energies s’enfoquen en assumptes mate-
rials en les properes setmanes i vols prendre 
el control de la teva economia. Despeses vin-
culades al temps de lleure o als fills.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Penses en com abordar assumptes impor-
tants sense por, amb l’ànim tranquil. Tens es-
perança i reps una dosi d’autoconfiança. Si 
véns d’un viatge, no en tens prou, en vols més.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Et fas més conscient de les limitacions econò-
miques i et pots entristir una mica, però cer-
ques alternatives satisfactòries. Comparteixes 
un secret amb una bona amistat.

Sudokus
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Cursos oberts a tothom
al Centre Cultural El Carme

Escola d’Idiomes Moderns
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