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Badalona té més 
de 500 pisos buits 
de grans tenidors 
des de fa temps
És el cinqué municipi català 
amb més cases i pisos buits   

Foto: @msubirats
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Badalona disposa de més de mig miler 
d’habitatges buits de grans tenidors

Foto: @msubirats

Els pisos i cases fa més de dos anys 
que resten sense viure ningú 

Badalona té actualment 538 habitatges 
de grans tenidors, (persones o empreses 
que tenen la titularitat de més de 10 pi-
sos) i que fa més de dos anys estan des-
ocupats. La ciutat és el cinquè municipi 
català amb més pisos i cases sense utilit-
zar. Són dades del portal Verificat a partir 
de les dades facilitades pel Departament 
de Territori de la Generalitat de Cata-
lunya. Les dades, però, no especifiquen 
quants d’aquests habitatges de Badalona 
estan ara mateix ocupats il·legalment. De 
fet, a nivell català, algunes dades certifi-
quen que el 25% de pisos buits podrien 
haver estat ocupats.  
El registre d’habitatges buits de Catalunya 
es va crear a l’empara el 2015, per donar 
sortida als pisos en propietat dels bancs 
després d’un desnonament a partir de la 
crisi del 2007. Dos anys és el període 
que s’estableix legalment per determinar 
si els propietaris han vulnerat la funció 
social d’un habitatge. A partir d’aquest 
temps, es poden començar a aplicar me-
sures impositives, sancions i, fins i tot, 
l’expropiació. De fet, per tal de mobilitzar 
aquest parc d’immobles desocupats, els 
pisos del registre estan sotmesos a un 
impost, regulat per la llei 14/2015, i que 
pot suposar una despesa d’entre 1.000 i 
2.000 euros l’any pel gran tenidor que no 
accedeix a llogar-lo, vendre’l o cedir-lo a 
l’administració per tal que es converteixi 
en un lloguer social. L’any 2019, l’Agèn-
cia de l’Habitatge va recaptar prop 13,5 
milions d’euros per aquest concepte, 
una xifra que enguany ha baixat a 10,2 
milions. 

El govern local acorda amb la Sareb 

desallotjar 220 pisos ocupats i desti-
nar-los a habitatge social 
 En propers dies, segons fonts munici-
pals, l’Ajuntament de Badalona presentarà 
l’acord definitiu amb la Societat de Gestió 
d’Actius procedents de la Reestructura-
ció Bancària, Sareb, en virtut del qual es 
desallotjaran 220 pisos ocupats que es 
destinaran a lloguer social. El passat ju-
liol, el govern local presentava un principi 
d’acord que s’ha de rectificar en dies vi-
nents. Aquest acord inclou 36 pisos que 
no estan ocupats i que es podran adju-
dicar de forma immediata. D’altra banda, 
l’Ajuntament de Badalona va anunciar, la 
setmana passada en una nota de premsa, 
la construcció de 232 pisos de lloguer 
assequible a la ciutat. Per tal de possibi-
litar l’edificació d’aquests nous habitatges 
l’Ajuntament promourà en els pròxims me-
sos la licitació de projectes en set solars 
públics que estan ubicats als barris de 
Puigfred, Progrés, Manresà, Casagemes, 
Can Claris, Raval i Bufalà. En el comunicat 
de premsa, l’Ajuntament assegurava que 
aquests seran els primers pisos de lloguer 
assequible que es construeixen a Badalo-
na després de més de quinze anys sense 
cap promoció pública a la ciutat.  

Els preus de lloguer de pisos no baixen 
a Badalona
La llei que regula el preu dels lloguers 
en 60 municipis de Catalunya, entre ells 
Badalona, ha provocat una frenada en el 
mercat de lloguer, asseguren des del sec-
tor immobiliari. La llei va entrar en vigor 
el 22 de setembre, just quan el mercat 
començava a animar-se després de l’estat 
d’alarma, la moratòria en la renovació de 

RÀNQUING D’IMMOBLES DESOCUPATS A CATALUNYA

Municipi                                                                         Nombre d’habitatges buits

Barcelona...........................................................................................  1.224

Terrassa ................................................................................................  765 

L’Hospitalet de Llobregat ......................................................................  608

Sabadell................................................................................................. 553

Badalona...............................................................................................  538 
                
Dades: Portal Verificat 
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contractes que s’acabava fa unes setma-
nes i el final de les vacances. Agències i 
propietaris confien que el Govern central 
recorri la norma i mentrestant han arri-
bat a retirar anuncis amb l’esperança que 
acabi impugnada i tombada. Per la seva 
part, el Sindicat de Llogaters denuncia 
que les immobiliàries la incompleixen. De 
fet, a Badalona, segons ha pogut consta-
tar aquest mitjà, els preus dels lloguers 
no han baixat, durant els darrers mesos. 
Des del sector, recorden que la ciutat no 
disposa d’una gran oferta de pisos de 
lloguers, sobretot en els barris amb més 
demanda. Un fet que si ha canviat, amb la 
pandèmia, són els allotjaments turístics. 
Algines agències de Badalona han notat 
que propietaris que els tenien llogats per 
turistes han posat aquests habitatges per a 
llogar permanent.     

Impossible trobar un pis per menys de 
600 euros
Aquest Diari ha constatat, a través de diver-
sos portals immobiliaris, que la crisi provo-

Imatge de la concentració d’aquest dilluns

Façana d’un edifici de Badalona

cada pel coronavirus no s’ha traduït, de mo-
ment, en una baixada de preus. Per menys 
de 600 euros no hi havia cap pis, aquesta 
setmana, en oferta  en els webs consultats. 

El preu mitjà, a Badalona, estaria sobre uns 
822 euros, segons aquestes immobiliaries. 
De fet, a la ciutat els preus que més varien 
són pels barris situats, i no tant pel metre 
quadrat.

El govern d’Albiol deixa a l’estacada 
les famílies del Passatge de la Torre
Part de les famílies acampen davant de les 
oficines del Viver
Bona part de les famílies afectades per l’en-
derroc de l’edifici del Passatge de la Torre, 
a la Salut, estan al carrer. Durant 11 mesos, 
l’Ajuntament va fer-se càrrec de l’allotja-
ment, i altres despeses de manutenció, de 
sis famílies que ho van perdre tot. Onze 
mesos després de l’enderroc del bloc per 
problemes estructurals, l’Ajuntament de Ba-
dalona ha xifrat en 300.000 euros les aju-
des destinades als afectats. L’alcalde, Xavier 
Garcia Albiol, va anunciar que el consistori 
deixava de pagar-los l’allotjament i la ma-
nutenció argumentant que hi ha altres famí-
lies que també necessiten aquestes ajudes. 
Albiol va assegurar que es tractava de fer 
“justícia social” i evitar “ajudes eternes i 
vitalícies”. Les famílies reclamen ajuda a 
les administració i des del passat dijous 
varen acampar davant les oficines munici-
pals del Viver. Tots els grups a l’oposició, 
a l’Ajuntament de Badalona, s’han unit per 

reclamar al govern d’Albiol una solució per 
aquestes famílies. Durant els primers dies, 
els que dormien al carrer eren, bàsicament, 
homes adults, mentre les dones i els nens 
seguien ocupant habitacions en pensions, 
que van pagar amb aportacions solidàries. 
Dilluns, després d’una reunió entre govern i 
oposició, va sorgir la proposta de traslladar 
aquestes famílies en una casa de colònies 
de la Fundació Pere Tarrés a Tiana. Els 
tràmits burocràtics no havien aconseguit 
dimecres, moment de tancar aquesta edició 
del Diari de Badalona, una solució definitiva 
per aquestes famílies. 

Més de 200 persones donen suport a 
les famílies afectades
Convocades per entitats i els partits polí-
tics de l’oposició, unes 200 persones van 
manifestar-se, aquest dilluns a la tarda, per 
donar suport a les famílies del Passatge de 
la Torre. A la concentració, davant del Viver 
on estan acampats, van demanar al govern 
local una solució urgent per aquests veïns. 
Durant la concentració, les famílies van re-
bre la notícia que haurien de passar una nit 
més al carrer. D’altra banda, entitats com la 
PAH, Sant Roc Som Badalona o la Federa-
ció de Dones de Badalona, entre d’altres, 
han donat suport a les famílies afectades de 
la Salut.
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Aquesta estarà liderada per Can Ruti i compta amb el suport del festival Primavera Sound

La Sala Apol·lo organitzarà el primer concert 
sense distàncies en una prova pilot 

La Sala Apol·lo de Barcelona organitzarà 
un concert amb més de 1.000 assistents, 
dempeus i sense distàncies, encara que 
amb màscares, als quals es faran test 
ràpids de coronavirus. Es tracta d’una pro-
va pilot liderada per l’Hospital Can Ruti de 
Badalona que compta amb el suport del 
festival Primavera Sound. Així ho ha ex-
plicat en entrevista a Rac-1 Boris Revollo, 
mèdic internista de l’Hospital de Can Ruti 
que lidera la prova pilot, al costat dels 
metges Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà.
La prova consistirà en un concert amb més 
d’un miler de persones que el mateix dia 
hauran de sotmetre’s a un test ràpid d’an-
tígens per a detectar si tenen coronavirus 
i que, els dies posteriors, seran objecte 
d’un seguiment per a determinar si hi ha 
hagut contagis i contrastar l’eficàcia de les 
proves.
Malgrat que no hauran de respectar dis-
tàncies ni altres mesures de seguretat 
habituals en els concerts arran de la pan-
dèmia, el públic del recital haurà de portar 
mascareta i haurà de rentar-se amb fre-Imatge d’arxiu de la Sala Apolo

qüència les mans amb gel hidroalcohòlic. 
“Seria la primera vegada que implementa-
ríem aquesta estratègia, per tant no podem 
ser laxos en mesures de seguretat. Hem de 
veure si els tests ràpids tenen la mateixa 
sensibilitat que uneixi PCR”, ha explicat 
Revollo.
L’investigador ha assegurat que l’objectiu 
és “demostrar amb un test d’antigen, que 
és ràpid, que aquella persona pot partici-
par en un esdeveniment amb un gran nom-
bre de persones”, i ha afegit que aquesta 
iniciativa pot contribuir a “reactivar una 
part de l’economia”.
Per part seva, el president de l’Associació 
de Salas de Concerts de Catalunya, Lluís 
Torrents, ha destacat que aquest concert 
permetrà analitzar les interaccions entre els 
assistents al concert i comprovar després 
si hi ha hagut algun tipus de transmissió 
o no. Els resultats de la prova pilot seran 
claus per a determinar si poden permetre’s 
actes que concentrin a un gran nombre de 
persones, tant de cultura i espectacles com 
a esdeveniments esportius.

Del 08/10 al 21/10/2020 Redacció - redaccio@diaridebadalona.com
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Els botiguers asseguren que la mesura els donarà “aire” fins al desembre 

Per sorpresa de molts, l’Ajuntament de Ba-
dalona enviava divendres passat a la tarda 
una nota de premsa on s’informava que 
l’endemà el carrer Francesc Layret tornaria 
a obrir-se a la circulació de vehicles. En el 
mateix escrit, el govern local explicava que 
s’havia arribat a un acord amb els comer-
ciants per tal de tornar a tancar al trànsit 
aquesta principal via de comunicació del 
Centre de Badalona el proper 5 de desem-
bre. A partir d’aquella data, el carrer quedarà 
tancat als vehicles els caps de setmana i 
els dies festius, de 9h a 24h. Aquesta de-
cisió, ha provocat crítiques dels partits de 
l’oposició, i diversos sectors de la ciutat, 
perquè l’Ajuntament ja havia acordat tallar 
al trànsit permanentment durant el cap de 
setmana. El canvi de decisió ve donada 
d’una demanda d’un grup de comerciants 

Comerciants i Ajuntament acorden tornar a obrir 
Francesc Layret durant els caps de setmana

del Centre que asseguren que les seves 
vendes han caigut durant els dissabtes, i 
segons els mateixos botiguers, un factor 
podria ser el tancament de Francesc Layret. 
El president dels comerciants de Badacen-
tre, Cintu Gubern, reconeixia al Diari que no 
tots els comerciants tenen aquesta opinió, 
però un grup prou important creu que les 
vendes han baixat notablement durant els 
dissabtes. Gubern ha reconegut que aques-
ta mesura vol agafar “aire” i provar si real-
ment el tancament d’aquest carrer afecta a 
les vendes. Tot i això, Gubern explica que 
el 5 de desembre, coincidint amb l’inici de 
la campanya de Nadal, la via es tancarà al 
trànsit. L’acord amb l’Ajuntament inclou, per 
part de l’Ajuntament, millores en l’urbanis-
me dels carrers més comercials del Centre. 
“Tenim un carrer com el Passatge Maignon 

en molt mal estat i als carrers de Mar i Ca-
nonge Baranera l’enllumenat públic té 40 
anys”. Per aquest motiu, segons afegeix el 
president dels comerciants, els mateixos 
botiguers pengen llums durant tot l’any. “Si 
no tinguéssim aquests llums no s’hi veuria 
al carrer de Mar”, diu Gubern. Els comer-
ciants volen un pla d’urbanisme pensat per 
ser vigent durant els propers anys i amb la 
implicació de tots els sectors del Centre de 
la ciutat. 

Que diu l’acord entre Ajuntament i co-
merciants?
L’acord fet públic entre BadaCentre i Ajun-
tament estableix que els caps de setmana i 
els dies festius dels mesos d’octubre i no-
vembre el carrer Francesc Layret romandrà 
obert al trànsit rodat. L’acord estableix que 
a partir del cap de setmana del 5 i 6 de des-
embre els caps de setmana i els dies festius 
el carrer Francesc Layret tornarà a tancar-se 
al trànsit rodat des de les 09h fins a les 00h. 
Segons l’acord, la peatonalització definitiva 
del carrer Francesc Layret s’inclourà en el 
projecte definitiu d’urbanització d’aquest 
carrer per convertir-lo en un bulevard i serà 
una realitat quan s’executi aquest projec-
te de reforma. I la reforma es farà coinci-
dir amb l’execució del projecte de millora 
urbanística dels carrers del Mar, Canonge 
Baranera i Passeig Maignon.

Promoció del Transport Públic conside-
ra “inacceptable” aquest pacte 
Promoció del Transport Públic Barcelonès 
Nord ha emès un comunicat on veu total-
ment il·legítim el pacte entre Badacentre i 

Vistes del carrer Francesc Layret 

Imatge del carrer Francesc Layret, el passat dissabte

l’Ajuntament per tal d’abordar el futur de 
Francesc Layret. L’entitat recorda que el Pla 
de Mobilitat vigent contempla la pacificació 
del carrer i que aquest és el full de ruta a 
seguir, donat que va ser aprovat per unani-
mitat pel Ple Municipal. A més, Promoció 
del Transport Públic vol recordar que l’espai 
per a poder debatre aquest tipus de qües-
tions és el Consell de la Mobilitat Sosteni-
ble i el Transport Públic. D’altra banda, la 
plataforma es mostra perplexa amb el canvi 
de rumb respecte l’anunci del regidor Da-
niel Gracia, quart tinent d’alcalde i regidor 
responsable de l’àrea de Mobilitat, que el 
16 de setembre que afirmava que havien 
“pacificat el carrer Francesc Layret de forma 
permanent els caps de setmana i festius”, 
en el marc de la Setmana de la Mobilitat.  
PTP entén que des d’ara fins el desembre, 
es tracta d’un període de transició, i per això 
demana a l’Ajuntament que tiri endavant les 
mesures tècniques per l’aprofitament dels 
sobreamples del carrer pels vianants i per la 
Distribució Urbana de Mercaderies. D’altra 
banda, es demana al Govern que extremi, 
a través de la Guàrdia Urbana, el control de 
la disciplina viària i la doble filera a la xarxa 
principal.En relació a les exigències de l’as-
sociació de comerciants Badacentre, PTP 
recorda que els estudis mostren que les 
zones per a vianants aporten flux al comerç 
de proximitat, no el contrari.

DILLUNS 12 D’OCTUBRE LES 
BOTIGUES OBERTES

Aquest dilluns, festiu del Pilar, les 
botigues de Badalona podran obrir 
les seves portes. Els comerciants de 
Badacentre asseguren que l’arribada 
del fred pot ajudar a reanimar una 
mica les vendes. El fet que les baixes 
temperatures s’han avançat, respecte 
als darrers anys, ha fet les botigues 
de moda i calçat comencen a vendre 
productes de la temporada d’hivern. 
Els comerciants confien en la pro-
pera campanya de Nadal per salvar 
l’any, tot i que alguns establiments 
estan tenint molts problemes per 
mantenir-se oberts. Els comerciants 
badalonins ja preparen la campanya 
nadalenca amb la visió que aquest 
Nadal el petit comerç pugui donar un 
servei més personalitzat i sense les 
grans aglomeracions de les grans 
àrees comercials.

Núm. 704Redacció - redaccio@diaridebadalona.com
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En marxa el primer Banc 
d’Aliments a la ciutat 
amb capacitat 
per a 9.000 persones 

L’entitat del Gorg Mar, que 
gestiona des de fa 16 anys 
el Banc d’Aliments, denuncia 
manca de compromís del govern

El nou Banc d’Aliments Badalona Sud, situat 
al barri del Gorg, té capacitat per atendre i 
gestionar les necessitats d’alimentació de 
9.000 persones. Aquest nou espai munici-
pal, de 431 m² d’emmagatzematge i dotat de 
cambres frigorífiques, substitueix i millora 
el Banc d’Aliments que s’havia instal·lat, de 
manera provisional, al Palau Municipal d’Es-
ports de Badalona, el qual durant el seu fun-
cionament ha permès la distribució més de 
450 tones d’alimentació, amb una aportació 
suplementària de l’Ajuntament de Badalona 

L’entitat badalonina ha emès un comuni-
cat on assegura que tots els compromisos 
polítics del govern actual de Badalona amb 
l’associació han estat obviats i això dificulta 
molt la bona atenció a les famílies vulne-
rables. El compromís per millorar les ins-
tal·lacions municipal son ens troben, tant 
la infraestructura com les instal·lacions, no 

per un import de 447.000 euros.
El repartiment dels aliments al nou Banc 
d’Aliments Badalona Sud es farà durant tres 
dies a la setmana, amb horari de matí i tarda, 
amb cita prèvia i amb les persones que prè-
viament han estat ateses pels Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Badalona. La capacitat 
d’aquest espai per atendre 1.500 famílies se 
suma als altres espais de distribució d’ali-
ments per a les persones i les famílies de Ba-
dalona en situació de vulnerabilitat amb ca-
pacitat per arribar fins a 6.000 persones més.

s’estan complint per part del govern local, 
segons han explicat en una nota de premsa.
L’associació Gorg Mar atén a 700 famílies 
(2150 persones) vulnerables de Badalona 
mitjançant el banc d’aliments situat al carrer 
Jaume Passarell, antiga fàbrica Focus, la 
majoria de les famílies són derivades pels 
Serveis Socials Municipals. 

L’alcalde inaugura el nou Banc d’Aliments

Badalonins i badalonines necessiten dels bancs daliments per poder menjar

Núm. 704Redacció - redaccio@diaridebadalona.com
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Fins al pròxim 31 de març està obert el termini 
per sol·licitar les ajudes per al pagament de les 
factures dels rebuts d’aigua, gas i llum adreça-
des a les persones més grans de 60 anys que 
compten amb uns ingressos inferiors a 900 eu-
ros mensuals. Les sol·licituds es poden tramitar 
mitjançant cita prèvia a les Oficines Municipals 
de Districte situades a Can Cabanyes, La Salut 
i Sant Roc i també a l’edifici municipal El Viver.
Aquestes ajudes, a les que s’ha destinat una 
pressupost de 2,5 milions d’euros, formen 
part d’un programa impulsat per l’Ajuntament 
de Badalona amb la col·laboració de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB). L’objectiu 

Obert el termini per les ajudes 
de les factures de l’aigua, gas 
i llum per a majors de 60 anys 

d’aquesta iniciativa és pal·liar l’impacte econò-
mic que l’actual crisi sanitària està provocant 
en les persones més grans de la ciutat.

On sol·licitar les ajudes?
– Serveis Socials Bàsics, Districte 2, Rbla. de 
Sant Joan, 59-77. Cita prèvia: 93 399 09 87. 
Barris: Sistrells, Nova Lloreda, Sant Crist de 
Can Cabanyes, Montigalà Occidental, Lloreda, 
Puigfred i La Pau.
– Serveis Socials Bàsics, Districte 4, Av. del 
Marquès de Sant Mori s/n, 1a pl., Mercat Mu-
nicipal de la Salut. Cita prèvia: 93 387 94 38. 
Barris: Llefià i La Salut.
– Serveis Socials Bàsics, Districte 6, Av. del 
Congrés Eucarístic, 16, 1a pl., Mercat Muni-
cipal de Sant Roc. Cita prèvia: 93 388 87 82. 
Barris: Sant Roc, Artigues i El Remei.
– Edifici municipal El Viver, Pl. de l’Assemblea 
de Catalunya, 9-12. Cita prèvia: 93 483 27 91. 
Barris: Centre, Dalt de la Vila, Casagemes, 
Manresà, Canyadó, Coll i Pujol, Progrés, Bu-
falà, Bonavista, Canyet, Pomar, Pomar de Dalt, 
Morera, Mas Ram, Les Guixeres, Montigalà 
Oriental, Gorg, Raval, Can Claris, Congrés i 
La Mora.

Fins al pròxim 31 de març està obert el termini 
per sol·licitar les ajudes dels rebuts d’aigua, 

gas i llum

ES REINICIA EL SERVEI DE NETEJA DEL CEMENTIRI DE SANT PERE

BREUS

El Departament de Cementiris de 
l’Ajuntament de Badalona va ini-
ciar la setmana passada el servei 
de neteja de les àrees verdes del 
Cementiri de Sant Pere. L’objectiu 
d’aquesta actuació és deixar les 
instal·lacions en les condicions 
adequades per a la celebració del 
dia de Tots Sants el pròxim 1 de 
novembre.

TANCAT EL PERÍODE PER INSCRIURE’S A LES ACTIVITATS DEL CRAD

Fins el 2 d’octubre les perso-
nes interessades podien dema-
nar cita prèvia per inscriure’s a 
les activitats programades del 
Centre de Recursos i Asses-
sorament a les Dones (CRAD). 
Aquestes, que s’iniciaran el 2 de 
novembre, busquen potenciar 
des de l’àmbit del desenvolu-
pament personal les habilitats 
instrumentals i artístiques, les 
llengües i la literatura de les 
persones que les realitzin. Imatge d’arxiu del CRAD

Imatge del cementiri

La pandèmia del coronavirus no ha acon-
seguit parar l’espectacle d’una de les 
famílies circenses més estimades i co-
negudes a nivell mundial. El Circ Raluy 
Legacy torna a Badalona, a partir d’avui i 
fins el 18 d’octubre, amb el seu especta-
cle “TODO (LO)CURA” després dels mesos 
de confinament. Una de les seves direc-
tores, la Louisa Raluy ens explica les difi-
cultats i els nous reptes del llegat Raluy.

- Torneu a Badalona en una situació 
molt peculiar. Quines són les vostres 
sensacions?
La veritat és que estem en una situació d’in-
certesa com tothom i no sabem realment 
què passarà. Nosaltres vivim el dia a dia, 
estem atents/es als nous reglaments, ja que 
cada dia canvien... Tenim alts i baixos, però 
esperem que les coses millorin i som posi-
tius respecte la situació. 

- De quina manera us ha afectat aques-
ta aturada en els vostres espectacles?
Un dels aspectes on més ens ha afectat la 
pandèmia és que no podem comptar amb 
tot l’equip del Circ Raluy Legacy perquè al-

Entrevista a Louisa Raluy: “El contacte amb la gent 
és la nostra forma de vida”

guns artistes provenen de zones d’alt risc 
com Brasil o els Estats Units. A més, ens 
hem hagut de reinventar i crear un format 
molt més reduït i compacte, això sí, sempre 
mantenint la qualitat i el nostre estil.

- D’aquestes restriccions neix TODO 
(LO)CURA.
Exacte, TODO (LO)CURA neix d’aquesta 
situació. Davant la impossibilitat de portar 
a artistes internacionals i les restriccions 
pel virus, hem tirat de la saviesa del nos-

tre llegat de 5 generacions i hem recuperat 
antigues actuacions, comptem amb artistes 
de la zona... A més, una altra de les novetats 
de l’espectacle és que no hi haurà descans 
com abans, serà un show d’1h i mitja de du-
rada, ja que considerem que aquest pot su-
posar un focus de risc. Les mascaretes i la 
desinfecció també estaran a l’ordre del dia.

- Per què considereu que el contacte 
amb el públic és tan important?
Perquè és la nostra forma de vida i vivim 

Louisa Raluy / Daniel Fernández

per i per al públic. Mai ens havíem vist en 
aquesta situació de no veure a ningú o no 
tenir contacte i se’ns ha fet molt dur. Durant 
el confinament feiem streamings per les 
xarxes, molt agraïts per la gent, però no és 
com veure el públic en directe.

- És el circ un espai segur?
Absolutament. Normalment els espectacles 
culturals es veuen amb perill perquè suposa 
concentrar a la gent, però ens hem reinven-
tat i fem ús de les mascaretes, desinfectem 
l’espai... No és un lloc on els joves vinguin 
a beure, per exemple. De fet, el públic jove 
ha augmentat perquè els adolescents ara 
busquen altres maneres de divertir-se pel 
tancament de l’oci nocturn. La cultura és 
molt necessària.

Les entrades per veure “TODO (LO)
CURA” del Circ Raluy Legacy es poden 
aconseguir a través del seu web www.cir-
coraluy.com o en les mateixes taquilles. 
L’espectacle es realitzarà des d’avui, di-
jous 8 d’octubre, fins el proper diumenge, 
18 d’octubre a la Plaça President Tarrade-
llas del Gorg.
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La baixada de temperatures dels darrers 
dies ha coincidit dilluns, 5 d’octubre, 
amb la tornada d’en Benja, el castanyer 
de Badalona. Com cada tardor, trobareu 
els productes més típics d’aquesta època 

TORNA EL CASTANYER DE MARTI PUJOL

BREUS

de l’any a l’Avinguda Martí Pujol, davant 
de la carpa del Mercat Maignon. Sembla 
que de moment, el castanyer vendrà els 
seus productes amb temperatures més 
fresques, respecte els darrers anys.

APROVADA LA REOBERTURA DELS LOCALS D’OCI NOCTURN SENSE 
PISTA DE BALL

OBERT L’ACCÉS DEL CUAP DE BADALONA DESPRÉS D’OBRES 
DE MILLORA

Les discoteques i els locals d’oci noc-
turn podran reobrir les seves portes 
fins a les tres de la matinada i la pista 
de ball haurà d’estar ocupada per tau-
les i cadires o només cadires, l’afora-
ment estarà limitat al 50%, s’hauran 
de programar actuacions en directe 
i el públic haurà de portar mascareta 
mentre no estigui consumint. A més, 
hauran de portar un registre d’assis-

A partir del dijous 8 d’octubre, el CUAP 
Badalona torna a habilitar el seu accés 
habitual del carrer Juli Garreta, un cop 
finalitzades les obres de la segona fase 
del projecte d’aquest dispositiu. Apro-
fitant el tancament d’aquesta entrada, 

tents i hi haurà gel hidroalcohòlic a 
disposició dels assistents.

a més, s’han canviat les portes per 
guanyar en accessibilitat. Així mateix, 
s’ha millorat el sistema de climatització, 
perquè pacients i treballadors gaudeixin 
d’un major confort durant l’estada al 
centre. 

El 2020, Menarini ha batut el seu rècord de col·laboració amb la recollida de 3.236 kg

Menarini incrementa en un 60% la seva donació al 
Banc d’Aliments de Barcelona amb més de 3.000 kg

Menarini España ha recaptat un total de 
3.236 kg d’aliments bàsics que seran do-
nats a famílies en situació de pobresa a 
través del Banc d’Aliments de Barcelona. 
En aquest quart any de col·laboració de la 
companyia amb la Fundació, els empleats 

Entrega xec Menarini Banc d’Aliments

i empleades de Menarini han aconseguit 
batre el seu propi rècord en la recollida 
d’aliments, a través d’una campanya que té 
com a objectiu pal·liar la situació excep-
cional que afronta la societat arran de la 
pandèmia per Covid-19.

Sota el lema “La fam no fa vacances” la 
iniciativa ha posat el focus en la donació 
d’aliments en els períodes en què els que 
la Fundació té més dèficit de productes, 
per a poder sensibilitzar així a tota la ciu-
tadania sobre la realitat que viuen moltes 
famílies espanyoles. Aquesta emergència 
social sense precedents ha provocat l’in-
crement en un 40% de la població que es 
troba en situació de precarietat alimen-
tària, i la plantilla de Menarini ha respost 
amb una donació que supera el 60% res-
pecte als anys anteriors.
Els treballadors i treballadores de Menari-
ni han donat 1.736 kg d’aliments i la com-
panyia ha aportat altres 1.500 kg, fins a 
superar les tres tones d’aliments. L’objec-
tiu ha estat superar la quantitat recaptada 
en anys anteriors, la qual cosa s’ha acon-
seguit amb escreix després dels 1.152 kg 
aconseguits en 2016, els 1.984 obtinguts 
en 2017 i els 2.000 del passat any 2019.
L’acte de lliurament d’aquesta recaptació 

ha tingut lloc en la seu del Banc d’Ali-
ments de Barcelona i en el mateix han 
estat presents Ignacio González, director 
general de Menarini España i Roser Brutau 
i Basté, presidenta del Banc d’Aliments de 
Barcelona.
Aquesta donació se suma a les diferents 
accions que ha dut a terme la companyia 
amb motiu de la pandèmia que travessem. 
Entre elles cal destacar el finançament ex-
traordinari de projectes de recerca sobre el 
SARS-*CoV-2, a través de la donació de 
70.000 euros a l’Institut de Salut Carles III 
i la mateixa quantitat a la iniciativa #Yo-
MeCorono. A més, Menarini ha donat al 
Ministeri de Sanitat, a través de Menarini 
Diagnostics, 17.000 tests de diagnòstic 
ràpid per a ajudar en el garbellat de la 
població i ha signat un acord de col·labo-
ració amb l’ONG Banc Farmacèutic per a 
ajudar en la distribució de medicaments 
a les persones majors, a més d’efectuar a 
l’entitat una donació de 10.000 euros.

Imatge d’arxiu

velliment.
La Fundació Catalunya La Pedrera ha reobert 
l’espai ubicat a l’Avinguda Sant Salvador, 41-
49 amb totes les mesures de seguretat ne-
cessàries. A més, s’han adaptat les activitats 
per poder-les fer amb la màxima tranquil·li-
tat. És obligatori portar posada la mascareta 
en tot moment i a l’accés es pren la tempera-
tura corporal amb un termòmetre digital. Es 
facilita gel hidroalcohòlic durant tota l’estada. 
Els participants gaudeixen de l’estimulació 
física amb la fisioterapeuta, qui desinfecta 
el material utilitzat abans i després de cada 
sessió. I a l’estimulació cognitiva, així com 
en totes les activitats, es manté sempre la 
distància de seguretat recomanada.
Com a novetat, i a més de les activitats pre-
sencials, tots els participants tenen accés a 
un Espai virtual que conté dinàmiques per 
fer des de casa i seguir rutines, realitzades 
per l’equip de professionals de la Fundació. 
D’aquesta manera si un dia no es poden des-
plaçar al centre o tenen interès en ampliar o 
seguir tot allò que fan, poden seguir bons 
hàbits en el seu dia a dia i mantenir les seves 
capacitats.

La Fundació Catalunya La Pedrera ha reac-
tivat el Programa de Reforç i Estimulació de 
la Memòria i la Salut (REMS) que es realitza 
presencialment a l’espaiSocial que la Funda-
ció té a Badalona (Llefià) i que té per objectiu 
mantenir les capacitats de les persones grans 
el màxim de temps possible, prioritzant el 
seu benestar emocional i la seva autonomia. 
REMS va néixer l’any 2013 com a iniciativa 
de la Fundació per atendre una necessitat 
coberta de forma parcial fins al moment: 
l’atenció a les persones amb deteriorament 
cognitiu lleu o moderat derivat de malalties 
neurodegeneratives o del propi procés d’en-

El programa REMS torna a 
Badalona per seguir acompanyant 
a persones grans amb problemes 
de memòria 
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Al Circ Raluy Legacy el coronavirus el va 
agafar de gira i amb la carpa instal·lada a 
Reus. Des d’aquest estiu han tornat a l’esce-
nari. Ho fan amb una nova proposta, ‘Todo 
(lo)cura’, preparat amb poc temps i amb 
picades d’ullet a la pandèmia. “L’espectacle 
és una bogeria que cura el confinament”, 
expliquen des del Circ Raluy Legacy. Amb 
el retorn a una certa nova normalitat, la 
companyia confia en que la gent els anirà a 
veure. Per garantir la distància de seguretat 
l’aforament l’han reduït a la meitat. El Circ 
Raluy Legacy ha començat les seves fun-
cions aquest dijous, i fins al 18 d’octubre, a 
la plaça Josep Tarradellas, al Gorg. Les en-
trades les podeu ja adquirir al web del circ. 

Amb motiu del bicentenari del naixement 
d’Evarist Arnús i Ferrer (Barcelona 1820-
1890), el Museu de Badalona li dedica una 
exposició i un seguit d’activitats, ja que es 
tracta d’un personatge fonamental en la his-
tòria del nostre país i de la ciutat. La seva 
relació amb Badalona es va iniciar de forma 
ben prosaica: hi va comprar una gran finca 
–l’actual Parc de Ca l’Arnús– com a forma 
d’inversió i per donar la imatge de solvència 
que requeria la seva dedicació al món de la 
borsa i les finances. Va utilitzar la propietat 
per passar-hi temps d’oci, i ben aviat es va 
implicar en alguns afers ciutadans fins al 
punt de convertir-se en un autèntic benefac-
tor de la vila. L’exposició, que presenta pe-
ces tant de les col·leccions del Museu com 
prestades per altres institucions, ens aproxi-
marà a la seva biografia, repassa la història 
de la seva finca badalonina, explica la seva 
labor filantròpica a la nostra ciutat, i recorda 
l’agraïment que aquesta li va mostrar com a 
reconeixement per a la seva generositat. 

El Circ Raluy Legacy 
torna a Badalona 
amb el seu nou 
espectacle 
‘Todo (lo)cura’

El Museu de 
Badalona 
inaugura una 
exposició sobre 
Evarist Arnús 

La Sessió Inaugural de FILMETS Badalona 
Film Festival, que es farà divendres 16 d’oc-
tubre a les 19.30 hores, tindrà una estrena de 
gala. Es presentarà per primera vegada a Ca-
talunya l’últim curt de Carla Simón, ‘Corres-
pondència’. Aquest mateix matí, Carla Simón 
ha estat guardonada amb el Premi Nacional de 
Cultura 2020, atorgat pel Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts (CONCA). 

És possible fer música amb una regadora, 
una escala, una crossa, una cadira o, fins 
i tot, amb una tanca? Els «quotidiàfons» 
són objectes quotidians que a les mans 
del badaloní Xavi Lozano es converteixen 
en instruments musicals i que presentarà 
aquest diumenge, 11 d’octubre, a les 18h, 
al Teatre Principal. Un concert singular en 

FILMETS presentarà la ‘première’ 
a Catalunya de ‘Correspondència’, 
l’últim curt de Carla Simón  

El badaloní Xavi Lozano 
presenta al Principal 
l’espectacle “Quotidiafonismes”

Aquesta estrena cinematogràfica de Carla Si-
món es complementarà amb la projecció, tam-
bé per primera vegada, del documental ‘Èpica. 
El llegat de La Fura dels Baus’, coproduït per 
la Fura dels Baus i Badalona Comunicació. La 
Sessió Inaugural serà una de les tres sessions 
presencials de FILMETS Badalona Film Fes-
tival al Teatre Zorrilla de Badalona. Les altres 
dues seran l’endemà dissabte amb la projecció 

què l’humor per a tota la família es dona 
la mà amb una classe magistral a ritme de 
blues, jazz i música popular que ha captivat 
bandes i artistes tan diversos com Maria 
del Mar Bonet, Chambao, Sílvia Pérez Cruz, 
Car-les Santos, La Fura dels Baus, Lídia 
Pujol, Eliseo Parra, Jorge Drexler… i un 
llarg etcètera.

dels curts nominats als prestigiosos premis 
britànics BAFTA i, el dissabte 24, la cerimò-
nia de cloenda Nit de les Venus. També hi 
haurà dues sessions més presencials a l’Ins-
titut français de Barcelona. Totes les sessions 
presencials de FILMETS es faran seguint 
estrictament tots els protocols marcats amb 
les normatives sanitàries i previ registre de 
les persones que hi vulguin assistir. A causa 
d’aquestes normatives, l’aforament del Teatre 
Zorrilla serà més reduït que en anys anteriors. 

Tots els curts en competició es veuran 
‘online’ 
La 46a edició de FILMETS Badalona Film 
Festival serà molt especial. Entre altres motius 
perquè serà la primera vegada en la història 
del festival, que enguany arriba a la 46a edició, 
que els curts en competició, gairebé 300, es 
podran veure en una plataforma ‘online’ i, òb-
viament, de manera gratuïta. Per tenir accés a 
totes les sessions internacionals en competi-
ció només caldrà accedir a la web de FILMETS 
www.festivalfilmets.cat i registrar-se. 

Imatge de l’edició 2019 del festival FILMETS

Imatge de l’espectacle “Quotidiafonismes”

Imatge del Circ Raluy Legacy

     

L’AGENDA CULTURAL

Divendres 9 d’octubre

- Circ Raluy Legacy, fins el 18 
 d’octubre, a  la plaça Josep 
 Tarradellas
- Exposició sobre Evarist Arnús, al  
 Museu de Badalona 
- Exposició “Arpilleres i Covid-19”, a  
 la Fundació Ateneu Sant Roc 
- Exposició “Sergi Marcos. Una 
 immersió pictòrica inspirada en 
 l’obra poètica de Joan Margarit”, 
 a l’Espai Betúlia 

Diumenge 11 d’octubre

- Visita guiada a la Casa dels Dofins, a 
 les 10:30h i a les 12h
- Teatre familiar, amb 
 “Quotidiafonismes”, a les 18h, 
 al Teatre Principal

Divendres 16 d’octubre

Inauguració de l’edició 2020 del 
FILMETS al Teatre Zorrilla 
(cal invitació)
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L’equip revelació la temporada anterior 
a la Liga Endesa viatja aquest diumenge 
a Badalona on s’enfrontarà al conjunt de 
Carles Duran  a partir de les 12:30h. El 
Bilbao Basket d’Álex Mumbrú, exjugador 
verd-i-negra format a la base badalonina, 
va ser l’equip més rebel a la Liga Endesa 
2019 – 2020. Debutava a la màxima cate-
goria nacional i ho va fer amb un rol molt 
protagonista. 
Aquest curs, però, l’inici de l’equip de Bil-
bao ha arrencat amb un balanç d’una única 
victòria i tres derrotes. Gran Canaria (107-
102), CB Canarias (70-81) i Barça (82-64) 
van suposar un inici de campionat de 0-3, 

que es va trencar aquesta anterior jornada 
davant Obradoiro (99-81). 
La baixa de Ben Lammers és l’àdeu més 
destacat aquest estiu a l’equip. Thomas 
Schreiner, Rafa Martínez, Iván Cruz, Sulej-
manovic y Sergio Rodríguez van completar 
una renovació força important a l’equip. 
Álex Reyes,  Aaron Jones, Ludde Hakanson, 
Moses Kingsley, Jaroslaw Zyskowski i Fe-
lipe Dos Anjos són les sis incorporacions 
que van arribar a la capital de Biscaia.
Amb 14,5 punts per partit i un 47% d’en-
cert des de la línea de 6,75, l’escorta Jaylon 
Brown és el màxim anotador de l’equip. El 
pivot Ondrej Balvin, el més ben valorat, 

LA PRÈVIA 5a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic, diumenge 11 a les 12:30h

El Bilbao Basket de Mumbrú visita la dolça ratxa badalonina

JOVENTUT BADALONA RETABET BILBAO BASKET

89

JOVENTUT 

87

MORABANC ANDORRA

Andorra, per fi 
és verd-i-negra 

Si la Penya a Eurocup va superar un dels 
candidats al títol europeu, dissabte a An-
dorra va aconseguir una victòria d’allò més 
històrica (87-89). Per primera vegada des 
que els andorrans tornessin a l’ACB, els 
verd-i-negres encara no havien aconseguit 
aquesta fita, i que va arribar en el moment 
més dolç del conjunt de Carles Duran. 
L’encert en el tir exterior per part d’ambdós 
equips va ser el guió del primer quart, amb 
una Penya liderada per Morgan, Ventura i 

Ribas des de la línia de 6,75 (5-9) Tot i això, 
el Morabanc també va respondre a l’encert 
badaloní i va liderar el tram final del primer 
quart (23-19). Tomic (19 punts i 9 rebots), 
Bassas (14 punts) i Neno (12 punts i 7 re-
bots) van liderar la remuntada del conjunt 
de Carles Duran al tercer quart, juntament 
amb les assistències de Pau Ribas i la feina 
d’Albert Ventura (59-64). La Penya va su-
mar la tercera victòria de la temporada a una 
pista maleïda fins aleshores.

Propera jornada

 UCAM Múrcia - Coosur R. Betis
 BAXI Manresa  -  Morabanc
 Joventut -  Bilbao Basket
 San Pablo Burgos -  Baskonia
  Real Madrid - Obradoiro 
     Tenerife -  Fuenlabrada 
 Valencia Basket  - Unicaja  
 Acunsa GBC  - Casademont
 Movistar Estu  - Herbalife

Bilbao Basket - Monbus Obradoiro    99-81
Unicaja - Baxi Manresa                                       86-90
Morabanc Andorra - Joventut                  87-89
Fuenlabrada - Movistar Estu                       81-82
Baskonia - UCAM Murcia                                 75-83
Coosur R. Betis - Valencia Basket            95-85
Barça - Acunsa GBC                                             ajornat
Casademont Z. - San Pablo                       ajornat
Herbalife - Real Madrid                                  ajornat

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 3 0
 2  Barça 3 0
 3 Iberostar Tenerife 3 0
 4  Baskonia 3 1
 5  Monbus Obradoiro 3 1
 6  Joventut 3 1
 7  San Pablo Burgos 2 1
   8    València Basket 2 2
 9  UCAM Murcia 2 2
 10  Baxi Manresa 2 2 
11  Morabanc Andorra 1 3
12    Casademont 1 2
13    Bilbao Basket  1 3
 14    Movistar Estu 1 3
 15    Unicaja             1            3
 16    Coosur R. Betis        1            2
 17   Herbalife           1          3
18  Acuna GBV 0 2
19  Fuenlabrada                                    0 3

Classificació

amb 10,5 punts, 7,5 rebots.  Carles 
Duran tindrà tot l’equip disponible per su-
mar la segona victòria seguida a la lliga, 

la quarta de tota la temporada. La Penya 
és siena a la taula amb un balanç de 3-1 i 
podria alçar-se a la tercera posició.

Foto: ACB Photo
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La ‘joventut’ gaudeix de la seva primera
victòria a El Principat
25 anys després, la Penya torna a guanyar a Andorra

ACB Photo

25 anys és un quart de segle. Una bogeria 
de temps i vida. Doncs bé, després d’aquest 
mig lustre, el Joventut va tornar a guanyar i 
celebrar una victòria a El Principat, una pis-
ta on sempre s’ha ennuegat el conjunt bada-
loní i on cap entrenador verd-i-negra havia 
aconseguit sumar els dos punts d’ençà que 
el Morabanc Andorra – la bèstia i malson 
negra - va tornar a la Liga Endesa fa tot just 
sis temporades. Massa temps. 
De fet, en els darrers nou duels directes 
entre badalonins i andorrans, el balanç era 
força negatiu: amb només dues victòries 
verd-i-negres i nou  tricolors. Andorra sem-

pre ha estat un dels desplaçaments amb 
més caliu de l’afició badalonina però el pri-
mer triomf del segle XXI al poliesportiu an-
dorrà no s’ha pogut celebrar conjuntament 
entre afició i jugadors. 
Per trobar un triomf del Joventut hem de 
viatjar en el temps fins a la temporada 95-
96, quan el tècnic badaloní Quim Costa en-
capçalava el cos tècnic des de la banqueta 
i a pista hi trobàvem els germans Tomàs i 
Rafa Jofresa, Jordi Villacampa, juntament 
amb els americans Joy Fisher, Randy White 
o Jonh Sasky. La victòria  d’aquell grup es 
va aconseguir gràcies al bon encert des del 

tir exterior (88-93), davant un Festina An-
dorra que justament acabaria baixant a LEB 
aquella mateixa temporada. 
I 25 anys més tard, i amb una generació 

actual que començava a conèixer món o 
néixer s’ha posat punt final a la maledicció i 
la Penya ja suma tres triomfs (quatre aques-
ta temporada) a la Liga Endesa.

ACB Photo

Sense encara jugar com crec que podem jugar, 
tenim un caràcter i ambició que és el que hem 
de seguir sent. No vull destacar ningú perquè 
som un equip. Tinc la gran sort de tenir bones 
individualitats. Amb Neno i Ferran hem con-
trolat millor el partit. Els jugadors amb més 
experiència han fet un partit excel·lent. Encara 
estem en construcció però aspirem a tot, sen-
se renunciar a res”, va sentenciar, abans de la 
disputa del matx d’Eurocup. 

Després del partit davant Morabanc Andorra, 
a roda de premsa, Carles Duran va destacar 
la feina dels seus jugadors però, sobretot, el 
creixement de l’equip a nivell grup i la seva 
evolució. 
“Guanyar a Andorra té un doble valor. Ells 
juguen molt bé a casa i per això mai havíem 
guanyat des del seu retorn a l’ACB”, va recal-
car.
“Hem estat millor al segon temps. Molt millor. 

“Encara estem en 
construcció i aspirem a tot”
Valoració Carles Duran
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Foto: David Grau / CJB
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mantenint una distància 6-7 punts sense 
reacció verd-i-negra. Els 22 punts del Ba-
dalonès al tercer quart van dificultar força 
qualsevol reacció i remuntada de la Penya 
B, sense poder contrarestar el tir exterior 
rival. 
Els 9 punts de diferència a 10 minuts pel 
final es van convertir en una diferència de 
13 (66-53). Finalment, el triomf i la clas-
sificació per a la pròxima ronda de la Lliga 
Catalana la van aconseguir els ‘dimonis’. 
Gerard Bosch va ser el màxim anotador 

d’aquesta suspensió i no disputarà el seu 
primer partit, com a mínim, fins dissabte 
17 d’octubre, quan visiti la pista del Vi-
ladecans, equip nouvingut a la categoria, 
després de proclamar-se campió de Copa 
Catalunya. 
La primera jornada a l’Olímpic del conjunt 
de Guillem Abelló a Badalona serà el 24-25 
d’aquest mes davant el Barça CBS. Tot un 
partidàs de derbi, contra un dels aspirants 
a l’ascens a la Lliga Femenina Endesa. 

Amb 13 triples i 21 punts de Pedro Cuesta, 
el Badalonès va tombar el Joventut B en 
la tercera i definitiva jornada de la primera 
fase de la Lliga Catalana d’EBA. El conjunt 
de César Saura i el de Xavi Riera s’hi juga-
ven la classificació per a la pròxima ronda 
del campionat català de la categoria i que 
es va tenyir a favor dels ‘dimonis’. 
La segona prova de foc del filial verd-i-
negre va començar anivellada durant els 
primers 5 minuts de partit (9-12). Tot i 
disputar-se el matx a l’Olímpic, el segon 
equip de la Penya exercia d’equip visitant. 
Un parcial de 8-0 a favor dels ‘dimonis’ 
va suposar la primera escletxa local (17-
13) i un marcador capgirat que mantindria 
el conjunt de Xavi Riera al capdavant del 
marcador fins al final. 
La línia de 6,75 va agafar protagonisme 
al segon quart i l’intercanvi de cistelles va 
mantenir el mínim avantatge dels ‘dimonis’ 
fins al descans (35-32). Miguel Malik lide-
rava l’equip de Saura amb 8 punts. 
L’intercanvi de parcials a cada cistella 
sempre van afavorir el conjunt de La Plana, 

verd-i-negra amb 11 punts i 9 triples i 
Pedro Cuesta per part ‘local’ (21 punts i 
3 triples). 

El debut del femení, ajornat 
El sènior femení de la Penya tampoc ju-
garà aquest cap de setmana a l’Olímpic. 
Després d’ajornar-se la primera jornada 
de la Lliga Femenina 2, el Joventut tam-
poc disputarà cap partit oficial aquest cap 
de setmana. La COVID-19 n’és la culpable 

El Badalonès bombardeja la Penya B 
a base de triples a l’Olímpic (76-68)
El conjunt de César Saura cau a la Lliga Catalana d’EBA
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“Estic content amb la meva feina 
però s’ha de lluitar per seguir competint”

Foto: Manel Expósito

Després de competir i aprendre braç a braç 
amb Marcos Pérez (2012 – 2014) i José 
Miguel Morales (2019 – 2020), Álex Sán-
chez (Terrassa, 1991) té l’oportunitat de 
consolidar-se a la porteria del CF Badalona. 
El llegat és d’un valor i responsabilitat im-
mesa. Els seus dos predecessors són ídols 
dels aficionats escapulats i lluitarà per sumar 
els màxims minuts possibles amb Francisco 
Dorronsoro com a nou company. A causa 
d’una lesió del porter de Torrelavega, Sán-
chez ha disputat els darrers tres partits de 
pretemporada i oferint un alt nivell sota pals.  

De fet, el conjunt de Manolo González acu-
mula molt bons números i estadístiques sota 
pals: cap gol encaixat en els darrers dos ma-
txs de pretemporada disputats i un únic gol 
en contra en els quatre partits amistosos de 
les dues setmanes anteriors (2-0 davant Es-
panyol B, 0-4 contra Vilafranca, 0-0 versus 
Barça B i 2-1 a l’Estadi contra Cerdanyola 
(2-1).

La temporada anterior a Badalona va disputar 
un total de 12 partits oficials i va ser el porter 
titular de la Copa del Rei. Fins a quatre oca-
sions va mantenir la porteria a zero. 

Fa un any vas tornar a defensar la sa-
marreta escapulada. Et va sorprendre 
l’interès per part del club?
Era una oferta no esperada perquè ja hi havia 
un porter de categoria com Morales. Però jo 
encantat. Ja coneixia el club, jugadors i l’en-
titat. A més a més, també volia tornar a casa 
després de diverses temporades jugant fora. 
En dos dies es va tancar l’acord. 

La teva primera reacció va ser pensar 
en Morales. Un històric sota pals.
La competició sempre hi és. Vaig pensar que 
Badalona era un bon club, i a més a més ja el 
coneixia. Era conscient que la competència 
era molt exigent però no hi havia cap pro-
blema. 

I en la teva etapa anterior, Marcos Pé-
rez. 
Sí. Competència en els entrenaments (riu). El 
nivell de Marcos era descomunal en aquella 
temporada. El tracte del club era molt bo i el 
record d’aquella temporada va ser molt bo. 

Amb 29 anys, és una bona edat per co-
mençar a consolidar-te?
Tant de bo. Però ara mateix no em preocupa. A 

vegades també depèn de l’entrenador però ara 
mateix estic content amb la meva feina i gau-
deixo. S’ha d’entrenar per seguir competint. 

La relació amb Manolo González és 
bona?
Ja el coneixia de la temporada anterior. EL 
conec i estic molt content. Ja imagina que 
aquesta seria la meva situació i en aquest 
sentit estic feliç amb el dia a dia.

La pretemporada és on es demostra 
la feina perquè després es pugui jugar 
partits durant el curs?
En el dia a dia és on un jugador es guanya la 
titularitat o disputar més o menys minut. El 
cap de setmana no és cap examen on s’hagi 
de demostrar. 

L’exigència del grup ha de ser més 
gran aquesta temporada?
Som conscients que és una temporada di-
ferent i per això volem arribar a la primera 
jornada en bon estat de forma. S’ha d’iniciar 
la campanya amb bons resultats perquè això 
condiciona la temporada per poder lluitar 
per les primeres posicions. 

És aviat per pronunciar la Segona Di-

visió Pro?
Tant de bo. Som ambiciosos, el club també i 
ho desitgem. Ara mateix pensem en L’Hospi-
talet i arribar en les millors condicions. L’es-
forç del club és molt gran i tenim un bon bloc. 

Aquesta temporada ho compagines 
com a entrenador de porters al FC Bar-
celona. 
És la meva primera temporada al futbol 7 del 
Barça. Des de categoria Aleví fins a Preben-
jamí. La temporada anterior els hi vaig ajudar 

“Som ambiciosos, 
el club també 
desitja la Segona 
Pro i els jugadors 
ho desitgem. Ara 
mateix pensem 
en L’Hospitalet i 
arribar en les millors 
condicions.” 

“En el dia a dia és 
on un jugador es 
guanya la titularitat 
o disputar més o 
menys minut”

El porter escapulat Álex Sánchez sumarà la quarta temporada 
sota pals al Badalona, la segona de forma consecutiva

i aquest curs tinc l’oportunitat de començar 
des de l’inici.  

CF Badalona - Juvenil A CFB                5-2

CE Sabadell - CF Badalona                                     1-0

Manresa - CF Badalona                                              3-1

Espanyol B  -  CF Badalona 3-0

CF Badalona - Espanyol B                                       2-0

Juvenil  A Barça - CF Badalona 2-1

Barça B - CF Badalona  0-0

CF Badalona - Cerdanyola 2-1 

Vilafranca  -  CF Badalona 0-4

CF Badalona - Granollers           pròxim partit

CF Badalona - CE L’Hospilalet            18/10  J1

Resultats  partits pretemporada

Reunió FCF - equips 
Segona B
La Federació Catalana de Futbol ha 
mantingut aquest dilluns una nova 
reunió amb els presidents i presiden-
tes dels clubs catalans de la Segona 
Divisió ‘B’, prèvia a l’inici de la com-
petició de la nova temporada 2020-
2021. En la trobada, s’han detallat 
els principals aspectes del protocol 
d’actuació per a la tornada a les com-
peticions oficials d’àmbit estatal i de 
caràcter no professional de la RFEF, 
d’aplicació a la categoria, amb l’inici 
de lliga previst per al cap de setmana 
del 17 i 18 d’octubre, quan els onze 
equips del subgrup català encetaran 
la primera fase. A partir de la pròxima 
setmana, el Badalona anunciarà quin 
és el límit de públic que podrà asistir 
a l’Estadi a partir del pròxim diumen-
ge 18 d’octubre, tret de sortida de la 
nova temporada amb la visita del CE 
L’Hospitalet a Badalona. 
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L’Estadi Municipal de Badalona va tornar a 
gaudir d’un partit de lliga 7 mesos després 
del darrer matx disputat al temple badalo-
ní. Tot i que no ha disputat cap jornada de 
pretemporada a l’Estadi i no és gens habitual 
que el segon equip blau ho faci, el Seagull B 
va tenir aquest privilegi davant la UE Olot i el 
duel es va resoldre amb un gol de Cristina 
Chavero al temps afegit i una victòria badalo-
nina a la primera jornada de la Primera Divi-
sió Catalana (1-0).
El conjunt de Jesús Delgado va arrencar la 
temporada amb un matx molt igualat i oca-
sions a cada porteria. Ambdós conjunts 
ja van pugnar frec a frec el curs anterior i 
aquesta vegada es va mantenir el mateix guió 
anivellat a la gespa. El travesser també va te-
nir el seu protagonisme a cada bàndol però 
el marcador es va mantenir amb empat sense 
gols al temps de descans.
El joc durant el primer temps va tenir més do-
mini de les ‘gavines’ però el conjunt garrotxí 
va anivellar el pols a la segona part. “Qual-

sevol dels dos equips es podria haver endut 
els tres punts”, va assegurar Delgado. Però 
al final del matx, un error en defensa visitant 
el va aprofitar Cristina Chavero per avançar 
el Seagull B. Bogeria a l’Estadi i primers tres 
punts molt suats.
Aquest cap de setmana, el filial de les ‘ga-
vines’ visita el camp del Molinos (Mataró), 
diumenge a les 16:00 hores.
Bloc renovat
El nou Seagull B ha renovat aquesta tempo-
rada el seu cos tècnic, encapçalat per Jesús 
Delgado però el bloc de l’equip s’ha modelat 
força. Clara Manent, Raquel gallardo, Cris-
tina Chavero, Ariadna Antón, Irene García, 
Polina Levchenko i Cristina Pérez són les 7 
renovacions i han arribat a Badalona Ingrid 
(Món Sant Adrià), Tania Hernández (Corne-
llà), Marta Luis (Cornellà), Montse Gordillo 
(sense equip), Aina Adan (Juvenil B), Laura 
capilla (Juvenil B), Catia Pedrosa (Europa), 
Yaiza Fontanet (iris futsal), Ainoa Ramón 
(Fundació Grama) i Marta Masferrer (Cirera). Foto: Seagull

Èxtasi del Seagull B a l’Estadi 
davant l’Olot al minut 90 (1-0)
Cristina Chavero sentencia un duel molt disputat entre ‘gavines’ i garrotxines

Derrotes de Llefià, Lloreda i Pomar 
al debut; victòries dels YT’s i Pere Gol
Bona jornada dels badalonins de Tercera Catalana

El futbol va tornar aquest cap de setmana 
a Badalona amb la disputa de la primera 
jornada de les categories regionals. La 

soldre amb un gol visitant al minut 75. 
Aquest dissabte a les 18h, la Llefi visita 
el camp del Sant Cugat.  A Segona Ca-
talana, el Lloreda també tornava a com-
petir un esglaó de més nivell però també 
va caure en la seva estrena. També per la 
mínima, i al camp del Molinos (2-1). A 
Tercera Catalana ja trobem les primeres 
victòries badalonines i a Sant Roc tenen 
un doble motiu de celebració. Els seus 
dos conjunts amateurs de Tercera van 
debutar amb triomf. El de Ricardo Parra a 
Badalona Sud davant el CP Sarrià B (2-0) 
i el de David Martin - que debutava - a 
L’Hospitalet versus el Can Pi (3-6). Tam-
bé va sumar els tres punts el Pere Gol 
contra el Cabrera (3-1) al seu Municipal 
i el Pomar tornava a Tercera però ho va 
fer amb derrota al camp del Vallvidrera 
Senglars (4-1). 
Aquest cap de setmana comença la com-
petició per als equips de Quarta: Pere Gol 
B, Sistrells, Young Talent C i Lloreda B. 

Foto: M.E.

Llefià debutava a Primera Catalana da-
vant el Mataró (0-1) però el seu retorn 
a la màxima categoria catalana no es va 

poder celebrar amb un triomf. El conjunt 
de Jordi Souto va caure per la mínima  en 
un duel força igualat però que es va re-

Del 08/10 al 21/10/2020



Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comBÀSQUET COMARCAL22

Reconeixement a una de les figures més important a Minguella i el bàsquet badaloní

El ple acorda el canvi de nom del pavelló 
Casagemes i portarà el d’Albert Esteve

El Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest 
mes de setembre va tenir un caire sentimen-
tal molt emotiu i on es va reconèixer la feina 
d’una persona molt estimada, i més con-
cretament al món del basquetbol badaloní. 
A l’inici del Ple es va llegir una Declaració 
institucional per demanar el canvi de nom 
del Pavelló de Casagemes pel d’Albert Este-
ve, tot un referent en formació i implicació 
per la base dels joves badalonins, i més 
concretament a la Minguella. 
El 27 d’abril ens va deixar l’Albert Esteve i 
Esteve. Tenia 58 anys. L’Albert va orientar 
la seva vida a la formació dels nois i noies 
a través de l’esport. Ho va fer com a profes-
sor d’Educació Física a l’Escola Minguella. 
I com a Director Tècnic de l’Associació Es-
portiva Minguella, entitat que va crear amb 
un grup de pares de l’Escola i que va fer 
créixer fins assolir una trentena d’equips, 
essent reconeguda per la Federació Cata-
lana de Basquetbol com l’entitat amb més 
equips de formació.

Des de l’Escola, va ser el primer continua-
dor del llegat del senyor Pere Gol, el seu 
mestre de gimnàs. Incansable a l’hora de 
muntar activitats per fer pinya entre la co-
munitat educativa, compromès per fer viure 
el món de l’esport des de la competitivitat 
fins el companyerisme i donant màxima 
importància al treball en equip i als valors.
A Badalona va impulsar el Badalona Bàs-
quet Base. Va contribuir a organitzar les 
24 hores de Bàsquet i el Torneig Ciutat de 
Badalona.
L’Albert va fer gran el bàsquet de formació a 
tot arreu on va ser. I durant moltes hores ho 
va fer al pavelló municipal de Casagemes.
És per això, i per homenatjar la seva 
memòria, que tant des de la direcció de 
l’Escola Minguella com des de la Junta de 
l’Associació Esportiva Minguella van dema-
nar anomenar la instal·lació Pavelló Muni-
cipal Casagemes-Albert Esteve. 
Més de 2.500 persones van recolzar la pe-
tició.

Foto: Minguella

POLIESPORTIU

L’atleta del Club d’Atletisme de Badalona 
Laia Zurita s’ha proclamat campiona de Ca-
talunya sots16 del 300 m.ll. en un campio-
nat que es va celebrar a Lleida. 
Amb el vent agafant protagonisme durant 
la prova, l’atleta badalonina es va imposar 
a les seves rivals amb un temps final de 
41”58. Zurita segueix sumant bons regis-
tres personals i títols. L’any 2018, la repre-
sentant badalonina es va penjar la medalla 
d’or als 150 m. ll. i 600 m. ll en categoria 
sots14 i al mes de març va fer rècord de 
Catalunya. Enhorabona, Laia! 

Laia Zurita, del 
Club d’Atletisme, 
campiona de 
Catalunya

El Pont del Petroli i Badalona gaudeixen 
amb el flashmob d’AlchemLife i FitKid
Prop de 100 persones, de totes les edats, 
van participar en el flashmob “Protegeix-te 
amb PhytoRelief”, organitzat pel laboratori 
farmacèutic AlchemLife i l’escola de dansa 
FitKid, que es va celebrar el passat dissabte 
3 d’octubre al Passeig Marítim de Badalona.
Entre els assistents es trobaven el coreò-
graf, ballarí i ambaixador de PhytoRelief, 
Poty Castell Arc, autoritats com la regidora 
de promoció turística de l’Ajuntament de 
Badalona,   Rosa del Amo, així com públic 
en general.
Es tracta d’un espectacle en què van partici-
par 25 ballarins de l’escola FitKid que amb 
les seves danses i exhibició van omplir de 
música i color el Passeig Marítim de Ba-
dalona. En concret, una de les ballarines 
es va disfressar de Phyta, personatge que 
dóna imatge a PhytoRelief, i va convidar els 
ballarins a entrar a la rèplica de la caixa del 
producte (de dimensions 4x2 metres) per 
provar aquest complement alimentari.
Una coreografia que va aconseguir desper-
tar la curiositat dels ciutadans i veïns ba-
dalonins. 

D’aquesta manera, es va complir amb èxit 
l’objectiu de donar a conèixer que Phyto-
relief, complement alimentari natural de 
AlchemLife que compta amb la tecnologia 
farmacèutica PhytoAdvance i els efectes i 
qualitat estan avalats científicament, ajuda a 
enfortir les defenses de l’organisme.

AlchemLife és un laboratori farmacèutic, 
fundat el 1935, pioner en el sector
fitocéutico. 
Per la seva banda, FitKid és una prestigiosa 
escola de dansa, creada a Badalona el 1994, 
que combina la dansa amb elements gim-
nàstics.
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Previsions astrològiques per Roser Bona

 Àries (21/3 al 20/4)
L’aspecte de Mart amb Plutó, inclina a la contenció. Serà 
millor acceptar el que toca viure i passar pàgina.  Utilitza 
aquesta energia per treballar en el que t’interessi.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Ha arribat l’hora de casar-se o d’augmentar la família. Si 
vens d’un període d’angoixes provocades per l’economia 
vius un temps de més serenor. Has après a relativitzar.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Pots viure alguns desacords amb la parella, amb un soci 
o companys de feina i la gent en general. Usa la teva gran 
capacitat diplomàtica per sortir el més airós possible.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Certa tensió al terreny laboral. Pots experimentar la 
competència deslleial o que algú jugui a dues bandes. 
No perdis la paciència ni la calma, reafirma’t amb ama-
bilitat.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Gaudeixes dels fills de curta edat. Et dones plaers. Vols 
fer una activitat artística en el teu temps de lleure. Si estàs 
de metges, no et conformes amb un sol diagnòstic.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Es pot donar una certa distància entre tu i la família per 
diferència d’opinions. Mira de no entossudir-te en petites 
coses que no són importants i valora el més essencial.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
La perseverança serà el que t’ajudarà a assolir els teus 
objectius, no et deixis distreure pels qui no ho tenen clar. 
Augmenten els contactes i les converses interessants.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Si et sents una mica trist o incomprès amb el teu en-
torn, potser no esteu en sintonia. No et conformis, segur 
que hi ha persones amb les que pots compartir els teus 
ideals.

  Bessons (21/5 al 21/6)
El sector laboral és dels que més maldecaps et pot donar 
ara, ja que t’impliques de tal manera professionalment, que 
et costa desconnectar. Trobades familiars que gaudeixes.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Treus el màxim profit dels teus talents i poses tota l’ener-
gia en aconseguir alguns objectius econòmics. Despeses 
extra per assumptes relatius als fills o la parella.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Una amistat pot arribar a l’etapa final o sents que els 
amics del passat ja no comparteixen la teva filosofia de 
vida. Et preocupa l’economia i hi poses especial atenció.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
L’economia i la dieta et poden donar algunes preocupa-
cions. Si ets prudent en general, tot anirà bé. L’amor pot 
sorgir en la distància virtual o amb una persona estran-
gera.

Sudoku
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