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Crit d’auxili 
del sector de la 
restauració 
badaloní
Una quinzena d’establiments 
ja no tornaran a obrir la persiana 

1
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Joieria La Plana us recorda 
que el diumenge 25 canvia 
l’hora. A les 3h seran les 2h.

Can Ruti programa operacions els divendres a la tarda i els dissabtes per reduir les llistes d’espera. Pàg 6
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La mesura de tancar bars 
i restaurants aboca la 
baixada de persiana de 
diversos establiments
Molts restauradors reclamen 
un pla de rescat urgent 

Des del passat divendres, els bars i restau-
rants de Catalunya no poden servir menjar 
ni beure al mateix local, ni tampoc si tenen 
terrassa. La Generalitat, per sorpresa dels 
mateixos restauradors, va dictaminar aquest 
tancament. El sector, que ja havia patit du-
rant el confinament, alerta que estan tocats 
de mort i lamenten que s’hagi posat sota la 
diana els restaurants i bars. De fet, molts 
dels restauradors expliquen que la majoria 
han complert amb la normativa, tot i que 
reconeixen que una minoria han fet la vista 
grossa amb els aforaments i sobretot les te-

rrasses. L’anunci d’aquest tancament ha fet 
decidir a una quinzena de bars i restaurants 
a tancar les seves portes, tal i com confirma 
la gerent del Gremi d’Hostaleria de Badalo-
na i el Baix Maresme, Núria Garriga, en de-
claracions al Diari de Badalona. “Molts han 
tirat la tovallola i no poden seguir endavant 
perquè ja no tenen diners”, explica Garriga. 
Des de l’associació Forquilla Badalona, que 
agrupa una quarantena de restauradors de 
la ciutat, es mostren preocupats perquè són 
conscients que no podran aguantar aquest 
nou tancament. De fet, l’Alba Gómez, i 
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Terrasses buides de bars badalonins, aquesta setmana

EL COMERÇ CONFIA EN LA CAMPANYA DE NADAL PER 
RECUPERAR-SE

la seva parella, van obrir fa uns mesos el 
restaurant “Elements” al Centre de la ciutat. 
Gómez admet que aquest tancament ha estat 
un cop molt dur i que aquests dies, que po-
den oferir menjar a domicili, estan facturant 
molt poc. Gómez demana un pla de rescat i 
admet que les ajudes anunciades fins ara no 
salvaran la majoria de negocis. Des del res-
taurant Elements expliquen que van complir 
amb totes les mesures de seguretat i no 
entenen aquest tancament. De la mateixa 
opinió és la gerent del Gremi d’Hosteleria, 
que considera que aquest darrer tancament 
ha estat molt “injust”. “En un restaurant no 
s’han produït contagis i els restauradors 
eren els primers interessats perquè això no 
passès, ens han posat en una diana total-
ment injusta”, segons Núria Garriga. Per la 
seva part, el president de Forquilla, Edgar 
Tejada, fa mesos que reclamava al govern 

municipal un major control a les terasses de 
molts bars de Badalona. Segons Tejada, el 
mateix alcalde, Xavier Garcia Albiol ha fet la 
vista grossa en certs establiments, segons 
va declarar en una entrevista a la televisió 
local. “Per la minoria, que no han seguit la 
normativa, hem acabat pagant tots”, admet 
Tejada. 

Demanen no pagar cap taxa 
Des del Gremi d’Hostaleria de la ciutat han 
proposat al govern municipal no pagar cap 
taxa durant el temps que han estat tancats i 
més ajudes. “No hi ha prou amb les mesu-
res plantejades fins ara per evitar el tanca-
ment definitiu de molts restaurants i bars”, 
admeten des d’aquesta entitat. A nivell local, 
Forquilla Badalona porta mesos demanant 
al govern del PP poder entrar en una taula 
de reactivació econòmica i portar a terme 

Els comerços de Badalona confien a 
recuperar les vendes durant la cam-
panya de Nadal. Després que la crisi 
per la pandèmia els hagi tocat de ple, 
els botiguers creuen que el Nadal pot 
ser “el gran moment” per animar les 
vendes i evitar el tancament de molts 
negocis. Això sí, molts demanen que 

les mesures per evitar els contagis no 
caiguin sempre sobre el mateix sector. 
Creuen que els restaurants i els co-
merços són els grans perjudicats de 
les restriccions. Els comerciants creu-
en que “tenim temps de recuperar-nos” 
i passar un Nadal bo, que permeti que 
“se salvin moltes empreses.”



4 REPORTATGE

algunes mesures que fa mesos, durant el 
confinament, van elaborar. De moment, se-
gons Tejada, el govern municipal ni els ha 
rebut. “Vam demanar un paraula al ple i el 
mateix Albiol es va comprometre a veure’ns. 
De moment, la reunió va quedar aplaçada 
sense cap una data nova”, admet Tejada. 
A part de mesures fiscals, els restauradors 
demanen una campanya de promoció dels 
restaurants de Badalona. 

L’oposició en bloc fa una bateria de pro-
postes per ajudar a la restauració 
Aquesta setmana, els partits de l’oposi-
ció a l’Ajuntament de Badalona van pre-
sentar al govern municipal una sèrie de 
propostes per ajudar al sector. Els partits 
de l’oposició, PSC, Guanyem, En Comú 
Podem, ERC i Junts consideren de tot 
insuficients les mesures presentades per 
l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Al-

Dos agents de la Guàrdia Urbana patrullant per la Rambla

Imatge del cartell de Forquilla Badalona

biol, que simplement ha anunciat una 
partida de 250.000 euros per ajudar als 
locals tancats, sense concretar cap detall 
més. L’oposició considera del tot insufi-
cient aquesta partida i creu que hauria de 
ser mínim de mig milió d’euros, tenint en 
compte que a Badalona hi ha un miler de 
bars i restaurants. Entre les mesures anun-
ciades per l’oposició destaca una ajuda per 
pagar el lloguer del local o una campanya 
potent de promoció dels restaurants de la 
ciutat. Des del govern català s’ha aprovat, 
aquest dimarts, que els locals comercials 
obligats a abaixar la persiana per la pan-
dèmia del coronavirus puguin obtenir una 
rebaixa del lloguer del 50 %. El decret, que 
s’ha aprovat al Consell de Govern d’aquest 
dimarts, afecta bars i restaurants, centres 
d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i 
ludoteques, i prioritza que abans hi hagi 
un acord entre el llogater i el propietari.  

De moment, l’Ajuntament ha editat un car-
tell animant a consumir menjar per em-
portar d’aquests establiments. Per la seva 
part, Forquilla Badalona ha posat en marxa, 
al seu web, un llistat dels restaurants que 
ofereixen aquest servei. Des de l’entitat de 
restauradors badalonins fa temps que re-
clama la posada en marxa d’una campanya 
publicitaria, en l’àmbit de ciutat, per donar 

a conèixer els establiments. De moment, 
s’han fet algunes campanyes a través de les 
xarxes socials on s’han publicat diversos 
vídeos on s’anima els ciutadans a consumir 
als establiments de la ciutat.

La Guàrdia Urbana només va posar una 
mitjana de 4 multes al dia per no portar 
la mascareta
El grup municipal del PSC va preguntar 
per escrit al govern municipal el nombre 
de multes que havia interposat la Guàrdia 
Urbana per no dur la mascareta a la via pú-
blica. Segons les dades facilitades pel go-
vern municipal, i que ha tingut accés aquest 
Diari, el dia que més multes van interpo-
sar-se va ser el 23 de juliol amb 12 multes. 
De mitjana, la Guàrdia Urbana de Badalona, 
almenys durant els mesos de juliol i agost, 
va ser de 4 multes. Aquestes xifres són molt 
inferiors respecte a municipis veïns. Per 
exemple, segons ha fet públic la Policia 
Local de Santa Coloma de Gramenet, en un 
matí pot interposar 40 multes, i només en 
un punt de la ciutat. Tot plegat arriba des-
prés de les crítiques de molts restauradors 
badalonins que han assegurat que el govern 
del PP no ha sigut contundent amb el com-
pliment de les mesures de seguretat, tant en 
establiments de la ciutat, com a ciutadans 
que no estan complint amb la normativa.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com Núm. 705
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El risc de brot a Badalona 
torna a ser molt alt: 664.63 

Can Ruti programa operacions els 
divendres a la tarda i els dissabtes 
per reduir les llistes d’espera 

La xifra de grups confinats a escoles i instituts no para de créixer

Preveu fer 350 operacions extra fins a final d’any

El risc de rebrot puja

Can Ruti redueix llistes d’espera

Dades preocupants aquest dimecres a Cata-
lunya i a Badalona pel que fa al risc de brot 
de coronavirus Covid-19. Si la mitjana de 

L’hospital Germans Trias obrirà els 
quiròfans els divendres a la tarda i 
els dissabtes per reduir les llistes 
d’espera provocades per la repro-
gramació d’intervencions durant la 
primera onada de la pandèmia de la 
covid-19. El centre preveu fer 350 

operacions extra de baixa comple-
xitat fins a final d’any. Els divendres 
s’habilitaran sis quiròfans –fins al 
moment només hi havia un d’ope-
ratiu–, un dels quals serà de neu-
rocirurgia. Els dissabtes s’obriran 
per primera vegada quatre quirò-

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

fans. N’hi haurà dos d’oftalmologia 
i dos més que aniran rotant entre 
diferents especialitats, com ci-
rurgia ortopèdica i traumatologia, 
general i digestiva, vascular, otori-
nolaringologia, maxil·lofacial, der-
matologia, ginecologia i urologia.

Núm. 705

ALBIOL APOSTA PER UN TOC DE 
QUEDA A PARTIR DE LES 22H

BREUS

L’alcalde ha demanat a la Generalitat 
que aixequi el tancament de bars i 
restaurants i aposta per un toc de que-
da a les 22 hores si es manté la ten-
dència actual de la covid-19. Alguns 
dirigents de la Generalitat no descar-
ten aplicar-la en dies vinents. Per altra 
banda, Albiol també demanava fa uns 
dies més control a bars i restaurants, 
però no el tancament d’aquests.

LES BOTIGUES 24 HORES 
TANQUEN A LES 22H

El Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) publica aquest dimarts la 
resolució perquè entri en vigor el 
tancament de botigues 24 hores en-
tre les 22 i les 7 hores. En àrees de 
servei d’autopistes i altres vies, les 
activitats de restauració es podran 
prestar exclusivament mitjançant 
serveis d’entrega al mateix establi-
ment. Pel que fa als equipaments 
cívics, se suspenen les activitats que 
impliquin presencialitat.

l’índex a Catalunya era de 406,93 punts el 
passat diumenge, a la nostra ciutat aques-
ta barem s’enfila fins a 664.63 (a partir de 

200 es considera un índex molt alt). L’índex 
de risc no ha deixat de pujar a la darrera 
setmana. Segons les dades oficials, en els 
últims set dies s’han detectat 675 casos mi-
tjançant PCR al municipi, i 1119 en els da-
rrers 14 dies. A l’hospital Germans Trias hi 
ha hores d’ara 107 pacients ingressats que 
tenen la Covid-19, 15 d’ells en estat crític. 
La taxa de reproducció de l’epidèmia pon-
derada setmanalment (rho7) és de 1.35 
(l’epidèmia creix si és superior a 1). 
És probable que durant els propers dies el 
Departament de Salut anunciï noves restric-
cions davant aquest creixement del risc de 
rebrots a tot el territori. 

57 grups tancats a les aules
Segons l’últim balanç, ja són 57 els grups 
tancats després que s’hi detectessin posi-
tius en els seus alumnes o professors. Pel 
que fa als alumnes o professors, hi ha un 
total de 1.455, segons dades d’aquest di-
mecres. Alguns centres escolars de la ciutat 
tenen confinats més de 200 alumnes.
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Aquests van aparèixer fa uns dies a la platja de Badalona
El veïnat de la Façana Marítima de Badalona 
denunciava a través d’un vídeo a les xarxes 
socials l’aparició a la costa de desenes de 
peixos petits morts sense cap motiu apa-
rent.
Un fet que moltes persones van relacionar 
amb l’abocament d’aigües fecals que va pa-
tir la depuradora del Besòs, a Sant Adrià, 
el passat dijous. Fins i tot la plataforma 
Airenet va alertar de la pudor provinent de 
la depuradora i de la gran quantitat de tova-
lloletes i altres sòlids flotants a les nostres 
costes.
Tot i això, la plataforma Badalona Mar ha 
parlat amb aquest Diari i ha explicat els 
diversos motius de l’aparició dels peixos 
morts. “Els peixos del vídeo semblen llís-
seres, peixos de molt poc valor comercial 

Veïns de la Façana Marítima denuncien 
l’aparició de desenes de peixos morts 

Imatge del vídeo difós per xarxes socials / Eva Castilla

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com

Les rampes mecàniques 
del carrer de Cuba tornen a funcionar
Aquestes portaven espatllades més de 2 anys

Les rampes del carrer de Cuba per fi funcionen

Les rampes mecàniques del carrer de Cuba 
del barri de Sant Crist de Can Cabanyes 
que han tornat a funcionar després que es-
tiguessin espatllades més de 800 dies. Les 
obres de reparació, que s’han portat a terme 
durant les darreres setmanes, han suposat 
una inversió de 61.000 euros i per al seu bon 
funcionament inclouen el servei de manteni-
ment i s’han instal·lat càmeres de seguretat 
per vigilar la comissió d’actes vandàlics que 
puguin fer malbé aquesta instal·lació.
Les dues rampes mecàniques del carrer de 
Cuba, amb una llargària total de 49 metres, 
es van instal·lar l’any 2014 per facilitar la 
mobilitat de la ciutadania i ajuden a salvar 
un desnivell molt pronunciat del 19 per 
cent. Aquesta instal·lació ha patit nombro-
ses incidències mecàniques que han provo-
cat la seva aturada durant llargs períodes de 
temps, perjudicant seriosament la mobilitat 

del veïnat per aquest carrer.

Polèmica per una pancarta a la Plaça de 
la Vila
La Plaça de la Vila començava el dilluns 
amb una nova pencarta penjada que res-
ava: “Anys després les rampes mecàniques 
de Sant Crist ja funcionen. Gràcies alcalde 
Albiol!”. La signaven, a més, els veïns i veï-
nes del barri. Tot i això, la mateixa AVV va 
desmentir a xarxes que aquesta pancarta fos 
obra seva i van demanar la retirada d’aques-
ta perquè tapava la pancarta anterior que es-
tàvem acostumats a veure i que servia com 
a comptador dels dies que portaven sense 
funcionar les rampes.
Alguns partits de l’oposició del PP ja s’han 
pronunciat respecte aquest fet, acusant Al-
biol d’haver estat ell o el seu partit els autors 
de la pancarta, “autofelicitant-se”.

Núm. 705

que poden pagar-se a les subhastes a un 
preu tan baix com 20 cèntims el quilo. És 
possible que alguna barca els hagi tornat a 
mar, doncs aquests peixos s’han de retirar 
abans d’entrar a la subhasta”.
Una altra hipòtesi, diuen, és que aquests 
peixos hagin estat arrossegats a la platja 
per forts corrents. Moren a la sorra i des-
prés l’onatge els torna a mar, on hi poden 
surar uns dies fins que els ocells els piquen 
i s’enfonsen.
La teoria final que comparteix Badalona Mar 
és que “pot ser que hagin estat intoxicats 
per algun producte químic. En aquest cas, 
els peixos solen perdre ràpidament la seva 
pigmentació i brillantor i agafen un to mat. 
Per les imatges del vídeo no podem recolzar 
ni descartar aquesta última hipòtesi”.
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Can Ruti participarà en un estudi sobre la vacuna 
contra la tuberculosi per prevenir la covid-19 
La recerca, d’abast internacional, se centra en els efectes en el personal sanitari

Treballador de laboratori

L’Hospital Germans Trias de Badalona 
s’ha sumat a un estudi internacional que 
analitza els possibles efectes protectors 
de la vacuna contra la tuberculosi (BCG) 
per prevenir la covid-19. La recerca va co-
mençar a Austràlia i ara s’ha estès a l’estat 
espanyol, els Països Baixos i el Regne Unit 
i té la intenció d’arribar als 10.000 parti-
cipants.
La vacuna BCG es va desenvolupar per 
protegir de la tuberculosi, però s’ha cons-
tatat que també genera un impuls temporal 
del sistema immunitari. “Aquest reforç im-
munitari pot oferir protecció extra en el cas 
d’infecció per coronavirus, que esperem 
que redueixi el nombre de persones afec-
tades i alleugi els casos d’infecció”, expli-
ca el Dr. José Domínguez, cap de grup de 
recerca a l’IGTP i participant de la coor-
dinació del BRACE des de Germans Trias.
L’assaig clínic se centra en el personal sa-
nitari, un col·lectiu que està especialment 
exposat a aquest coronavirus. “Es tracta 
d’un estudi controlat, amb vacuna i place-
bo, en què hi pot participar tot el personal 

que treballa en un centre de salut i/o que 
tinguin contacte directe amb pacients”, 
explica el doctor Antoni Rosell, investiga-
dor principal del projecte a Germans Trias. 

Del 22/10 al 04/11/2020

“Després de l’administració de la vacuna 
(o del placebo) farem un seguiment dels 
participants durant 12 mesos. La vacuna 
serà efectiva si hi ha considerablement 

menys infeccions per COVID-19 en els 
participants que han rebut la BCG respecte 
els que hagin rebut placebo”, detalla Ro-
sell.
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El PSC demana a Albiol que decreti 
el teletreball a l’Ajuntament durant 15 dies  
Es vol així garantir la minimització dels desplaçaments i de contacte social 

Demanen el teletreball a l’Ajuntament de Badalona

El regidor Socialista Rubén Guijarro es va 
adreçar fa uns dies a l’Alcalde de Badalona 
perquè doni compliment a les recomana-
cions del Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya per evitar la propagació 
de la COVID19 durant els propers 15 dies. 
El Departament de Salut recomana que les 
empreses i organitzacions facilitin tot el 
possible el teletreball,donat que és una de 
les eines més efectives per combatre l’epi-
dèmia perquè permet disminuir la mobilitat 
no essencial i el contacte social.
El regidor Guijarro diu que “les Adminis-
tracions hem de ser exemplars a l’hora de 
prendre les mesures oportunes per reduir la 
transmissió del virus, i molt més entre les 
nostres treballadores i treballadors”. Gui-
jarro també ha demanat exemplaritat a tot 

el cos polític del Consistori badaloní i ha 
demanat al govern local que tots els òrgans 
col·legiats dels quals formen part les regi-
dores i regidors del Consistori (Plens, Jun-
tes Informatives, Juntes de Portaveus, Co-
missions i Consells d’Administració) també 
es realitzin per mètodes 100% telemàtics 
per donar exemple i per no comprometre 
als professionals dels serveis tècnics que 
donen suport.
El regidor Guijarro també vol tenir un agraï-
ment per “tota la ciutadania de Badalona 
que està mostrant un comportament cívic 
exemplar a l’hora de combatre el virus i se-
guir totes les recomanacions sanitàries”. I 
ha fet “una crida als badalonins i badaloni-
nes a extremar les mesures d’autoprotecció 
i evitar el contacte social”.

Núm. 705

de reunir-se amb representants de l’AMPA 
de l’escola Progrés i de visitar la zona amb 
ells, el grup d’ERC Avancem-MES proposa 
al govern municipal estudiar la possibilitat 
de tallar en trànsit al carrer Indústria davant 
l’Escola durant l’entrada i sortida dels nens 
i nenes. ERC també proposa que el govern 
faciliti la informació sobre quines són les 
tasques assignades als agents cívics que 
controlen l’entrada i sortida de l’escola. 
Els repúblicans també proposen adaptar la 
zona del carrer Providència com a zona de 
parada per deixar els infants amb el sistema 
“Petó i adeu”.
Alex Montornès, portaveu del grup muni-
cipal d’ERC Avancem-MES ha dit: “instem 
al govern municipal a plantejar un pla glo-
bal de mobilitat per al conjunt del barri de 
Progrés, ja que es tracta d’una zona amb un 
trànsit elevat que, sovint, dificulta la vida 
quotidiana dels veïns i veïnes del barri i dels 
usuaris dels seus equipaments”.

ERC Badalona ha emès un comunicat on 
reclama al govern del PP que millori la mo-
bilitat a l’entorn de l’escola Progrés. Recent-
ment, la Comissió de Mobilitat de l’AMPA 
de l’Escola Progrés ha denunciat diversos 
problemes entorn del centre educatiu i ha 
proposat la implementació d’un model més 
sostenible que tingui en compte els infants 
i joves. Els problemes de mobilitat s’han in-
crementat, encara més, a causa de les res-
triccions i mesures vinculades al Covid-19. 
La Comissió assenyala que l’entrada i sorti-
da pel carrer Indústria és un punt conflictiu 
a causa de l’elevat volum de trànsit, la velo-
citat dels cotxes i l’amplada insuficient de 
les voreres del carrer. També que les sen-
yals, tant verticals com horitzontals, mos-
tren diverses incoherències, que l’estat dels 
vials no és l’adequat i que, en definitiva, cal-
dria introduir mesures per limitar el trànsit 
a la zona (especialment durant les entrades 
i sortides de l’escola). Per tot això, després 

ERC demana millorar la 
seguretat viària entorn 
l’escola Progrés

Escola Progrés
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Nova campanya de vacunació antigripal 
promoguda pel Departament de Salut
L’objectiu principal és protegir al personal sanitari i col·lectius de risc 
El Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a través de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, ha iniciat la 
campanya antigripal. L’objectiu principal 
d’aquest any és augmentar la vacunació, 
especialment entre el personal sanitari; 
el sociosanitari; el col·lectiu de gent gran 
(preferentment majors de 65 anys) i entre 
les persones de qualsevol edat que puguin 
presentar condicions de risc sociosanitari. 
Es pretén protegir de la grip a les perso-
nes més vulnerables, disminuint la seva 
incidència en aquests grups diana i poder 
contribuir a reduir l’impacte sobre la pres-
sió assistencial, condicionada aquest any 
per l’evolució del nou coronavirus SARS-
CoV-2.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
i la Comissió Europea han establert com 
a objectiu per a la temporada 2020-2021 
assolir o superar cobertures de vacunació 
del 75% en persones grans, preferentment 
a partir dels 65 anys i en el personal sa-
nitari i sociosanitari, així com superar el 
60% en persones amb condicions de risc.

grip és “més important que mai” per evi-
tar coinfeccions amb la covid-19 entre els 
col·lectius amb més risc de complicacions 
i per distensionar el sistema sanitari.
En paral·lel, es desenvoluparan altres vies 
per programar la vacunació i perquè les 
persones d’aquests grups ho puguin de-
manar de forma activa, a través d’una web. 
El període òptim de vacunació és durant 
els propers dos mesos, uns quinze dies 
abans que, segons les previsions, la grip 
arribi al llindar epidèmic, que aquest any 
se situa als 95,69 casos per 100.000 ha-
bitants.

Salut habilitarà espais complementaris als 
centres d’atenció primària (CAP) per a la 
campanya de vacunació de la grip d’aquest 
any, que oficialment va començar dijous 
passat. Seran centres cívics, biblioteques, 
pavellons i altres equipaments per als ca-
sos en què els CAP no poden habilitar un 
doble circuit. Un dels grans objectius de 
la campanya és ampliar la cobertura entre 
els grups de risc, com són les persones a 
partir dels 60 anys, amb factors de risc i 
embarassades, entre altres, i per primera 
vegada s’hi inclouen els docents. Salut 
recalca que aquest any la vacunació de la 

Salut habilita espais fora 
dels CAP per a la vacunació 
de la grip
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• Usuaris CAP Bufalà: de 10 a 19.30 
hores en el mateix centre. Cal cita prè-
via al web ics.gencat.cat o trucant al 
93.326.89.01
• Usuaris CAP Dr. Robert: matins de 
dilluns a divendres de 10 a 13.30 hores 
o bé tardes de dilluns a dijous de 15.30 
a 17.30 hores al Centre Cultural El Car-
me (carrer de Francesc Layret, 78 planta 
baixa). Cal cita prèvia al web ics.gencat.
cat o trucant al 93.326.89.01
• Usuaris CAP Gran Sol: de 15 a 20 
hores a la planta 1 del mateix centre (en-
trada per la porta a la dreta de l’entrada 
principal). Cal cita prèvia al web ics.gen-
cat.cat o trucant al 93.326.89.01
• Usuaris CAP Llefià: del 19 d’octubre 
al 6 de novembre, matins de 10 a 13 ho-
res. El 27 d’octubre i el 3 de novembre 
també en horaris de tarda de 15.30h a 19 
hores al Centre Cívic Torre Mena (plaça 
de Trafalgar, 1). Cal cita prèvia al web ics.
gencat.cat o trucant al 93.326.89.01

• Usuaris CAP St. Roc: del 15 d’octubre 
al 19 de novembre matí de 9.40 a 13 ho-
res i tardes de 15 a 19 hores al mateix 
centre (a la planta baixa, accés pel carrer 
del Comerç). Cal cita prèvia al web ics.
gencat.cat o trucant al 93.326.89.01

• Usuaris dels Centres d’Atenció 
Primària Martí Julià, Progrés-Raval, 
Nova Lloreda, Apenins-Montigalà, Mo-
rera- Pomar: les vacunacions comença-
ran divendres 16 d’octubre amb cita 
prèvia 

Campanya vacunació anti grip

Cap de Sant Roc
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Badalona obre convocatòria per a 
concedir ajudes de fins a 350 euros 
a pimes i autònoms 

Ajudes a autònoms i pimes

L’Ajuntament de Badalona ha obert el termi-
ni per a sol·licitar les ajudes econòmiques 
per a autònoms i micropymes afectades per 
la covid-19, que podran aspirar a una pres-
tació de fins a 350 euros. La convocatòria 

estarà  oberta fins al 31 de desembre.
L’import màxim corresponent a aquesta 
primera convocatòria és d’1.570.000 euros 
per a l’exercici 2020-2021 i compta amb el 
finançament del Pla metropolità de suport 

a les polítiques socials municipals 2020-
2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Condicions
Per a poder accedir a la subvenció és ne-
cessari ser autònom o persona jurídica amb 
activitat econòmica activa abans de l’entra-
da en vigor de l’estat d’alarma i tenir seu so-
cial a Badalona. En el cas d’autònoms, han 
d’haver suspès la seva activitat totalment 
o parcialment a conseqüència del decret 
d’estat d’alarma i haver disminuït els seus 
ingressos un 75% respecte als sis mesos 
anteriors. En el cas de les micropymes, han 
de tenir un màxim de nou treballadors, un 
volum d’operacions no superior a dos mi-
lions d’euros anuals i també han d’haver 
suspès la seva activitat o tancat pel decret.
L’ajuntament aportarà, fins als 350 euros, un 
50% de les despeses acreditades referents 
a la implantació de mesures de seguretat, 
protecció i salut dels treballadors relaciona-
des amb la covid-19 i per subministraments 
de serveis bàsics, comunicacions i assegu-
rances amb un màxim de sis mesos des de 
la implantació de l’estat d’alarma.

Ara que, a més de l’oci nocturn tam-
bé estan tancats bars i restaurants, 
els veïns i veïnes de Badalona tenen 
por a que se celebrin els multitu-
dinaris botellons que, actualment, 
estan a l’ordre del dia. Aquests es 
convoquen per xarxes socials i ja 
han hagut diversos avisos per fer-
ho a Badalona. Una situació que fa 
témer el pitjor, ja que al Polígon Sud 
ja se celebren aquests botellons.

Imatge dels botellons diaris 
al polígon Badalona Sud

POR PELS MACROBOTELLONS

FOTONOTICIA
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Pompas Fúnebres i el Tanatori se sumen al minut de 
silenci de les funeràries en record de les víctimes la 
setmana del Dia de Tots els Sants 

PFB Serveis Funeraris

PFB Serveis Funeraris i Tanatori de Ba-
dalona, en col·laboració amb l’Associa-
ció Nacional de Serveis Funeraris (PA-
NASEF), participarà en l’homenatge a 
les víctimes de la pandèmia i als morts 
durant aquest any unint-se al minut de 
silenci que es guardarà en totes les fu-
neràries d’Espanya el dia 30 d’octubre 
amb motiu de la setmana Dia de Tots els 
Sants.
La Setmana prèvia a Tots els Sants són 
dates en les quals moltes famílies re-
corden als seus sers estimats que ja no 
estan. Per aquesta raó ha estat el dia triat 
per a honrar als morts mitjançant aquest 
gest silenciós que busca expressar el que 

les paraules no poden. Un gest que vol 
també mostrar el compromís del sector 
amb l’acompanyament als sers estimats 
en el seu procés de duel.
No serà l’única iniciativa. PFB Serveis 
Funeraris i Tanatori de Badalona també 
s’han unit a la iniciativa floral del sector 
funerari, que recorrerà en els homenatges 
a tres flors concretes per la seva simbolo-
gia: el crisantem, que representen l’eter-
nitat; el clavell, l’amistat i l’afecte sincer 
envers les famílies; i la gerbera rosada, 
el compromís diari. Aquestes flors retran 
homenatge respectivament, no sols als 
morts, sinó també a les seves famílies i 
als professionals del personal funerari.

(6) i del contracte de Verd Urbà (6).
Ara com ara ja s’han netejat més de 7.500 
escocells de l’objectiu total. Es preveu 
que a finals de mes s’hagi enllestit al vol-
tant del 40% de la campanya i que es ne-
tegin uns 9.000 escocells mensuals fins a 
assolir els 30.000 a finals d’any.
A banda de la neteja de les males her-
bes i la brutícia, l’Ajuntament ha iniciat 
també una campanya de poda que pre-
veu l’actuació en 10.500 arbres i 1.500 
palmeres ubicades a tots els barris de 
la ciutat. Amb aquesta iniciativa es vol 
dignificar tots els carrers de Badalona i 
acabar amb les molèsties que provoquen 
a molts veïns les branques que no han 
estat podades durant els darrers anys i 
que permeten la proliferació de plagues 
d’insectes.

L’Ajuntament de Badalona ha iniciat du-
rant les darreres setmanes una campanya 
per eliminar les males herbes de 30.000 
escocells i els paviments que els rodegen 
ubicats a tots barris de la ciutat. Fins que 
acabi l’any 2020 diverses brigades treba-
llaran diàriament per desbrossar i netejar 
tots els punts de la ciutat que necessitin 
una actuació prioritzant aquelles zones 
que es trobin en pitjors condicions.
La campanya es va iniciar durant el mes 
de setembre amb dues brigades de l’equip 
de parc i jardins de la ciutat formades per 
11 persones i que s’han anat augmentant 
progressivament fins a arribar a les set 
brigades i un total de 29 persones treba-
llant. Les persones que s’han incorporant 
provenen de l’IMPO (6), del Programa 
Treballs en Benefici de la Comunitat TBM 

L’Ajuntament netejarà 
les males herbes i la brutícia 
de 30.000 escocells
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tes es destil·len en alambins de 
coure per a obtenir els olis essen-
cials, que juntament amb el sucre 
de canya, l’aigua desmineralitzada i 
l’alcohol neutre de primera qualitat 
componen l’anís. Posteriorment la 
mescla s’agita suaument, es filtra i 
s’embotella.  
El fins ara director gerent de 
l’empresa, Antonio Guillén, s’ha 
prejubilat aquests dies i ha deixat el 
càrrec. Guillén portava 25 anys al 
capdavant de l’Anís del Mono.

La famosa fàbrica de l’anisat ja és tot 
un símbol de la ciutat de Badalona. 
Ja ho veníem anunciat l’any passat 
i, enguany, es pot dir: Anís del Mono 
compleix 150 anys. 
Per aquest motiu, l’empresa ha tret al 
mercat, com cada any, una ampolla 
original i limitada durant les festes 
nadalenques.  
Al llarg d’aquestes dècades Anís del 
Mono ha mantingut l’essència intacta, 
alhora adaptant-se als nous temps. 
La grana d’anís natural i altres plan-

Anís del Mono 
celebra 150 anys

contra la salut de qui lluita contra 
l’anorèxia i la bulímia”.
El cartell, finalment, va ser retirat i 
el conseller delegat de l’ens Marina 
Badalona, Imanol Sanz, va acomia-
dar la cap de comunicació del port, 

El Port de Badalona – Marina Ba-
dalona, empresa municipal pre-
sidida per l’alcalde del PP Xavier 
García Albiol, va publicar el passat 
cap de semana coincidint amb el 
pont del Pilar, un cartell publicitari 
amb l’eslògan “Les Pilis al Port” on 
es pot veure un grup de dones en 
banyador amb cossos “totalment 
irreals”.
El PSC de Badalona considerava 
que aquest tipus de publicitat era 
masclista i faltava el respecte a les 
dones de Badalona. Amb imatges 
com aquesta es potencien este-
reotips físics que poden portar a 
episodis de depressió i trastorns 
alimentaris especialment en do-
nes joves. “Badalona està plena de 
dones diverses, de totes les talles i 
edats i aquest cartell no és repre-
sentatiu d’això”, asseguraven des 
del PSC.
La Federació de Dones de Bada-
lona, a més, també es sumava a 
la denuncia: “Un greu problema 

Polèmica pel cartell 
publicitari “Les Pilis al port” 
Per emprar estereotips sexistes

Imatge publicitària de la campanya

Eva Maria Gómez. A través de les 
xarxes, diferents partits polítics de 
l’oposició, com ERC i Guanyem 
Badalona en Comú, han demanat 
explicacions al govern municipal 
per aquest acomiadament.
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Detenen dos veïns de Badalona que feien un forat a 
una paret per robar en una perfumeria de l’Hospitalet 
Els 2 homes tenen 30 i 40 anys

Productes de la perfumeria de l’Hospitalet

Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir dimarts dos homes, de 30 i 40 
anys i veïns de Badalona, per ha-
ver intentat entrar a robar en una 
perfumeria de l’Hospitalet de Llo-
bregat fent un forat en una paret. 
La policia va rebre l’avís d’una 
veïna de l’avinguda Miraflores 
que alertava que escoltava cops 
molt forts, similars als d’un mar-
tell, i advertia que recentment hi 
havia hagut un intent de robatori 
a la zona. En arribar, els agents 
van accedir a l’escala interior de 
l’edifici i van veure dos homes fu-
gint escales amunt, als quals van 

detenir al cap de pocs metres. La 
policia va comprovar que havien 
accedit a la sala de comptadors 
per fer un forat a la paret que els 
permetés entrar a la perfumeria 
de la finca veïna.
Els dos homes van quedar de-
tinguts com a presumptes autors 
d’un delicte de robatori amb força 
en grau de temptativa a establi-
ment comercial. Els arrestats 
acumulaven 28 antecedents poli-
cials, molts d’ells per robatoris. 
Després de passar a disposició 
judicial van quedar en llibertat 
amb càrrecs.

Avui, Jovent Republicà de Ba-
dalona, han penjat una pancarta 
en to satíric i sarcàstic, que deia 
«Albiol (soc) ets el millor alcal-
de, signat (Albiol) Veí de Badalo-
na» per tal de criticar l’acció pro-
pagandística que va dur a terme, 
un cop més, l’altre dia a la plaça 
de la Vila quan Xavier García Al-
biol va penjar una pancarta en 
nom dels «veïns de Sant Crist» 
donant-se mèrits.

Jovent Republicà penja una 
pancarta per “criticar l’acció 
propagandística i populista 
d’Albiol” 

Els Mossos d’Esquadra va detenir 
divendres a la matinada cinc ho-
mes, d’entre 23 i 46 anys, com a 
presumptes autors del robatori 
amb força a l’interior del semire-
molc d’un camió que es trobava 
estacionat en una àrea de servei 
de l’AP-7 en sentit Barcelona. Poc 
després de produir-se els fets, cap 
a dos quarts de quatre de la ma-
tinada, diverses patrulles van ini-
ciar la recerca d’un turisme i una 
furgoneta, on els lladres havien 
carregat diverses caixes de roba 

Roben mercaderia 
d’un camió a l’AP7 i troben 
el material a Badalona 

sostretes. 
El turisme va ser interceptat a la 
mateixa autopista a l’altura de 
Banyeres del Penedès. Els seus 
cinc ocupants, tots amb nombro-
sos antecedents, van ser detinguts 
malgrat l’intent d’escapolir-se. La 
furgoneta va acabar sent localitza-
da posteriorment a Badalona. Els 
seus dos ocupants van abando-
nar-la al carrer Alfons XII amb les 
claus posades quan van constatar 
la presència policial. 
A l’interior els mossos van trobar 

quatre caixes de roba sostretes 
del camió mentre el conductor 
descansava. En l’escorcoll del 
turisme on viatjaven els detinguts 
els agents també van descobrir 
quatre garrafes, quatre mànegues 
i un embut que haurien utilitzat 
per sostreure combustible als ca-
mions aturats a l’àrea de servei. 
Els cinc arrestats van quedar en 
llibertat amb càrrecs diumenge 
passat després de passar a dis-
posició del jutjat de guàrdia del 
Vendrell.

Els cinc arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs diumenge passat

Pancarta del Jovent Republicà

Després d’anys amb les reclama-
cions del mal manteniment de les 
rampes mecàniques de Sant Crist 
i la pancarta penjada pels veïns, 
ha aparegut una pancarta agraïnt 
a l’Alcalde Albiol el bon funcio-
nament de les rampes des que ell 
ha aparegut a l’ajuntament.
Els veïns de Sant Crist han anun-
ciat públicament que aquesta pan-
carta no l’han fet ells, sinó que ha 
sigut una estrategema de l’Albiol.
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“Volem ajudar als professionals del sector 
immobiliari a adaptar-se a un nou entorn” 

Vicenç Hernández, CEO de Tecnotramit y presidente de la 
Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC)

Nous pisos al canal del barri del Gorg

El badaloní Vicenç Hernández ha assumit la 
presidència de l’Associació d’Agents Immo-
biliaris de Catalunya (AIC) en un moment 
especialment delicat quan la pandèmia no 
ha aconseguit frenar el preu dels lloguers a 
l’Àrea Metropolitana, tot i la necessitat evi-
dent que hi ha. A més es produeixen altres 
fenòmens com la crescuda de la demanda 
per anar a viure a la perifèria de Barcelona, a 
llocs com Terrassa o Badalona. Parlem amb 
ell sobre la situació actual del sector a Cata-
lunya i a Badalona.

- Tothom pensa en el sector immobi-
liari com en un sector que no té bona 
imatge. Per què?
Aquest és un sector on treballa molta gent i hi 
ha de tot. Segurament hem de saber comuni-
car millor allò que fem en benefici de les per-
sones que fan front a una de les inversions 
més importants de la seva vida. Però també 
hem de saber ser exigents a nivell intern i no 
permetre que uns pocs taquin la reputació 
de tot un col.lectiu. Tanmateix, des de l’any 
2000, portem denunciant que s’ha permès la 
lliure entrada de gent poc capacitada profes-
sionalment i creiem que s’ha de ser més exi-
gent per exercir aquesta professió. Un dels 
nostres objectius és establir uns requisits de 
formació i codi ètic més restrictius. 

- Com aconseguiu encaixar la profes-
sió amb els canvis econòmics i socials 
que s’estan donant?
Aquesta pandèmia ens ha portat una accele-
ració de la integració dels processos digitals 
del sector. El nostre sector en general estava 
molt endarrerit tecnològicament en diversos 
sentits al llarg de tota la cadena de valor. En 
aquest sentit, la covid-19 ha sigut l’empenta 
necessària per posar-nos les piles en matèria 
de transformació digital. Per tant, nosaltres 
creiem que podrem utilitzar aquests canvis 
per fer un pas endavant en la nostre aportació 
de valor al consumidor final. 

- Què hi penses de la nova llei que re-
gula el preu del lloguer a Catalunya?
És una llei que no ens agrada ni en forma 
ni en fons. Primer, perquè no s’ha consultat 
amb els professionals immobiliaris i, segon, 
perquè no solucionarà res. La solució no és 
posar un límit al lloguer, aquesta és una so-
lució ràpida perquè deriva la responsabilitat 
al propietari, però quan no hi ha oferta de 
lloguer això passa a ser un problema social 
i hauria de ser l’administració pública la que 
s’hauria de responsabilitzar. Aquest tipus de 
lleis es porten implementant des de la 1a 

Guerra Mundial i mai han funcionat de ma-
nera aïllada.

- Per tant, la llei afavoreix a l’inquilí, 
però no al propietari?
Els propietaris de més del 90% de pisos no 
són grans tenidors d’immobles. Són per-
sones individuals que lloguen el seu pis i 
complementen així la seva pensió. Per tant, 
s’haurien de buscar solucions que afavoris-
sin també al propietari. Una possible solució 
seria deixar llibertat pel preu del lloguer, però 
penalitzar fiscalment a aquells propietaris 
que superin un cert límit o bonificar fiscal-
ment a aquelles persones que volen viure de 
lloguer i no disposen de rendes suficients. 

Però això implica recursos públics i és el que 
no volen.

- Creus que la no regulació del preu del 
lloguer té relació amb les ocupacions?
No crec que una cosa estigui relaciona-

Entrevistem a Vicenç Hernández, president de l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya

da amb l’altra. Ho venim denunciat des de 
l’Associació des de fa temps i és ara quan 
sembla que l’Administració Pública està 
començant a treballar-hi. Aquesta situació 
és dolenta des del punt de vista econòmic i 
social perquè genera desequilibris i una mala 
imatge a nivell de país.

- Baixaran els preus del lloguer a Ba-
dalona?
A nivell global els preus tendiran a baixar, 
però no per l’efecte de la llei, sinó perquè 
la oferta d’habitatge està augmentant i per-
què hi ha municipis on la col.laboració 
público-privada està ajudant a incremen-
tar aquesta oferta. Badalona especialment 
compta amb un efecte positiu des del punt 
d’atracció de demanda, i pot tendir a preus 
a l’alça perquè és una ciutat molt atractiva 
per viure-hi. Té un clima com el de Bar-
celona, un litoral millor conservat, bones 
comunicacions, a 25 minuts de l’aeroport... 
Una ciutat que dins del desenvolupament 
del teletreball és idònia per viure, amb els 
avantatges d’una gran ciutat.

- Els nous pisos que s’estan construint 
al Gorg, faran d’aquest un barri més 
cotitzat? 
Totalment. En quant hi hagi més demanda 
s’anirà cotitzant més. Al cap i a la fi, aquesta 
zona és molt atractiva, més encara si s’arriba 
a concloure el famós canal, que ja veurem si 
passa. És un barri proper a Barcelona, en una 
nova zona i en primera línia de mar. Un fo-
cus d’atracció. És clar, aquests nous desen-
volupaments provocaràn unes desigualtats 
inevitables entre barris que poden generar 
incrementar les diferències d’atractiu, però el 
que s’ha de buscar és un desenvolupament 
equitatiu perquè aquest possible desequili-
bris no es produeixin.

Ens hem posat les 
piles en matèria de 
transformació digital
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Fruit de l’acord entre l’Ajuntament de Badalo-
na i la Junta d’Andalusia, els pròxims 6 i 7 
de novembre actuaran a Badalona “el Ballet 
Flamenco de Andalucía”. Aquesta companyia 
és el màxim representant institucional de l’art 
“jondo”, que ha exercit d’ambaixador del fla-
menc des de la seva creació l’any 1994. Du-
rant aquests anys, el Ballet s’ha convertit en el 
millor exemple per obrir nous mercats per al 
flamenc, ha passat per escenaris de tot el món 
i format part de les agendes culturals de paï-
sos com els Estats Units, l’Argentina, Cuba, 
França, Itàlia, Hongria, Suïssa, Mèxic; cites 
internacionals com l’Exposició Aichi, al Japó, 
o la participació en grans festivals com els de 
Nova York i Londres. Ara, i durant dos dies, 
arribarà a Badalona amb l’objectiu de portar 
a la ciutat un espectacle de primer nivell. Tot 
plegat arriba després de la signatura d’un pro-
tocol entre l’Ajuntament de Badalona i la Junta 
d’Andalusia per fomentar la cultura andalusa 
a Badalona. L’acord va signar-se divendres 
passat, entre l’alcalde Xavier Garcia Albiol i la 
consellera de Cultura i Patrimoni Històric de 
la Junta d’Andalusia, Patricia del Pozo.

El Ballet Flamenco 
de Andalucía 
actuarà els dies 6 i 
7 de novembre

La 46a edició del Festival Filmets de Ba-
dalona tancarà la seva edició més estranya 
aquest dissabte amb la Nit de les Venus, 
al teatre Zorrilla, a les 21h. El certamen ha 
tingut enguany cinc sessions presencials, 
tres a Badalona i dues a l’institut francès 
de Barcelona, amb totes les mesures de se-
guretat derivades de la Covid-19. La resta 
de sessions es poden veure a través de la 

Badalona no tindrà Cavalcada de Reis, la 
tarda del 5 de gener, tal com hem conegut 
fins ara. El govern municipal ja s’ha decidit 
a suspendre un dels actes més multitudina-
ris de ciutat, per l’actual situació sanitària. 
Segons ha explicat l’alcalde, Xavier Garcia 
Albiol en una entrevista a Televisió de Bada-
lona, fins fa pocs dies hi havia dos possibles 
escenaris. Organitzar la tradicional Cavalcada 
de Reis o bé buscar actes alternatius. Final-
ment, segons Albiol, la Cavalcada de Reis, 

Filmets tanca la seva edició més 
híbrida amb la Nit de la Venus

Els Reis d’Orient busquen 
alternatives per arribar 
el 5 de gener a Badalona

plataforma que tothom pot veure a través 
del web del festival. Aquest any, dues de les 
sessions han estat amb curts sorgits durant 
el confinament. La pàgina web del festival 
www.festivalfilmets.cat (a través de la pla-
taforma digital Festhome) ofereix aquestes 
sessions del festival. L’espectador té l’avan-
tatge que es pot fer sessions a la carta, és a 
dir, al seu gust. 

amb les carrosses circulant pels carrers de 
la ciutat, ha quedat descartada. L’alcalde ha 
avançat que el govern local està treballant en 
una sèrie d’activitats per fer arribar els Reis 
d’Orient uns dies abans del 5 de gener perquè 
tots els infants badalonins els puguin veure. 
Una opció seria habilitar tres punts de la ciu-
tat, del 2 al 5 de gener, perquè amb mesures 
de seguretat els nens i nenes puguin veure 
els Reis d’Orient. Segons Albiol, ara mateix 
s’està tancant els detalls d’aquestes activitats.

La Nit de les Venus, la nit del palmarés 
del festival
La gala de cloenda de Filmets, la tradi-
cional Nit de les Venus, serà el moment  
culminant del festival. És la cerimònia en 
la que s’entreguen els guardons als  ci-
neastes premiats. Uns guardons que són 
la tradicional Venus romana de  Baetulo, 
la Badalona romana. La Nit de les Venus 

Isabella Pettih, del British Council; Agustí Argelich, director artístic de 
FILMETS; i Josep Viñeta Balsells, conseller delegat de Badalona Comunicació

Imatge d’arxiu de la Cavalcada de Reis de Badalona

Membres de FILMETS i del British Council al photocall de FILMETS

     

L’AGENDA CULTURAL

Divendres 23 d’octubre

- 46ena edició del Festival Filmets 
 (via online) 
- Exposició sobre Evarist Arnús, al 
 Museu de Badalona
- Presentació del llibre “Nit” de Marco
 Antonio López, a les 19h, a l’Espai  
 Betúlia 

Dissabte 24 d’octubre

- 48 hores Open House a Badalona 
 (durant tot el cap de setmana) 
- Cinema infantil en català, amb el  
 film “Espies disfressats”, 
 a les 16:15h 
- Nit de les Venus del Filmets, 
 a les 22h, 
 al Teatre Zorrilla 

Diumenge 25 d’octubre

- 8 hores Open House a Badalona
 (durant tot el cap de setmana) 
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Els 300 curts seleccionats es poden veure a través del seu web
tindrà lloc el dissabte 24 d’octubre, a 
les 21 hores, al Teatre  Zorrilla. La gala 
serà emesa per Televisió de Badalona i 
les televisions associades a la Xarxa. Els 
presentadors de l’espectacle seran Lídia 
Heredia, com ja és tradicional, que  estarà 
acompanyada en aquesta ocasió per Que-
co Novell. Els premis s’entregaran durant 
la vetllada.
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Un any més, la ciutat participa al 
festival 48 hores Open House. A 
Badalona els actes es centraran 

Badalona participa 
per cinquè any consecutiu 
al 48h Open House

aquest cap de setmana, del 24 i 
25 d’octubre. Durant aquests dos 
dies diversos edificis singulars 

de la ciutat obriran les seves por-
tes al públic de manera gratuïta 
per tal d’apropar l’arquitectura a 
la ciutadania i reivindicar el patri-
moni arquitectònic de Badalona. 
A més, les persones interessades 
podran gaudir també de diferents 
itineraris lliures per diverses 
parts de la ciutat. Aquestes rutes 
es podran realitzar amb fitxers 
multimèdia disponibles al web 
www.48hopenhousebarcelona.
org. Els edificis que obriran les 
seves portes els dies 24 i 25 
d’octubre es troben ubicats en 
diferents indrets de Badalona. El 
llistat inclou equipaments molt 
diversos que recorren totes les 
èpoques històriques que caracte-
ritzen la idiosincràsia de la ciutat 
com, per exemple, la Casa dels 
Dofins, la CACI, la Donzella. la 
Casa de la Vila i l’edifici munici-
pal El Viver o l’edifici d’habitatges 
Torrebadal.

Tornen les tapes al passeig ma-
rítim, davant la platja dels Pes-
cadors. Durant aquest cap de 
setmana arriba la cinquena edició 
del “Badalona Tapes & Midnight 
Bath”, una cita consolidada dins 
del calendari estiuenc de la ciu-
tat. Enguany hi participaran prop 
d’una vintena de restaurants de 

Badalona. El certamen obrirà els 
tres dies, divendres, dissabte i 
diumenge, de 19h a ben entrada la 
nit. Dissabte hi haurà una actuació 
musical amb el cantautor badaloní 
Martí Ruiz i el ja tradicional bany 
de mitjanit fins a tocar la bota, 
una antiga tradició recuperada fa 
5 anys.

Arriba el 22è Concurs 
de Música de Badalona 

Cartell del Concurs de Música de Badalona

Imatge de la Donzella de la Costa 

Del 22/10 al 04/11/2020

És farà al Teatre Principal 
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Després d’enfrontar-se a Real Madrid i 
Iberostar Tenerife, el Joventut té una nova 
oportunitat de demostrar que aquesta 
temporada pot tombar un dels equips que 
aspiren a mantenir-se a les posicions cap-

davanteres de la Lliga Endesa: TD Systems 
Baskonia. Tot un os històric.
El vigent campió del campionat viatja a 
l’Olímpic de Badalona després de supe-
rar  diumenge el Barça (82-71) i amb el 

LA PRÈVIA 7a Jornada Lliga ACB. Pavelló Olímpic, dissabte 24 a les 20:45h

Nou repte per fer-la grossa 

JOVENTUT BADALONA TD SYSTEMS BASKONIA

punt a favor de no haver disputat jornada 
continental entre setmana. La Penya arriba 
al matx mantenint les bones sensacions a 
Europa, després de superar el Reyer Ve-
nezia en un matx molt seriós dels verd-i-
negres (92-78).
El balanç del conjunt vasc a l’ACB és 
idèntic al dels badalonins: 4 victòries i 2 
derrotes. Els darrers quatre duels entre el 
conjunt de Carles Duran i el de Dusko Iva-
novic també mostra un equilibri semblant: 
tres victòries per part del Saski-Baskonia 
(la màxima diferència de només 6 punts) i 
una única badalonina, justament a la fase 
de grups de la Fase Final de la temporada 
passada.

Un campió camaleònic 
Tot i guanyar la lliga, el Baskonia ha patit 

canvis aquesta temporada, adaptant-se a 
la nova realitat però sent competitiu a la 
competició domèstica i europea. Shenge-
lia va marxar després de liderar l’equip du-
rant diverses temporades, així com també 
han  tancat etapa Shavon Shields, Micheal 
Eric, Sergi Garcia, Patricio Garino, Ajdin 
Penava i Lautaro López. La continuïtat de 
Vildoza, MVP de la final anterior, és clau 
en aquest nou projecte. Pierriá Henry i 
Polonara també segueixen al mateix equip. 
L’aler Rokas Giedraitis, l’ala-pivot Alec 
Peters i el pivot Tonye Jekiri arriben per 
reforçar l’equip.
Per aquest enfrontament (dissabte, 20:45 
hores), Carles Duran tindrà tots els juga-
dors disponibles, a excepció de Shawn 
Dawson, que és dubte després d’arrosse-
gar encara una tendinitis al genoll.

Foto: ACB Photo
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LA CRÒNICA DE LA LLIGA

82

JOVENTUT 

86

IBEROSTAR TENERIFE

Punt final 
a la ratxa a Tenerife

El Joventut va caure i posar punt final a la 
seva dinàmica de cinc victòries seguides 
(ACB i Eurocup) davant un Iberostar Teneri-
fe (86-82) molt més encertat des del tir ex-
terior i amb Shermadini, Fitipaldo, Huertas 

i Sergio Rodríguez liderant la victòria local. 
Ante Tomic (18 punts i 11 rebots) i Bro-
dziansky (15 punts), jugadors verd-i-negres 
més ben valorats. 
L’Iberostar Tenerife va mostrar perquè ha 

Propera jornada

 Unicaja - Iberostar Tenerife
 BAXI Manresa  -  Coosur Real Betis
 Joventut -  Baskonia
 San Pablo Burgos -  UCAM Murcia
  Herbalife - Obradoiro 
     GBC -  Fuenlabrada 
 Valencia Basket  - Casademont  
 Real Madrid  - Movistar Estu
 Barça  - Morabanc

Morabanc Andorra - San Pablo Burgos    87-82
Herbalife - Unicaja                                       80-84
Tenerife - Joventut                  86-82
Fuenlabrada - Baxi Manresa                       100-102
Baskonia - Barça                                 82-71
Monbus Obradoiro - GBC          85-76
Real Betis Coosur - Movistar Estu           80-81
Casademont Z. - UCAM Murcia                       98-86
Retabet - Real Madrid                                  ajornat

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

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

Classificació

Foto: ACB Photo

arrencat la temporada amb un 4-0 a la Lliga 
Endesa i va començar a liderar el partit, amb 
Shermadini, Sergio Rodríguez i Fitipaldo al 
capdavant. La Penya va aconseguir mantenir 
el marcador força igualat gràcies a tres en-
certs des de línia de 6,75. Millor joc exterior 
que interior del Joventut. 
Sense fer un gran partit, el Joventut va 
competir contra un equip intractable. Amb 
un triple de Pau Ribas, el conjunt de Du-

ran s’avançava al marcador (13-14) però 
ràpidament responia Fran Guerra amb una 
esmaixada. Bassas tancava el primer quart 
amb un 2+1 (22-22). 
Neno va mantenir la fe amb un tir exte-
rior (81-76) però Doornekamp enfonsava 
aquestes opcions i finalitzava la ratxa de 
cinc victòries badalonines seguides entre 
lliga i Europa (86-82).
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Foto: David Grau / CJB

Foto: CJB

porada. La covid-19 ha reduït mínimament 
la xifra de temporades anteriors. Si 1.260 
van gaudir de la remuntada davant Par-
tizan, 1.258 ho van fer davant el Venezia 
Regina en la jornada quatre de la compe-
tició. 
Tot i que la situació sanitària no convida 
gaire, els horaris dels partits són noctur-
ns i Esport 3 els emet, els seguidors de 
la Penya han mantingut el seu suport a 
l’equip i aprofiten per recolzar els jugadors 
quan millor sensacions estan mostrant. 

Venezia va capgirar el marcador gràcies al 
seu encert exterior (3-5). Aquesta respos-
tavisitant va suposar un intercanvi de ciste-
lles, amb un increïble clínic d’assistències i 
encert exterior per part de Ferran Bassas (6 
punts i 2 assistències en 4 minuts).
Els bons minuts verd-i-negres van tenir 
la seva resposta per part de l’equip de De 
Raffaelle. Un parcial de 0-9 que tornava a 
capgirar el marcador i un -4 a causa de 
dues pèrdues absurdes dels badalonins 
però que s’acabaria equilibrant abans de 
finalitzar el primer quart (24-26).
L’inici del segon quart va mantenir la Pen-
ya desconcertada en atac i sense poder 
aturar el Venezia durant els primers cinc 

Que la Penya ha tornat a ser un equip 
competitiu és una realitat que tots els afi-
cionats del Joventut han pogut comprovar 
en els primers 10 partits de la temporada 
oficial disputats. 
Aquest fet, s’ha traduït en la confiança dels 
aficionats a l’Olímpic de Badalona. L’Eu-
rocup és la única competició a on poden 
gaudir els socis verd-i-negres del seu 
equip en directe. 
3.765 seguidors verd-i-negres són el total 
d’abonaments que té el club aquesta tem-

La Penya segueix el seu camí particular 
a Eurocup sense que cap equip li pugui 
aturar els peus. El Reyer Venezia va ser 
el nou equip europeu que va superar el 
conjunt de Carles Duran Els badalonins 
van ser molt més regulars a pista, sense 
acumular tantes faltes (18/34) i davant un 
equip que va intentar sobreviure a base 
de triples i sense arsenal ofensiu en la 
segona part. 
El partit a l’Olímpic va començar amb el 
binomi Bassas – Tomic fent de les seves 
des del quart inicial i liderant els atacs de 
l’equip. El base badaloní va inaugurar el 
marcador amb un 2+1 d’inici (3-0). Amb 
Morgan i Tomic protegint el joc interior, el 

Aquest equip engresca 
la parròquia verd-i-negra
Les sensacions, els fitxatges i les victòries mantenen la prèsencia d’aficionats

LA CRÒNICA DE L’EUROCUP

92

JOVENTUT 

78

REYER VENEZIA

Amb peu i mig entre els setze 
millors equips d’Eurocup

minuts (28-36). Dimitrijevic va començar 
a despertar l’alè de l’Olímpic i, sense 
oferir una gran imatge però millorant el 
rebot defensiu quan més ho necessitava 
l’equip, la Penya va començar a recupe-
rar les sensacions inicials. De fet, amb 
Bassas novament a pista, el Joventut va 
recuperar la victòria gràcies a un triple de 
López-Arosteguir (39-38) però el Venezia 
va fer valer l’encert d’Stefano Tonut (11 
punts al descans) per equilibrar el matx 
abans de marxar a vestidors (45-45).
Arran del tercer quart, De Nicolao i Tonut 
es van convertir en l’únic comodí de su-
pervivència dels venecians i amb el triple 
com a arma d’atac. Amb Tomic, Bassas, 
López-Arostegui i Ribas a la pista, la Pen-
ya  es va mantenir sempre al capdavant 
al marcador però sense poder trobar cap 
escletxa i amb el Reyer Venezia sempre 
sent l’ombra dels verd-i-negres (55-55). 
Amb la connexió Tomi – López-Aroste-
gui, va arribar el primer parcial determi-
nant del matx (6-0), Amb el Venezia en 
bonus, la Penya va començar a cuinar 
més intensament la victòria i Morgan va 
fixar la màxima diferència establerta fins 
aleshores (70-61). Els verd-i-negres van 
aconseguir mantenir aquesta diferència 
fins al quart final (73-65). Amb quatre ju-

gadors italians amb cinc faltes, la Penya 
va assegurar-se la quarta victòria europea 
i es troba a un triomf de certificar la clas-
sificació per a la pròxima ronda d’Eurocup 
(92-78).
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Foto: Arxiu

L’objectiu és ajudar a la formació dels ju-
gadors i que siguin capaços d’adaptar-se a 
situacions noves que en món Júnior no et 
trobes tant. La competició EBA t’obligar a 
oferir el màxim rendiment a cada jornada.

Treballeu de forma paral·lela el Júnior 
A i l’EBA?
Molts dels entrenaments són conjunts. 
Tenim 5 Júniors sèniors, dos dels quals 
són de primer any. N’hi ha tres que fan tres 
sessions d’entrenaments i la resta dinàmi-
ca de quatre dies. Tot està molt condicio-
nat per la Covid-19. El Júnior encara no ha 
començat a competir però el treball tàctic 
és molt semblant.

De quina manera es planteja la tem-
porada?
És una competició molt igualada en les 
darreres temporades. Els equips són molt 
igual i qualsevol conjunt et pot competir. 
La diferència la té aquell equip que té una 
bona dinàmica de treball. A nosaltres això 
ens afavoreix tot i la inexperiència. Tenim 

Més d’una dècada després, César 
Saura tanca etapa a Arenys de Mar i 
comença un repte renovat al filial de 
la Penya. 
Doncs sí. El canvi ha estat força impor-
tant, després de 12 temporades a l’Arenys. 
Estem parlant d’una etapa més formativa, 
quan darrerament dirigia equips més sè-
niors. Ja coneixia la filosofia de la Penya 
gràcies a aquest acord d’afiliació de les 
darreres temporades i això m’ha apropat 
molt. En aquest aspecte ja el coneixia. 
Serà un canvi gran i serà atractiu.

Quins objectius s’han fixat amb la di-
recció esportiva del Joventut?
El fet de tenir un equip Júnior que compe-
teix a EBA és un benefici per als jugadors 
i madurar molt més ràpid en una categoria 
on et trobes molts perfils de jugadors. Per 
a ells serà molt positiu. I tenim l’exemple 
de la generació de Dídac Cuevas, Parrado, 
Parra, Zagars…que ja van competir amb 
nosaltres i els hi ha anat molt bé. La pers-
pectiva és aquesta i fer-ho des de dins. 

César Saura, entrenador Penya B: “Ser competitiu 
ajuda en la formació del jugador”
El Diari de Badalona entrevista l’entrenador del filial del Joventut

un grup per competir durant tota la tem-
porada i a cada partit. Conec la categoria 
i tenim una plantilla per oferir uns mínims 
de competitivitat i avancin en la seva for-
mació.

Estem parlant d’una plantilla de 16 ju-
gadors. Força àmplia. 
No tots els Júniors tindran presència a 
l’EBA. N’hi ha un grup que han de ser refe-
rents a l’equip EBA i un grup que ajudaran 
de forma alternativa. També volem que si 
treballen bé, puguin tenir el premi de jugar 
amb l’EBA. Tots han d’estar preparats.

Era necessària que la Penya tingués 
un filial?
És positiu. Si no recordo malament, fa quasi 
20 anys que no hi havia aquest equip. La 
majoria de jugadors són encara Júniors i 
és bo que tinguin aquesta doble formació i 
també positiu per al club. Això et permet fer 
un pas endavant esportivament (ACB, PLata 
i EBA).
La competitivat és manté tot i aquest 

aspecte formador?
Sempre he entrenat equips sèniors en un 
format diferent de l’actual però la competi-
tivitat hi és. És l’essència. En aquest sentit 
hem de ser competitius cada dia i això aju-
da a la formació del jugador. Si el club es 
planteja aquesta situació serà per assolir les 
dues fites. Tenim el nivell per fer-ho.
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Un equip amb fam i il·lusió supera la primera prova

LA PRÈVIA 2a Jornada. Nou Estadi de Tarragona. diumenge 25 de octubre a les 17.00h

A confimar les sensacions a Tarragona

CF BADALONAGIMNÀSTIC

Foto: CF Badalona

Foto: Flash BDN

El Badalona visita aquest diumenge el Nou 
Estadi de Tarragona (17:00 hores, Foot-
ters) amb l’objectiu de mantenir les bones 
sensacions que es van veure a la gespa 
de l’Estadi Municipal de Badalona davant 
L’Hospitalet. 
El conjunt de Manolo González encara té 
la baixa de Musa Bandeh, i Nèstor Querol 
serà dubte. Sumar els tres punts és clau en 
una temporada amb només 20 partits en la 
primera fase. La victòria, mantindria els es-
capulats entre les tres primeres posicions. 
El badaloní Carlos Albarran i el davanter 
Gerard Oliva són els dos jugadors granes 
amb passat escapulat. Els dos van oferir 
una gran imatge en la seva etapa anterior 

El Badalona va començar el curs amb victòria 
davant L’Hospitalet (1-0) i amb la presència 
de 300 espectadors a l’Estadi Municipal. 
El primer partit de la temporada del Bada-
lona, a l’Estadi, va arrencar amb un duel 
molt igualat a la gespa, sense cap domi-
nador clar però amb un conjunt escapu-
lat pressionant la sortida de la pilota ribe-
renca. Chema Moreno, Cano i Galindo van 
desaprofitar les primeres accions de perill 
local. El Badalona va mantenir aquest guió 
ofensiu durant el primer temps fins al des-
cans. 
Aquest ritme de joc i caràcter es va dilatar 
durant el segon temps i les oportunitats es 
van seguir generant. Cano, amb un xut ras 
des de la frontal fregant el pal, va tenir l’1 a 
0 i uns segons després va ser el capità Ro-
busté qui va tenir la primera diana local. 
Sense patir en defensa i mantenint 
aquest olfacte golejador, el Badalona va 
tenir la seva recompensa i, al minut 

a l’Estadi. El conjunt de Toni Seligrat va 
caure per la mínima davant el Barça B en la 
primera jornada de lliga, disputada a l’Es-
tadi Johan Cruyff (1-0).
El Nàstic tindrà la baixa de Pol Prats per 
COVID-19. L’equip de Toni Seligrat arriba 
al partit després de disputar dimecres el 
partit de vuitens de final de la Copa RFEF 
davant la UE Llagostera

A porta tancada 
Malauradament, els aficionats escapulats 
no podran gaudir del partit al camp, ja que 
els matxs a la ciutat del Tarragonès es dis-
puten a porta tancada. Cap soci ho podrà 
fer, ni del Nàstic ni del Badalona. 

01

BADALONA - L’HOSPITALET Classificació

  Equip PTS GF GC

 1. Espanyol B 3 12 4
 2. Barcelona B 3 12 6
 3. Badalona 3 9 5
 4. Andorra 1 8 5
 5. Llagostera 1 0 0
 6. Lleida Esportiu 0 - -
 7. Olot 0 - -
 8. Cornellà 0 - -
 9. Prat 0 1 2
 10. Nàstic 0 0 1
 11. L’Hospitalet 0 0 1

 Badalona 1 - L’Hospitalet  0
 Llagostera 0 -  Andorra  0
 Barcelona B 1 -  Nàstic  0
 Espanyol B 2 -  Prat  1
 Cornellà    -  Olot  (ajornat)
Descansa: Lleida Esportiu

Resultats Jornada 8

Propera Jornada 

 Nàstic - Badaloona
 Andorra  -  Espanyol B
 Olot -  Barcelona B
 Prat -  Cornellà
 L’Hospitalet -  Lleida Esportiu
                                      Descansa: Llagostera

59, Chema Moreno no va perdonar la 
seva tercera clara acció de gol i va avançar 
el conjunt escapulat davant Aliaga. 
Arran d’aquesta primera diana, el partit 
es va anivellar una mica més però sen-
se patir gaire en defensa. Una centrada 
llunyana i enverinada de Diego directa 
al travesser va ser la més clara dels ribe-

rencs en tot el partit, però sense més en-
surts a l’àrea defensada per Álex Sánchez. 
El patiment relatiu va començar a arribar 
als darrers cinc minuts, quan més ofensiu 
es va mostrar l’equip de L’Hospitalet però 
sense acabar de superar la muralla defen-
siva del Badalona. Primer partit i primera 
victòria del Badalona aquesta temporada.
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El Seagull arrencava la temporada 
2020 - 2021 al camp de l’Athle-
tic Club B, l’equip que en millor po-
sició va tancar la classificació el curs 
anterior, tot i no haver pogut conclou-
re les 30 jornades de lliga. De fet, les 
‘gavines’ van arribar a visitar Lezama 
i van sumar una victòria de mèrit 
(0-2) en una de les instal·lacions on 
es formen les millors jugadores na-
cionals. Aquest diumenge, al mateix 
escenari, el conjunt d’Ana Junyent 
va tornar a repetir victòria (1-2). 
Les badalonines van completar un 
matx molt seriós i disputat durant 
els 90 minuts, amb diverses oca-
sions al primer temps i superioritat 
però amb un guió més equilibrat 
a la represa. El filial basc es va 
avançar al minut 74 però les ‘gavines’ 
van reaccionar en un tres i no res. 
Rocío Serrano va aprofitar una assis-
tència d’Ainhoa Marín des de la banda 

dreta i un minut més tard va engaltar 
una canonada des del vèrtex de l’àrea 
directa al pal dret de la portera local 
i posterior gol badaloní. Una remun-
tada en dos minuts i notable reacció 
que capgirava el marcador. Immen-
sa victòria del Seagull a Lezama i 
primers punts de la temporada. 
“A la primera part hem tingut quatre 
accions molt clares i hem dominat. 
Pràcticament, l’Athletic no ha arribat. 
A la represa ja s’ha equilibrat més, amb 
molt joc al mig del camp però amb 
més arribada nostra. Al segon temps 
hem hagut de canviar Núria i amb 10 
ens han fet el primer gol. La reacció 
ha estat ràpida i amb més pausa en 
la segona part. Partit molt disputat, 
necessari i seriós”, descriu i analitza 
l’entrenador del Seagull, Ana Junyent 
Diumenge a les 12:00 hores, el Co-
llerense visitarà l’Estadi Municipal de 
Badalona. Foto: Athletic

Les ‘gavines’ mosseguen 
a la cova de les lleones (1-2)
Victòria amb remuuntada del Seagull al camp de l’Athletic Club B

El nou trident de Can Cabanyes 
vol il·lusionar el Sistrells
Bona jornada dels badalonins de Tercera Catalana
El CF Sistrells ha renovat força el seu 
projecte esportiu. El conjunt de Can Ca-
banyes vol fer un pas endavant aquesta 
temporada i ho farà amb un trident de 
luxe que encapçalarà la direcció espor-
tiva de l’entitat blava. Amb Marc Rodrí-
guez ‘Pitu’ al capdavant i la coordinació 
de David Tola i David González el club 
vol reforçar categories i seguir for-
mant persones alhora que gestar talent. 
“Arribo procedent de Vallbona, on gestio-
nava sis equips, i començo una etapa a un 
club amb una estructura més gran. Tenia 
aquest objectiu d’assolir un repte encara 
més gran. L’adaptació no és fàcil però ens 
hem de conèixer. Un dels objectius espor-
tius és intentar pujar el Juvenil A i fer un 
pas endavant des de la base. Som cons-
cients que sense tenir categories no és fàcil 
atraure l’atenció de més nens”, valora ‘Pitu’. 
A causa de la COVID-19, la temporada no 
va poder finalitzar a cap entitat badalonina, 
entre aquestes, el Sistrells. Tot i la crisi 

enrere els 18 conjunts que tenia i arribant 
als 21 (18 de futbol base federat, Escola, 
Amateur i Veterans) que tindrà aquest curs. 
Els blaus tindran un equip infantil a Pri-
mera i un Aleví a Segona. La pretempo-
rada dels conjunts s’està completant amb 
molt bones sensacions a totes les cate-
gories i la satisfacció és notable amb els 
automatismes que els joves estan agafant 
durant el primer mes i mig de preparació. 
A més a més, una de les notícies més gra-
tificants que tindrà aquest curs serà la ins-
cripció d’un amateur A a Quarta Catalana. 
Feia un any que no tenia primer equip i, 
després d’unes setmanes d’incertesa, final-
ment s’ha pres la decisió de competir a la 
darrera categoria autonòmica, on va debu-
tar amb victòria fa dues setmanes (2-1) da-
vant el FC Guinardó, a la jornada inaugural. 
El primer equip serà un reflex de la seva 
base i estarà format per joves del club, en-
trenadors del club i badalonins amb passat 
al club.

Foto: Sistrells.

sanitària, el conjunt de Can Cabanyes no 
només no ha perdut equips sinó que s’ha 

reforçat força i suma quatre equips més, su-
perant la vintena. D’aquesta manera deixa 
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L’entrenador badaloní té el nou repte d’ascendir a Copa, després de fer-ho al CBSC

Xavi Grau, nou entrenador de la Minguella: 
“Vinc amb la il·lusió de lluitar per l’ascens” 

Quatre exitosos anys a Santa Coloma de 
Gramenet és prou bagatge perquè Xavi Grau 
renovi reptes i objectius. Va assolir l’ascens 
a Copa Catalunya amb el conjunt colomenc 
i va tenir a tocar una Fase Final. Ara, des-
prés d’un any “sabàtic” (va dirigir un partit 
amb el CBSC abans de la Covid-19), ha 
acceptat el repte de Casagemes. Tornar a 
Copa amb la Minguella amb un grup ambi-
ciós i màxima il·lusió. 

Com et van oferir la proposta de la 
Minguella?
Durant el confinament em van trucar i el 
meu nom el vam tenir a la taula. Ràpida-
ment ens vam entendre força bé. La predis-
posició de tots els jugadors era força bona 
per seguir un any més i hi hauria poca feina 
per acabar de tancar el grup i fer fitxatges. I 
aquest va ser un dels motius per acabar de 
decidir-me. 

Ja fa cinc temporades que la Mingue-

idea de lluitar per l’ascens. Per pujar s’ha de 
treballar i de moment ho estan fent força bé. 

Hi ha aquesta necessitat de tornar a 
Copa?
La Minguella és un dels clubs de Badalona 
que més cuida la base. Ara mateix tenim 
4-5 jugadors del club, que han promocio-
nat del sènior B en les darreres temporades 
i és una aposta de club. Un dels motius del 
meu fitxatge és per aquesta base consoli-
dada de fa temporades i és un model molt 
definit. 

Quins rivals hem de vigilar aquest 
curs?
És un grup nou, ja que la Minguella sempre 
ha lluitat contra equips de Maresme o Giro-
na. Ara ens toca fer-ho contra barcelonins. 
Espanyol aposta per la secció de bàsquet, 
tot i ser un equip nouvingut, i el debut al 
camp del Grup Barna també serà força dur. 
A Barcelona sempre hi ha molta competició.Foto: Arxiu

lla no juga a Copa Catalunya. 
No jo m’amago i vinc amb la il·lusió de 
lluitar per l’ascens. Després hem de tenir 
en compte que serà una temporad atípica en 
funció evolucioni la Covid-19 i el factor sort 
pot agafar més rellevància per possibles 
contagis i altres circumstàncies. Tot l’equip 
està d’acord amb aquest objectiu ambiciòs i 
ser realistes per la competència perquè serà 
dura. 

En cap moment heu tingut opcions 
d’ascens a Copa?
A nivell classificatori no l’hem tingut gaire 
lluny però hem tingut una ratxa negativa 
que els van fer perdre posicions. A mi sem-
pre em van proposar un equip de Primera 
Catalana. Vull aconseguir l’ascens a pista i 
no sóc gaire partidari d’ascensos als despa-
txos. Desconec si la Junta va tenir l’opció 
de Copa. 

Què t’han transmès el grup i els juga-

dors?
Des que vaig parlar amb la Junta sem-
pre m’agrada parlar amb els jugadors per 
conèixer la seva predisposició i era molt 
bona. Han renovat tots els jugadors i amb la 

Després de la reunió telemàtica d’aquest 
matí d’una representació d’equips de Lli-
ga EBA amb la Federació Espanyola de 
Basquetbol (FEB), la disputa de la quarta 
divisió nacional es troba en risc de disputa 
(grup C).
Entre les condicions per part de la institu-
ció nacional per poder participar aquesta 
temporada a EBA es troba l’obligatorietat 
de realització de tests serològics. Una nor-
ma i una càrrega econòmica que limita a 
la majoria de conjunts a participar, amb 
Badalonès i Maristes Ademar entre els 
equips implicats. El Joventut B no apareix 
en aquest llistat de 24 entitats catalanes.
Els clubs tenen les 21:00 hores d’aques-
ta nit com a temps límit per confirmar la 
seva presència a la categoria. No fer-ho, 
significarà que l’equip no participarà en 
Lliga EBA i haurà de ser retirat del grup 
on participa.  

Negativa massiva 
a disputar la 
lliga EBA; la FEB 
amenaça amb la 
desqualificació

Els Dracs començaran la temporada a 
Saragossa el 12 de desembre

Un cop tancat el termini d’inscripció, la 
Sèrie A de la Lliga Nacional de Futbol Ame-
ricà (LNFA) ja coneix els equips que pren-
dran part en la competició i el calendari de 
partits per a la temporada 2020/2021. La 

màxima categoria del “football” nacional 
comptarà amb vuit equips, que a la fase re-
gular es dividiran en dos grups. LG OLED 
Las Rozas Black Demons, Óssos Rivas, 
Gijón Mariners i Fuengirola Poltres for-

maran la Conferència Oest, mentre que els 
defensors de l’títol, Badalona Dracs, seran 
a la Conferència Est juntament amb Múr-
cia Cobras, Mallorca Voltors i Saragossa 
Hurricanes.

La lliga regular constarà de vuit jornades, 
amb dues jornades intergrups, i arrencarà 
el cap de setmana del 12 i 13 de desem-
bre, amb els següents partits: Fuengirola 
Poltres vs LG OLED Black Demons i Gijón 
Mariners vs Óssos Rivas, en la conferència 
Oest, i Múrcia Cobras vs Mallorca Voltors 
i Saragossa Hurricanes vs Badalona Dracs, 
a la Est. Aquesta primera fase es tancarà el 
18 d’abril de 2021 i els dos millors de cada 
grup es classificaran per a les semifinals, 
que es jugaran el cap de setmana de l’1 i 2 
de maig de 2021. La gran final, la Spanish 
Bowl, tindrà lloc el 15 o el 16 de maig en 
una seu encara per determinar. 

Diumenge 17 de gener (11:00hores) serà 
la primera jornada a Montigalà, amb la vi-
sita de Murcia Cobras a Badalona. 
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