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Més de 200 
pacients 
ingressats 
per Covid 
a Can Ruti

Els locals d’oci 
nocturn, sector 
oblidat per les 
administracions 2-3

Tot i això, el risc de rebrot 
a Badalona baixa per sota 
dels 1.000 punts

Porta d’entrada tancada de la discoteca Titus 

Foto: Google Maps
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El passat mes de març, amb l’inici del 
primer estat d’alarma, un dels sectors que 
tancaven portes, com molts altres, eren els 
locals de l’oci nocturn, a Badalona bàsica-
ment concentrats al polígon de Can Ribó 
amb locals com la Carpa de Titus, l’Espai 
Titus, el Sarau 08911 o l’Estraperlo. Des-
prés de 8 mesos, el sector continua tancat, 
i part d’ell no ha pogut aixecar la persiana 
cap dia, tot i que durant el mes de juliol 
alguns locals van poder obrir durant dos 
caps de setmana. El sector de l’oci noc-

turn fa temps que reclama un pla de res-
cat i asseguren que bona part dels locals 
de nit ja no podran tornar a obrir. De fet, 
segons dades de finals d’octubre de la Fe-
casarm les pèrdues del sector ja superen 
els 3.000 milions d’euros, només a Cata-
lunya. En aquest sentit, el 50% dels prop 
de 4.000 locals d’oci nocturn que hi ha a 
Catalunya van decidir no obrir les portes 
atès que amb les restriccions imposades 
quan a aforament (en un primer moment 
del 33% i després del 50%) no els sortia 

Imatge exterior de la discoteca Titus 

El sector de l’oci 
nocturn badaloní fa 
un crit d’auxili 
Els locals se senten els “grans 
oblidats” d’aquesta crisi i creuen que 
no podran obrir fins a la primavera

a compte i van quedar-se en els ERTOs. 
L’altre 50% sí que va decidir reobrir tot i 
les restriccions atès que disposaven d’al-
tres llicències complementàries o bé, per 
diferents motius, els sortia a compte tre-
ballar en un format de gent asseguda en 
taules i cadires. 

El 85% de locals de l’oci nocturn ja no 
tornaran a obrir
El director de la sala Sarau 08911, Freddy 
Cordoniu ha explicat al Diari de Badalona 
que la previsió que l’estat d’alarma s’allar-
gui fins al 9 de maig pot fer abaixar la per-
siana a un 85% dels locals d’oci nocturn 
de tot el país. Cordoniu considera que el 
sector ha estat “el gran oblidat” per part 
de les administracions i que no han tingut 
cap oportunitat d’entrar a cap pla de res-
cat. En el cas de Sarau, porten des del mes 
de març amb les portes tancades i com la 
resta de locals d’oci nocturn de Badalona 
amb cap previsió de poder obrir durant els 
pròxims mesos. “Això és inaguantable per 
tots els empresaris, tot i tenir locals de 
propietat, molts s’han endeutat i si s’allar-
ga molts més haurem de tancar”. 

Els empresaris creuen que no podran 
obrir minin fins a la primavera  
Des de la Carpa de Titus i Espai Titus, 
l’empresari badaloní Ramon Fonollà con-
sidera que amb l’actual situació una dis-
coteca “no pot obrir”. Amb declaracions 

al Diari de Badalona veu lògic les actuals 
restriccions perquè la gent associa un lo-
cal d’oci nocturn a poder ballar i passar-ho 
bé. “Nosaltres vàrem obrir durant dos caps 
de setmana, el passat juliol, i semblàvem 
més un restaurant que una discoteca”. Fo-
nollà creu que queden encara mesos per 
poder tornar a obrir i veu molt difícil poder 
obrir per Nadal o fins i tot per Carnestol-
tes. Titus Carpa i Espai Titus tenien, abans 
de la pandèmia, uns 90 treballadors, entre 
cambrers, personal de seguretat, neteja o 
dj’s. A més, les discoteques badalonines 
movien altres sectors econòmics, com el 
taxi o les xurreries que s’instal·laven a Can 
Ribó, entre d’altres, que ara mateix també 
estan afectats per aquest tancament. Se-
gons Fonollà, ara per ara, no queda més 
que paciència per poder tornar a obrir, i 
espera durant la primavera que la música 
de la Carpa i l’Espai Titus torni a sonar.  

La sala Sarau organitza un concert 
simultani el 18 de novembre per de-
nunciar la situació extrema del sector  
Les sales de música en directe de l’Estat, 
entre elles la Sala Sarau 08911 de Bada-
lona, han desplegat diverses intervencions 
artístiques a les seves façanes per denun-
ciar la situació crítica del sector pel tanca-
ment per la covid-19. Una cinquantena de 
sales catalanes ha modificat, físicament o 
digitalment, les seves persianes amb l’eti-
queta #elultimoconcierto #lultimconcert, 
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Exterior de la sala Sarau Interior de la discoteca Titus / Titus 

Imatge del cartell del “darrer concert” al Sarau 08911

on hi consta la data d’inauguració i l’any 
2020 acompanyat d’un interrogant com a 
possible data de tancament. En el marc 
d’aquesta iniciativa, les sales estatals “icò-
niques” s’uniran en un concert gratuït i en 
streaming el 18 de novembre a les 20h, que 
“podria ser ‘L’últim concert”, que es podrà 
veure al web www.elultimoconcierto.com. 
Les sales han alertat que la situació és 
“insostenible” i si les administracions no 
prenen mesures de “gran importància” en 
un termini curt o immediat, “és molt pro-
bable que la majoria de les sales del país 
s’enfrontin aquest 2020 a ‘L’Últim Concert’. 
Davant d’això, les sales han demanat amb 
urgència un pla de rescat o la hibernació 
de despeses fixes, per a poder resistir i 
continuar oferint música en directe quan la 
situació sanitària ho permeti i la resta dels 
espais culturals de pública concurrència 
recuperi la seva activitat.

Del 05/11 al 18/11/2020
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El risc de brot baixa a Badalona

Podríem tornar a viure un altre confinament si les mesures no aconsegueixen els resultats esperats

Dades no tan preocupants aquest dimecres 
a Badalona. El risc de brot a la ciutat per 
fi sembla donar una petita treva a la pobla-
ció: aquest ja se situa per sota dels 1.000 
punts. Semblava gairebé impossible arribar 
a aquest bon punt, ja que aquest mateix 
diumenge el risc de rebrot es trobava en 
1.105. Ara, aquest continua sent molt alt, 
però ja ha baixat als 720.82 punts. Segons 
les dades oficials, en els últims 7 dies s’han 
diagnosticat 932 casos mitjançant PCR al 
municipi i 1973 en els darrers 14 dies.
La taxa de reproducció de l’epidèmia, per 
altra banda, ponderada setmanalment 
(rho7) és de 0.83, la qual cosa es tradueix 
en resultats molt positius, ja que es con-
sidera que l’epidèmia creix si aquesta és 
superior a 1.

El Departament de Salut no descarta 
demanar un confinament domiciliari 
si les noves mesures no són sufi-
cients davant de la segona onada de 
la Covid-19, però podria plantejar-se 
un tancament diferent al del març, 
ara que es coneix una mica millor el 
virus. “Sabem que el tancament de 
les escoles no és una acció que avui 
segurament fos efectiva i per això no 
l’hem presa. Amb això vull dir que 
quan parlem de confinament domici-
liari, no té per què ser el del març”, 
sopesa el secretari general de Salut, 
Marc Ramentol. En qualsevol cas, 
Salut no es planteja rebaixar les res-

triccions actuals fins que no s’arribi 
al pic de contagis i es doblegui la 
corba i la pressió al sistema sanitari 
baixi de manera sostinguda i clara.
Per a Ramentol, ara cal veure en 
els propers dies l’impacte dels tres 
paquets de mesures anunciats en 
les últimes setmanes -tancament 
de bars i restaurants; toc de queda 
nocturn; confinament de Catalunya i 
per municipis els caps de setmana; 
suspensió de les activitats culturals i 
extraescolars, entre altres-.
En cas que no funcionin, no descarta 
el confinament domiciliari, que po-
dria ser, però, diferent al del març.

El risc de rebrot a Badalona 
baixa dels 1.000 punts 

Salut no descarta 
un confinament 
domiciliari 

Vam començar la setmana amb un índex molt alt

CAN RUTI TÉ 223 PACIENTS IN-
GRESSATS PER COVID-19, 32 EN 
ESTAT CRÍTIC

L’Hospital Germans Trias i Pujol, a Ba-
dalona, té aquest dimecres 223 pacients 
ingressats per covid, 32 dels quals són 
crítics, segons dades facilitades pel 
mateix hospital. A nivell general a tota 
Barcelona, hi ha 453 pacients ingres-
sats per Covid, segons el Departament 
de Salut, 98 en estat crític. A l’Hospital 
de Mataró, on la situació es cada ve-
gada pitjor, han mort 18 persones per 
coronavirus en la darrera setmana. El 
centre compta ara amb 114 ingressats 
18 a l’UCI.
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Un protocol pioner a Germans Trias 
permet detectar a temps l’ictus de la retina
Els pacients podrien arribar a recuperar la visió

L’equip de l’Ictus de Retina de Germans Trias

A l’abril de 2018 es va crear a l’Hospital 
Germans Trias un protocol d’atenció ur-
gent pel Codi Ictus Retina, una oclusió de 
l’artèria central de la retina (OACR) que es 
presenta com una pèrdua de visió brusca, 
profunda i indolora. Una malaltia poc co-
neguda, però que pot provocar la pèrdua 
de visió permament. Aquest és l’anàleg 
ocular de l’ictus cerebral. 
L’acció coordinada dels professionals dels 
Serveis d’Oftalmologia, Neurologia, Ra-
diologia, Neurointervencionisme i Urgèn-
cies de Can Ruti permet fer un diagnòstic 
ràpid i administrar tractament trombolític 
per intentar recuperar la visió.
“Hem detectat que aquest tipus de pato-

logia pot passar desapercebuda en alguns 
centres d’urgències generals i no tractar-se 
correctament, per això creiem que és im-
portant insistir en la detecció primerenca 
dels símptomes i la necessitat de sol·licitar 
atenció mèdica immediata”, confirma Na-
talia Pérez de la Ossa, coordinadora de la 
Unitat d’Ictus de Germans Trias.
Des de la posada en marxa del protocol, 
s’ha pogut activar el Codi Ictus Retina en 
un total d’11 pacients gràcies a què van 
venir a Urgències dins de les primeres 6 
h des de l’inici dels símptomes. D’aquests, 
es va administrar el tractament fibrinolític 
a un total de 7 pacients, dels quals un 50% 
va recuperar la visió.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.comDel 05/11 al 18/11/2020

GREENPEACE SENYALITZA ESPAIS POC ECOLÒGICS

BREUS

Badalona es va despertar dissabte al 
matí amb nous panells de senyalitza-
ció urbana en les seves calçades, que 
indiquen les mancances de la ciutat 
pel que fa a la seva sostenibilitat. Es 
tracta d’una iniciativa de voluntaris de 
Greenpeace, que han col·locat, a més, 
senyals sota les senyals d’entrada a les 
ciutats, en les quals es pot llegir ‘Ciutat 
Insostenible. Reinventa la Ciutat’.

UNS 700 PERSONES ACCEDEIXEN AL CEMENTIRI DE SANT PERE

CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE LA VILA PER DEMANAR UNA 
CULTURA SEGURA

Els cementiris de Badalona han regis-
trat durant la jornada de Tots Sants un 
descens important en el nombre de vi-
sitants. Concretament, al cementiri de 
Sant Pere es calcula que 700 persones 
van accedir el dia 1, diumenge, quan, 
normalment, se solen apropar a visitar 
als difunts unes 4.000 persones.

Dissabte passat la Plaça de la Vila va 
viure una manifestació més; aquest 
cop una seixantena de veïns i veïnes 
de Badalona es concentraven per de-
manar que es reprenguin les activitats 
culturals. El lema: #LaCulturaÉsSegu-
ra. Més ciutats del voltant han acollit 
també la protesta i és que denuncien 
que el sector és un dels més segurs i 
lliure de la Covid.

Senyals de Greenpeace a Badalona

Concentració per defensar la cultura
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Ana Gassió, directora de PFB Serveis Funeraris

PFB Serveis Funeraris ha posat de relleu 
la capacitat d’adaptació de la compan-
yia com a element fonamental per do-
nar resposta a les famílies en temps de 
Covid-19. La funerària ha pogut fer front 
a l’important augment de defuncions re-
gistrades en aquests darrers mesos, tot 
això garantint la seguretat de treballadors 
i clients. Parlem amb la seva directora, 
l’Ana Gassió, per conèixer de primera mà 
el treball de PFB.

Com afronta l’empresa aquesta segona 
onada de rebrots per la COVID?
La resiliència empresarial ha estat clau i ho 
seguirà sent a l’hora d’encarar aquesta situació 
tan excepcional. En aquest sentit, hem adoptat 
des del primer moment tots els protocols de 
contenció necessaris per minimitzar els riscos 
de contagi entre les famílies i el personal a tots 
els centres, a més de garantir que els nostres 
equipaments siguin llocs segurs per a tothom, 
on poder-hi realitzar vetlles i cerimònies com-
plint amb totes les mesures higienicosani-
tàries. Per això hem incrementat la freqüència 
de neteja, hem marcat circuits d’accés i sortida 
i controlem en tot moment l’aforament màxim 
permès.

Quines noves característiques presen-
ten els equipaments actualment? 
Apliquem les mesures preventives de conten-
ció a tots els tanatoris i cementiris que gestio-
nem per reduir el risc de contagi per assegurar 
les màximes garanties higienicosanitàries a 
tots els usuaris i personal. Les sales de vetlla 
i els oratoris són espais segurs, on es contro-
la en tot moment l’aforament màxim permès 
i on, a l’igual que a la resta d’espais, s’hi ha 
incrementat la freqüència de neteja. Tots els 
centres s’han senyalitzat també per facilitar el 
compliment de les mesures sanitàries i s’han 
incorporat diversos punts dispensadors de gel 
hidroalcohòlic. 

Presteu nous serveis?
Sí, a més d’adaptar-se als nous protocols, 
la pandèmia també ha comportat la creació 

“Més del 61 % dels serveis fets 
han optat per la cremació”
Entrevistem a l’Ana Gassió, directora de Pompas Fúnebres de Badalona

i adaptació d’altres serveis a PFB Serveis 
Funeraris, que han estat molt ben rebuts per 
part de les famílies. És el cas del lliurement 
de cendres a domicili, un servei pioner posat 
en marxa durant el confinament, que facilitava 
que els usuaris poguessin rebre a casa l’urna 
cinerària davant la impossibilitat de poder-se 
desplaçar, l’opció de fer cerimònies en strea-
ming personalitzades per a tothom qui ho re-
quereixi, emeses des de l’oratori del Tanatori 
de Badalona, o la possibilitat de la contrac-
tació dels serveis i qualsevol altra gestió a 
distància, a través dels dispositius electrònics 
o el telèfon.

Han hagut casos de contagi entre el per-
sonal de l’empresa?
Per sort, no hem patit cap incidència de re-
llevància entre el nostre personal, fet que ens 
ha permès garantir la prestació del servei es-
sencial que fem en tot moment, des de l’ini-
ci de la pandèmia, com a part de la cadena 
sanitària que som. En aquest sentit, des dels 
inicis d’aquesta situació, hem vetllat perquè 
tot el personal pogués disposar dels EPIS 
necessaris per desenvolupar la feina amb 
totes les garanties de seguretat. Ara estem 
encara més preparats que a la primera onada: 
tenim material suficient i un protocol espe-
cífic ben desenvolupat per a tot el personal, 
a qui realitzem tests periòdics de control de 

la Covid-19.

Totes les visites es gestionen mitjançant 
cita prèvia?
Per les característiques pròpies del servei fune-
rari, no podem preveure els serveis amb gaire 
antelació. Tot i així, sí que estem fent una aten-
ció telefònica prèvia per evitar la presencialitat 
durant la tramitació i les gestions inicials del 
servei.

Han augmentat les incineracions?
La pandèmia de coronavirus ha estat la causa de 
l’augment del nombre de serveis funeraris i inci-
neracions aquest 2020 a PFB. En el primer cas, 
la xifra de serveis funeraris d’aquest any s’ha in-
crementat un 32 % respecte l’any 2019, arribant 
al pic més alt durant el mes d’abril, quan gairebé 
es va triplicar el nombre de serveis en compara-
ció al mes anterior. Així mateix, la cremació ha 
crescut més d’un 37 %, i més del 61 % dels 
serveis fets per PFB han optat per aquesta opció. 

Quants serveis vau prestar al mesos de 
març i abril i quants esteu oferint ara 
mensualment?
Principalment, el mes d’abril, alguns dies vam 
arribar a multiplicar per cinc el nombre habitual 
de serveis funeraris. A l’actualitat, ens trobem 
en una xifra de serveis més habitual per aquest 
moment de l’any.

Com és el tracte amb les famílies?
El difícil context provocat per la pandèmia de 
coronavirus ha afectat molt especialment els 
serveis funeraris però, sobretot, les famílies que 
en aquests mesos han patit la defunció d’un és-
ser estimat i que no l’han pogut acomiadar com 
desitjaven arran de les restriccions. La nostra 
missió és prestar tot el suport necessari a les 
famílies per ajudar-los el millor possible en el 
procés de dol, encara més en aquests temps tan 
complexos. Per això, hem reforçat i ampliat el 
servei d’atenció telefònica durant la pandèmia, 
gratuït i personalitzat per a totes les famílies, es-
pecialment útil per a aquelles persones que per 
les circumstàncies actuals no poden sortir de 
casa, ja que els ajuda a canalitzar les emocions, 
evitant així possibles dols patològics.

Quina ha estat l’experiència de PFB amb 
les noves tecnologies?
Ja ens havíem iniciat en aquest àmbit, en as-
pectes com ara les cerimònies en streaming, 
que ja hem implantat definitivament des de 
l’oratori del Tanatori de Badalona; a través de 
l’ús d’aplicacions que faciliten a les famílies 
poder compartir detalls de la cerimònia del 
difunt així com records audiovisuals o fins; 
oferint la possibilitat de poder confeccionar un 
pressupost online del servei desitjat amb ante-
lació; o fins i tot amb les gestions a distància, 
a través de suports electrònics o telèfon.
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El govern de Badalona assenyala els agents com a 
responsables del brot de Covid a la Guàrdia Urbana
El PP apunta a un “relaxament” a l’hora de dur la mascareta

Agents de la Guàrdia Urbana de Badalona

El govern municipal de PP a Badalona acusa 
els agents de la Guàrdia Urbana de ser els 
responsables del brot de covid-19 al cos, que 
suma aquest dimecres 21 positius i 26 agents 
més confinats. La regidora de Seguretat, Ire-
ne González, apunta a un “relaxament” dels 
agents a l’hora de dur la mascareta i d’adoptar 
mesures preventives davant la pandèmia. La 
regidora, a més, acusa al sindicat SFP-FE-
POL d’utilitzar el brot de la Guàrdia Urbana 
per generar un “conflicte de motivacions po-
lítiques” contra el PP. El sindicat ha rebut amb 
indignació les crítiques i continua reivindi-
cant un protocol “específic” per a la Guàrdia 
Urbana que prevegi material de protecció 
necessari per als agents i la desinfecció de 

les instal·lacions.
En aquest sentit, la regidora defensa que les 
instal·lacions de la Guàrdia Urbana es desin-
fecten cada dia amb el personal de neteja de 
manera ininterrompuda durant cada jornada, 
un extrem que el sindicat matisa: “No és el 
mateix netejar que desinfectar i aquesta di-
ferència no la tenen clara”, apunten.
Tot i això, la regidora defensa que “sempre” hi 
ha hagut un protocol covid-19 validat tècni-
cament –genèric per a tot l’Ajuntament– i que 
més enllà d’alguns detalls “el més important 
és la responsabilitat individual” dels agents a 
l’hora d’adoptar mesures preventives: “Si no 
porten la mascareta ni la direcció política ni 
els comandaments podrem fer res”.

Els socialistes veuen inviable que es tan-
qui una oficina de serveis socials bàsics. 
“El govern del PP ha de garantir el servei 
i, per descomptat, totes les mesures de 
seguretat dels treballadors i treballado-
res” ha afegit Gonzàlez. Per això, exi-
geixen al govern del PP que desinfecti 
l’SBAS 6, que revisi els protocols de 
seguretat dels treballadors, que informi 
del que ha pogut fallar, i que reobri amb 
seguretat l’SBAS 6 en un moment de gran 
demanda dels Serveis Socials per part de 
la ciutadania.

El PSC denuncia, després del greu cas de 
la Guàrdia Urbana, la decisió del PP de 
tancar l’SBAS 6 situada al barri de Sant 
Roc. 
“Resulta evident que alguna cosa està 
fallant amb la prevenció de la Covid19 
dintre de l’Ajuntament. Ara ha afectat a 
un dels Equips d’atenció Social amb més 
demanda a la ciutat. El govern del PP ha 
d’abandonar el negacionisme i protegir 
els treballadors i treballadores i donar 
servei als ciutadans” afegeix la Presiden-
ta del Grup Municipal Teresa González

El govern del PP tanca 
l’SBAS 6 de Sant Roc per un 
brot de coronavirus

EL SINDICAT DE FUNCIONARIS DE POLICIA DENUNCIA L’AJUNTAMENT

El sindicat de funcionaris de policia 
(SFP-FEPOL) ha denunciat l’Ajuntament 
de Badalona davant la Inspecció de Tre-
ball per la manca de mesures de preven-
ció i protecció contra la covid-19 a les 
instal·lacions de la Guàrdia Urbana. FE-
POL ha presentat un informe tècnic de 
les mancances a la seu policial del Turó 
d’en Caritg, entre les que destaca l’”a-
muntegament” de treballadors a la sala 
de comandament, d’on el sindicat creu 
que es va originar el brot; la manca d’hi-
giene als conductes d’aire condicionat, 

i les males condicions de temperatura, 
humitat i renovació d’aire, que afavo-
reixen la circulació del virus.
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El govern de Badalona, encapçalat 
per l’alcalde Xavier Garcia Albiol, 
han mantingut una trobada aquest 
dimarts amb representants el Grup 
de Restauradors de Badalona, For-

Forquilla presenta 
noves propostes per reactivar 
la restauració 

quilla Badalona. La reunió s’em-
marca en la sèrie de trobades que 
l’alcalde està mantenint amb els di-
ferents actors econòmics de la ciutat 
per tractar la situació actual i trobar 

formules que afavoreixin el mante-
niment del teixit econòmic badaloní. 
Just, aquest dilluns també s’ha reu-
nit amb el Gremi d’Hosteleria de la 
ciutat o dimarts amb la Cambra de 
comerç de Barcelona.
Segons el govern municipal, la 
trobada ha servit per recollir les de-
mandes i propostes que l’associa-
ció de restauradors ha traslladat al 
govern municipal i trobar fórmules 
i mesures que afavoreixin al sector 
que serveixin per afrontar l’actual 
context sanitari i l’escenari posterior 
a la pandèmia. Albiol ha destacat 
que “és molt positiu que l’associació 
Forquilla Badalona i l’Ajuntament 
tinguem una relació fluida i puguem 
treballar conjuntament; per això ens 
hem compromès a estudiar en els 
pròxims dies les seves propostes 
per tal de treballar-les i poder afron-
tar de la millor manera possible el 
context actual i la situació posterior 
a la pandèmia”. 

La fibra òptica que devia de portar 
instal·lada al barri badaloní de Dalt 
la Vila des del 2013 continua sense 
estar present en tots els carrers. En 
un principi això va estar propiciat per 
la decisió d’alguns veïns i veïnes de 
no autoritzar l’empresa encarregada 
per passar els cables de fibra òptica 
per la façana dels seus edificis. “Per 
aquest motiu, les operadores van 
decidir marxar”, expliquen alguns 
veïns de la zona. “Ara, anys després, 
l’assumpte es complica perquè ne-
cessitem un permís municipal de 
l’Ajuntament que autoritzi a instal·lar 
la fibra òptica subterrània”. I és que 
resulta que a Dalt la Vila existeix una 
normativa municipal que prohibeix 
el pas de cables d’una banda de la 
vorera a l’altra per l’aire.
El veïnat assegura que s’ha dema-
nat diversos cops a l’Ajuntament 
aquest permís necessari per acabar 
d’instal·lar la fibra òptica en tota la 
totalitat del barri. “Tampoc cap com-

panyia ha agafat la iniciativa de venir 
a instal·lar-la, però clar, primer ens 
hauríem de posar d’acord entre no-
saltres”.
Des de Dalt la Vila, els veïns que no 
gosen d’aquesta no s’expliquen com 
“hi ha massies perdudes per Cata-
lunya que tenen fibra òptica i aquí, 
al centre de Badalona, no”. Aquests 
ciutadans i ciutadanes es troben, 
per tant, esperant una solució de 
l’Ajuntament i l’empresa dedicada a 
la fibra òptica

Dalt la Vila, un punt 
fosc de cobertura de 
fibra òptica

Instal·lació de fibra òptica

Reunió de representants de l’associació amb l’alcalde Albiol

Redacció - redaccio@diaridebadalona.comDel 05/11 al 18/11/2020
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Contenidors cremats a la ciutat

La Guàrdia Urbana de Badalona i els Mossos 
d’Esquadra estan treballant conjuntament per 
detenir el piròman que està cremant conte-
nidors a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Ambdós cossos policials investiguen si hi 
ha relació entre els incendis de contenidors 
que s’han produït durant les darreres nits a 
diverses ciutats metropolitanes com Bada-
lona, Montornès del Vallès o Sabadell, entre 
d’altres.

Busquen al piròman que 
està cremant contenidors a 
l’àrea metropolitana
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Contenidors cremats de matinada a 
Badalona
Tot just la matinada de diumenge a dilluns es 
van originar diversos incendis per conteni-
dors cremats a la ciutat. Des d’un contenidor 
de l’Avinguda de Mònaco, a Montigalà, fins 
a la Rambla de França. Més tard, a Sant Roc 
també van rebre els Bombers un nou avís 
d’incendi pel mateix motiu. Diversos vehicles 
van quedar afectats.

Els Mossos van detenir l’home que circulava en motocicleta

Els Mossos han detingut un pres que feia 
sis mesos que s’havia fugat de la presó de 
Quatre Camins. 
La detenció es va produir aquest dimecres, 
després d’una investigació que es va iniciar 
l’abril passat, quan van tenir coneixement 
que un pres que complia condemna per ho-
micidi havia aconseguit escapolir-se del cen-
tre amb l’ajuda d’un tercer. Els investigadors 

Els cins veïns i veïnes del carrer Sant Gonçal, 
al barri de Coll i Pujol, han pogut tornar 
aquest dimecres a casa seva després de ser 
desallotjats per una fuita d’aigua al carrer que 
va provocar un buit de terres a la vorera i es-
querdes a casa seva. Els cinc veïns afectats 
es van traslladar, des d’aquest divendres a 

Detenen a Badalona un pres 
que feia sis mesos que s’havia 
fugat de Quatre Camins

Els veïns desallotjats de Coll i 
Pujol per una fuita d’aigua al 
carrer han tornat a casa seva

van determinar que l’home s’havia instal·lat 
a Badalona després de canviar constantment 
d’ubicació per Catalunya i l’Estat. Aquí rebia 
el suport dels seus familiars. 
El passat dimarts es va establir un operatiu 
policial que va permetre localitzar i detenir 
l’home mentre circulava amb motocicleta 
pels carrers de Badalona. L’arrestat ja ha re-
ingressat a la presó.

la tarda, a casa d’uns familiars. Els fets, que 
van passar a primera hora de la tarda, van ser 
comunicats als Bombers, on s’hi van traslla-
dar fins a 3 dotacions, a part de la Guàrdia 
Urbana i tècnics municipals que van avaluar 
les esquerdes que s’han originat en aquestes 
cases.

La matinada del diumenge es va produïr 
un incendi en un pis del carrer Nàpols, 
al barri de la Salut. El foc ha afectat un 
matalàs, un televisor i algun armari de 
l’habitació d’aquest pis. La resta de 

UN INCENDI EN UN PIS DEL CARRER NÀPOLS AFECTA UNA 
PERSONA PER INHALACIÓ DE FUM

FOTONOTÍCIA

l’habitatge ha quedat afectat pel fum. En 
l’extinció han treballat 5 dotacions dels 
Bombers. Un veí ha estat traslladat a 
l’Hospital de Can Ruti per inhalació de 
fum, en estat menys greu.

Els bombers van rebre l’avís des de la Salut

Fuita d’aigua a Coll i Pujol
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Agents escolars garanteixen la vigilància als accessos a les escoles

L’Ajuntament de Badalona ha posat en marxa un 
nou servei de suport i vigilància als accessos 
dels centres educatius de la ciutat per garantir 
la seguretat de l’alumnat, les seves famílies i 
els treballadors. Des d’aquest dimarts 3 de no-
vembre totes les escoles de la ciutat, públiques i 
concertades, disposen d’un Agent d’Accés Esco-
lar que realitza tasques de suport a les entrades i 
sortides dels centres i que adapta la seva actua-
ció a les necessitats de cada escola en funció de 
les seves característiques i demandes. D’aquesta 
manera, els nous agents desenvolupen  funcions 
diverses com vetllar perquè es compleixi amb 
les mesures de distanciament social i seguretat 
establertes als accessos dels centres, vetllar per 
la seguretat viària o reforçar els controls que es 
fan a les escoles de neteja de mans i presa de 
temperatura corporal.
Per posar en funcionament el nou servei de su-
port i vigilància als accessos dels centres edu-
catius s’han contractat 56 persones que faran la 
funció d’agent. Totes les persones que formen 
part del servei aniran identificades per fer la 
seva feina i seran supervisades per tècnics de 
Protecció Civil i d’Educació de l’Ajuntament de 

Badalona.
Els nous agents han rebut aquest dilluns 2 
de novembre una formació a càrrec de tèc-
nics municipals. Posteriorment, a la tarda, 
s’ha fet la presentació del servei a l’Institut 
escola Sant Jordi, situat al barri de Pomar. 

Badalona posa en marxa un nou servei de suport i 
vigilància als accessos dels centres educatius
Més de 50 Agents d’Accés Escolar vetllen per la seguretat en les entrades i sortides de les escoles

Redacció - redaccio@diaridebadalona.comDel 05/11 al 18/11/2020

Durant l’acte l’alcalde Xavier Garcia Albiol 
ha conversat amb els nous agents i ha valo-
rat “la seva bona actitud i predisposició per 
desenvolupar aquesta important tasca amb 
la màxima professionalitat possible”. 
L’alcalde ha explicat que “aquest servei és 

una gran notícia per a Badalona, ja que mi-
llora la qualitat del servei dels nostres cen-
tres escolars i alhora permet entrar al mercat 
laboral i disposar de recursos a persones 
que ho necessiten, especialment en l’actual 
context de crisi”.
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S’inicien les obres de construcció del nou Carril 
Bici Nord que unirà Badalona amb Montgat 
L’objectiu és ampliar la xarxa ciclable a la ciutat

Imatge virtual del nou carril bici del carrer Sant Bru

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol 
i el tercer tinent d’alcaldia i regidor de l’Àm-
bit de Territori i Sostenibilitat, Daniel Gràcia 
van atendre ahir, dimecres, als mitjans de 
comunicació per explicar l’inici de les obres 
de construcció del nou Carril Bici Nord, que 
unirà Badalona amb Montgat, des dels carrers 
Prim i Sant Bru.
L’objectiu és ampliar la xarxa ciclable a la 
ciutat i afavorir la unió entre els municipis de 
Badalona i Montgat. La proposta, ja al febrer 
quan es va aprovar inicialment el projecte, 
consta de dues parts: la primera va des del 
carrer Prim fins al carrer de Torrent Vallmajor, 
on es farà un carril bici bidireccional segregat 
i separat segons el sentit. D’aquesta manera, 
la calçada estarà formada per un carril ciclable 
en cada costat de la via i dos carrils de circu-
lació de vehicles pel centre. En canvi, la se-
gona part, des del carrer de Torrent Vallmajor 
fins al carrer de Pare Claret, es construirà un 
carril bici bidireccional central segregat, per la 
qual cosa els dos sentits de la via ciclable se 
situaran en el centre de la calçada, segregats 
dels vehicles amb peces separadores.

Barcelona Cable Landing Station (CLS)

La Barcelona Cable Landing Station arriba 
prop de Badalona. Avui mateix, dijous, té lloc 
a Sant Adrià de Besòs la presentació de la 
primera estació internacional d’aterratge de 
cables submarins de tota Catalunya. Es tracta 
d’una infraestructura estratègica que servirà 
per a la connexió terrestre de cables sub-
marins de fibra òptica que discorren pel mar 
Mediterrani. L’estació d’aterratge open port, 
d’abast internacional, reforçarà el posiciona-
ment de Barcelona com a hub tecnològic del 
Sud d’Europa.
La Barcelona Cable Landing Station és una 

Presentació de la primera 
estació internacional d’aterratge 
de cables submarins 

iniciativa d’AFR-IX Telecom, companyia amb 
seu a Barcelona fundada el 2013 amb una 
àmplia experiència proveint serveis d’Inter-
net i dades a empreses i operadors a l’Àfrica.
El CEO de Barcelona Cable Landing Station, 
Norman Albi, el CTO de la companyia, Mi-
guel Ángel Acero, juntament amb el conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Públi-
ca, Jordi Puigneró, i l’alcalde de Sant Adrià 
de Besòs, Joan Callau, presenten la Barce-
lona Cable Landing Station en un acte que 
se celebra a la Platja del Litoral de Sant Adrià 
de Besòs.
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A causa de la darrera normativa 
decretada per la Generalitat de 
Catalunya, Badalona Cultura s’ha 
vist aobligada de suspendre tots 
aquells espectacles previstos als 
tres teatres municipals de Badalona 
durant aquestes setmanes. Aquesta 
mesura, que s’aplica des del pas-
sat divendres 30 d’octubre, afecta 
els espectacles de la programació 
oficial dels teatres badalonins. En-

Els teatres municipals 
reprogramen la programació 
d’aquestes setmanes

tre els espectacles hi ha la Gavina, 
The Opera Locos, Suite Toc nú-
mero 6 i Alguns dies d’ahir. D’altra 
banda, han quedat igualment sus-
peses la resta d’activitats previstes 
de ser realitzades durant aquests 
dies als teatres, essent les associa-
cions i entitats que les organitzen 
les encarregades d’informar sobre 
possibles alternatives.S’informa a 
qui tingui entrades comprades per 

“Elogi del malentès”, la nova 
mostra itinerant produïda per 
Cultura de la Diputació de Barce-
lona, a través del Programa d’Arts 
Visuals de l’Oficina de Difusió 
Artística, reprèn el seu calendari 
d’exhibició a Badalona, on es po-
drà visitar des d’aquest dimecres, 
3 de novembre, i fins al 17 de ge-
ner de 2021 a la Sala Josep Uclés 
del Centre Cultural El Carme. Ca-
torze artistes conviden a reflexio-
nar sobre el conflicte que genera 
el malentès i l’oportunitat de des-
cobrir un nou punt de vista, en 
aquesta mostra col·lectiva, a cura 
de l’escriptora i investigadora in-
dependent, Joana Hurtado.  Les 
obres corresponen a les artistes 
Mar Arza, Cabello/Carceller, Lúa 
Coderch, Kajsa Dahlberg, Anna 
Dot, Dora García, Andrea Gómez, 
Núria Güell, Alexandra Leykauf, 
Mariona Moncunill, Mireia Sa-
llarès, Batia Suter i Pilvi Takala.  

Les seves intervencions destapen 
els malentesos que hi ha darrere 
de percepcions comunes, ja si-
guin somnis, amor, sexe, amistat 
o el descobriment de la diversitat, 
per citar alguns exemples, i em-
placen el visitant a fer-ne la seva 
pròpia lectura.

La mostra 
“Elogi del malentès” 
visita El Carme

Mostra de l’exposició

Concentració a la plaça de la Vila, dissabte passat. /Jaume Forés

Del 05/11 al 18/11/2020

algun d’aquests espectacles i/o ac-
tivitats que properament ens posa-
rem en contacte amb vosaltres per 
informar-vos de com procedirem al 
retorn o bescanvi de les entrades.
Badalona Cultura està treballant, així 
mateix, per buscar noves dates per 
poder reprogramar els espectacles 
suspesos; tan bon punt tinguin més 
informació es comunicarà oportu-
nament pels canals habituals.

Concentració del món de la cul-
tura badalonina 
El passat dissabte, 31 d’octubre, un 
grup de badalonins i badalonines 
representants del sector cultural van 
concentrar-se a la plaça de la Vila 
per reclamar l’obertura dels equi-
paments culturals. Els concentrats 
consideren que el sector de la cul-
tura és segura i que s’han pres totes 
les mesures de seguretat per tal de 
poder gaudir dels espectacles amb 
tots els protocols establerts.
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Aquest dimecres s’ha pu-
blicat la tercera novel·la 
de la badalonina Tamara 
González que porta per 
nom “Agua”. Aquest és el 
tercer volum d’una saga 
fantàstica (en total són 
quatre llibres). El primer 
llibre, “Fuego”, es va 
publicar arran de guan-
yar un concurs literari de 
novel·la Young adult que 
va convocar l’Editorial Lxl 
l’any 2018. Aquesta ter-
cera novel·la de Tamara 
González comptarà amb 
una presentació online. El 
llibre ja pot comprar-se a 
través del web de l’edito-
rial LxL.

La badalonina Tamara 
González pública la 
seva tercera novel·la Ros ha participat en les lletres i la música 

És la tercera part d’una saga 

Un any més, el Servei de Salut 
de l’Ajuntament de Badalona, 
conjuntament amb el Badiu 
Jove i l’Associació d’Intervenció 
Comunitària en Drogues (ASAU-
PAM), convoquen la cinquena 
edició del Concurs de Cartells 
per a la Prevenció del VIH/Sida 
2020. El concurs va dirigit a 
joves entre els 14 i els 30 anys, 
que hauran de presentar un car-

La cantant de Súria, Beth Ro-
dergas, ha tornat aquest 2020 al 
món musical, després de 7 anys 
del seu darrer treball. L’àlbum 
sortirà a principis del proper 
any, però fa pocs dies s’ha pre-
sentat ja un avançament amb la 

Es convoca la V edició del 
Concurs de Cartells per a la 
Prevenció del VIH/Sida 2020

El badaloní David Ros participa 
al nou treball de Beth Rodergas

tell de creació pròpia, original i 
innovador que doni un missatge 
de prevenció del VIH/Sida i que 
inclogui un eslògan també de 
creació pròpia. Els participants 
poden enviar els seus cartells a 
l’adreça electrònica proteccio-
salut@badalona.cat indicant el 
concepte “Campanya Municipal 
de Prevenció del VIH/Sida 2020” 
i fent constar les seves dades 

personals (nom i cognoms, 
data de naixement, número de 
DNI, telèfon i adreça electròni-
ca), abans del divendres 27 de 
novembre de 2020. El disseny 
guanyador rebrà un val regal 
de 150 € per utilitzar a la botiga 
Fnac i servirà com a imatge mu-
nicipal per commemorar el Dia 
Mundial de la Sida que té lloc a 
inicis de desembre.

El concurs està obert durant aquest mes de novembre

Imatge del músic badaloní David Ros

Portada del llibre de Tamara Gonzàlez

El Museu de Badalona segueix 
obert al públic en el seu hora-
ri habitual. Les noves mesures 
i restriccions aprovades amb 
motiu de la pandèmia de la 
COVID-19, però, han limitat la 
quantitat de visitants a un terç de 
l’aforament en els espais oberts 
al públic: recepció, conjunt Ter-

A partir de l’11 de novembre, l’Es-
pai Betúlia acollirà l’exposició “20 
anys del Pont del Petroli”, dedicat 
a l’aniversari d’aquesta editorial 
badalonina. En tot aquest temps ha 
editat, entre poesia, teatre, narrati-
va i altres artefactes, més de 100 

El pròxim desembre, el Museu de 
Badalona prepara una exposició, de 
cara al mes de desembre, sobre la fi-
gura de Ramon Casas. Aquest pintor 
va estar molt relacionat amb Badalo-

EL MUSEU CONTINUA AMB LES PORTES OBERTES

EXPOSICIÓ “20 ANYS PONT DEL PETROLI” A L’ESPAI BETÚLIA

RAMON CASAS, PROPER PROTAGONISTA D’UNA MOSTRA AL 
MUSEU

BREUS
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cançó “Que tremolin els arbres”, 
amb videoclip inclòs. La nova 
proposta de la Beth està escrita 
per la suriana, juntament amb 
el músic badaloní David Ros 
i la producció ha anat a càrrec 
de l’Albert Solà que ha treballat 

amb el Miquel Abras, els Aran 
o a projectes audiovisuals com 
Merlí o Nit i Dia. Tots tres, tam-
bé el badaloní David Ros, han 
posat les veus, els cors, les 
guitarres i els teclats en aquest 
tema.

mes-Decumanus i exposició tem-
poral de la planta baixa. Tampoc 
estan permeses les visites en 
grup (amb excepció de grups me-
nors de 6 persones de la mateixa 
unitat de convivència). Les acti-
vitats programades pels propers 
quinze dies s’han vist afectades 
per aquestes mesures.

llibres. A més d’això, amb la pro-
gramació, any rere any d’activitats 
poètiques, ha esdevingut un dels 
referents culturals de Badalona, 
molt especialment amb el cicle de 
poesia de tardor «Poesia i cia...» 
que enguany compleix 14 edicions. 

na, sobretot amb Vicenç Bosch orga-
nitzant el concurs del cartell de l’em-
presa Anís del Mono. Si no hi ha cap 
imprevist, l’exposició podrà visitar-se 
a partir del dijous 10 de desembre.
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JOVENTUT BADALONA ESTUDIANTES

CRÒNICA LA LLIGA 

La Penya esmicola el Movistar Estudiantes a Badalona 
en un partit molt plàcid dels verd-i-negres 

Sense Morgan, Ribas, Zagars i Dawson, el 
Joventut Badalona va demostrar a l’Olím-
pic que també pot oferir un autèntic espec-
tacle a pista. El matx a l’Olímpic va arrencar 
amb un intercanvi de cistelles durant els 
primers tres minuts de partit (5-5) però la 
solidesa defensiva verd-i-negra, el binomi 
Tomic – Bassas i l’encert de Brodzians-
ky des del tir exterior es va traduir en la 
primera escletxa a favor dels badalonins 
(12-7).
Sense treure el peu de l’accelerador, i amb 
Birgander agafant el relleu de Tomic, el Jo-
ventut va mantenir el mateix ritme i control 
de partit fins al final del primer quart. Ex-

Foto: David Grau

cels primers 10 minuts de partit (26-15).
La diferència al marcador i les enormes 
sensacions es van dilatar durant el segon 
quart davant un Movistar Estudiantes molt 
inferior i que en cap moment va poder ani-
vellar l’encert i el lideratge dels badalonins.
Ferran Bassas va tornar a superar la di-
ferència de la Penya des de la línia de 6,75 
(33-19) i el marcador ja reflectia un +14 
en només 12 minuts de partit. La presèn-
cia a pista dels joves Parrado (2 punts i 3 
rebots) i Parra (3 punts i 2 rebots) al se-
gon quart també va mantenir aquesta bona 
dinàmica i amb caràcter i presència física 
van aprofitar els seus minuts durant aquest 

període (46-27). Bassas, amb un triple al 
darrer, va arrodonir el quart assolint una 
nova diferència màxima (51-33).
Sense que el guió de partit es modifi-
qués i amb la Penya dosificant el ritme i 
els minuts a pista, l’avantatge es mantenir 
superior als 20 punts (69-47). Tomic (17 
punts), Brodziansky (13), Birgander (12) i 
Bassas (10) lideraven les estadístiques en 
un quart molt plàcid i els més anivellat de 
tots, amb un 23-20 de parcial (74-53).
El darrer quart no va ser menys que els an-
teriors 30 minuts i amb cistelles molt fàcils 
es va mantenir el ritme (80-55). L’únic però 

van ser les accions en transició de Movis-
tar Estudiantes durant moments molt pun-
tuals i concrets, que van frustrar Carles 
Duran. Aquest període va tenir, novament, 
els joves de la base Parrado – Parra com 
a protagonistes a la pista, aixecant de la 
banqueta la junta directiva verd-i-negra 
present a la grada i també el director de la 
base, David Jimeno. A més a més, Duran 
va fer debutar els joves de la casa Roger 
Martí (format 100% a la Penya) i Kraag.
Sisena victòria del Joventut aquesta tem-
porada i punt final a una setmana molt sa-
turada de partits i viatges.

97 70

Gran actuació coral (97-70) i el debut dels jugadors de la base Roger Martí i Kraag

Foto Cristina Ruiz
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El conjunt de Carles Duran ja va haver d’ajornar un partit a causa de positius per COVID-19

El partit de la 10a jornada de la Lliga Endesa 
a la pista del Monbus Obradoiro, que estava 
previst es disputés aquest dissabte 7 de no-
vembre ha quedat oficialment ajornat.
El Club Joventut Badalona va informar el 
dilluns que les proves PCR realitzades a la 
plantilla verd-i-negra van detectar cinc posi-
tius de COVID-19. D’aquesta manera, la Pen-
ya, en compliment dels protocols que marca 
la legislació local, no disposava d’un mínim 
de vuit jugadors autoritzats per poder jugar a 
Santiago de Compostel·la, fenomen que ha 
comportat l’ajornament.

La COVID-19 ajorna el partit davant l’Obradoiro

Durant aquests dies, el Club treballarà amb 
l’ACB i la resta d’equips afectats per repro-
gramar el partits en dates que encaixin bé a 
totes les parts. No serà gens fàcil trobar una 
data intersetmanal lliure, ja que el conjunt de 
Carles Durant té el calendari força atapeït de 
partits durant aquest mes de novembre. 
Aquesta temporada, el conjunt de Carles Du-
ran ja va haver d’ajornar un partit a causa de 
positius per COVID-19, en la primera jornada 
de la Lliga Endesa, disputada a l’Olímpic da-
vant l’Unicaja de Málaga. En aquesta ocasió, 
va ser per un positiu al conjunt visitant.

Propera jornada

 Obradoiro - Juventut (ajornat)

 GBC  -  Andorra

 UCAM Murcia -  Gran Canaria

 Baskonia -  Bilbao Basket

  Real Madrid - Fuenlabrada 

     Iberostar Tenerife -  Betis 

 Casademont  - BAXI Manresa  

 Estudiantes  - Barça

 València Basket  - San Pablo Burgos

Betis - Acunsa GBC    74-62

BAXI Manresa - Bilbao Basket 94-78

Joventut-Estudiantes                  97-70

Unicaja - Monbus Obradoiro                      82-76

San Pablo Burgos - Fuenlabrada 78-99

Valencia Basket - Real Madrid          78-86

Barça - Iberostar Tenerife        81-74

Gran Canaria. - Baskonia                       71-75

Andorra- Zaragoza                                 ajornat

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 8 0

 2  Iberostar Tenerife 6 1

 3 Barça 6 2

 4  Baskonia 6 3

 5  Joventut 6 3

 6  Unicaja 5 4

 7  Obradoiro 5 4

   8    BAXI Manresa 5 4

 9  San Pablo Burgos 4 3

 10  UCAM Murcia 4 3 

11  València Basket 4 4

12    Estudiantes 4 5

13    Andorra  3 4

 14    Fuenlabrada 3 5

 15    Coosur R. Betis             2            6

 16    Casademont Zaragoza        2            6

 17   Bilbao Basket           1          5

18  Herbalife 1 7

19  GBC                                    1 7

Classificació

Foto: ACB Photo
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Foto: Cristina Ruiz

‘Overbooking’ a la infermeria verd-i-negra 
durant els darrers 10 dies de competició. 
Després de les proves realitzades a Pau 
Ribas, es va confirmar que l’escorta bada-
loní pateix una ruptura muscular als isquio-
tibials de la cama dreta i encarà haurà de 
recuperar-se durant un parell de setmanes 
més, aproximadament. D’aquesta manera, 
difícilment podrà disputar la darrera jornada 
d’aquest mes de novembre. 
Per la seva part, Conor Morgan pateix 

Foto: Unics

diantes. Tot i que aquesta odissea havia 
de dilatar-se durant aquesta setmana, amb 
un nou enfrontament continental a Belgrad 
(dimecres passat), el matx es va ajornar 
a causa de la Covid-19 i la Penya tindrà 
- o més aviat “gaudirà” - de cinc dies a 
Badalona per poder descansar i preparar 
amb més calma el partit de demà dissabte 
davant el Monbus Obradoiro a Santiago de 
Compostel·la.

Badalona - Istanbul, Istanbul - Kazan, Ka-
zan - Istanbul, Istanbul - Madrid i Madrid 
- Badalona. Aquesta bogeria de trajecte va 
ser el viatge que va fer el Joventut Bada-
lona en només sis dies per disputar tres 
partits (dos de Lliga i un d’Eurocup).
Més de 10.000 quilòmetres entre avions i 
desplaçaments que van finalitzar diumen-
ge amb el partit de la novena jornada de 
lliga a l’Olímpic davant el Movistar Estu-

Punt final a una setmana 
amb 10.000 quilòmetres 
en sis dies! 

Quatre positius ajornen el 
viatge a Belgrad

un esquinç al turmell i Arturs Zagars té 
molèsties al psoes. Ambdós podrien tornar 
aquest dissabte al partit davant el Monbus 
Obradoiro. Els tres es van perdre els partits 
davant Fuenlabrada i Movistar Estudiantes.
A més, Shawn Dawson continua recupe-
rant-se de la tendinitis al genoll i continuarà 
sent dubte. 
Durant els darrers partits, els joves Arnau 
Parrado, Yannick Kraag i Roger Martí van 
completar la convocatòria verd-i-negra.

Baixes de Ribas, Zagars, 
Dawson i Morgan

Seguint els protocols establerts l’equip no es 
va desplaçar dimarts a Belgrad com estava 
previst. El Partizan també va tenir positius fa 
uns dies, durant la sertmana anterior. 
Aquesta temporada, el conjunt de Carles Du-
ran ja va haver d’ajornar un partit a causa de 
positius per COVID-19, en la primera jornada 
de la Lliga Endesa, disputada a l’Olímpic da-
vant l’Unicaja de Málaga. En aquesta ocasió, 
va ser per un positiu al conjunt visitant. 

El Club Joventut Badalona va informar durant 
la nit de dilluns que es van detectar 4 positius 
per COVID-19 a la plantilla verd-i-negra en 
les proves PCR prèvies al partit d’Eurocup 
davant el Partizan de Belgrad, corresponent 
a la sisena jornada de la competició conti-
nental. 
Dimarts, tot l’equip es va sotmetrà novament 
a una segona prova de suport en aplicació 
del protocol vigent.

Foto: Arxiu Partizan BC
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Foto: Reyer Venezia

Foto: Cristina Ruiz

Reyer Venezia) són els duels que s’han pogut 
veure en directe aquesta temporada. 
Durant els pròxims 15 dies ja no es podrà 
gaudir de cap matx. En el cas de la Penya, 
aquesta restricció també és vigent per part 
del Govern espanyol. I no es podrà gaudir de 
cap partit més durant aquest 2020. 
Aquesta restricció també afecta els matx que 
disputi la Penya B i el Joventut Femení, els 
dos conjunts que també disputen els seus 
matxs a la pista central.

“El debut del Yannick i el Roger és un premi 
a la seva feina i al seu currículum. El Roger 
porta al club des de pràcticament el bres-
sol i s’ho mereixia”, va assegurar i destacar 
Carles Duran a roda de premsa.

Mundo Deportivo destacava aquesta set-
mana quants jugadors han debutat a l’ACB 
amb la samarreta de la Penya i la dada és 
realment de vertigen: 31 nois de la base en 
només 17 temporades. Aquest és el llistat 
de la temporada del debut dels jugadors 
de la base a l’actual primera plantilla: Pau 
Ribas (05-06), Albert Ventura (10-11), Fe-
rran Bassas (11-12), Xabi López-Aróstegui 
i Nenad Dimitrijevic (16-17), Arturs Zagars i 
Joel Parra (17-18), Arnau Parrado (19-20).

Diumenge, però, no va ser un partit més 
per a dos nens d’aquest orgull verd-i-ne-
gre. Roger Martí (Badalona, 2002) i Yannick 
Kraag (Amsterdam, 2002) van debutar a la 
Liga Endesa. 1 minut i 40 segons va ser el 
temps exacte en què el seu primer partit a 

Cap aficionat de la Penya podrà gaudir dels 
pròxims partits del seu equip en directe. Les 
noves restriccions de la Generalitat de Cata-
lunya no permetran l’accés dels aficionats a 
cap instal·lació esportiva.
Fins dijous 29 d’octubre, els espectadors 
verd-i-negres podien accedir als partits d’Eu-
rocup de la Penya i així ho permetia l’Ajun-
tament de Badalona i la Secretaria General 
d’Esports de la Generalitat de Catalunya. D
os partits de competició europea (Partizan i 

la màxima lliga nacional va ser el mirall de 
tota la feina que hi ha al darrere d’aquest 
breu però intens temps a pista. El cas de 
Roger Martí té un valor encara més espe-
cial, ja que el jove badaloní de 18 anys va 
començar la seva trajectòria esportiva a 
l’escola de la Penya, amb 4 anys. Ha anat 
cremant etapes any rere any i categoria rere 
categoria i superant diversos obstacles en 
forma de lesions.
El període de Kraag a la base verd-i-negre 
és molt més curt. L’aler holandès va arribar 
fa un any a Badalona per incorporar-se al 
Júnior badaloní i aquesta temporada s’ha 
mantingut al club, formant-ne part del filial 
que competirà a EBA a partir d’aquest mes 
de novembre.

Vuit dels onze jugadors que va convocar 
Carles Duran al darrer partit de lliga, da-
vant Movistar Estudiantes, tenen un factor 
en comú d’un valor incalculable: part de la 
seva formació i creixement s’ha consolidat a 
les pistes laterals de l’Olímpic.

Tots els partits, 
sense públic a l’Olímpic

Roger Martí i Yannick Kraag, les darreres joies 
verd-i-negres que debuten a l’ACB

Tampoc a la Penya B i al Joventut femení
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Foto: UE Olot

El CF Badalona visitarà aquest diumenge la 
sempre difícil terra dels volcans. El conjunt 
escapulat no ha aconseguit tornar a Bada-
lona amb els tres punts en cap dels seus 
darrers cinc enfrontaments. 2-0, 4-0, 2-0, 
1-1 i 3-3 són els marcadors dels escapulats 
en els darrers partits davant la UE Olot.
Els de Manolo González jugaran contra un 
equip que és cuer a la classificació, un dels 
dos conjunts del grup 3A que ha disputat 
un únic partit, justament aquest cap de set-
mana anterior, davant el Nàstic a Tarragona 
(2-0) (l’altre és el Llagostera). 
L’equip de Raúl Garrido sempre és un rival 
incòmode i així ho ha demostrat d’ençà que 
va tornar a Segona B fa tres temporades, 
amb Ramon Calderé a la banqueta. El partit 
es disputarà diumenge a les 12:00 hores al 

UE OLOT CF BADALONA

Visita a un Olot amb menys ritme de competició

4a Jornada. Camp Municipal d’Olot. 8 de novembre a les 12hLA PREVIA: 

Municipal d’Olot, a porta tancada.

Sense més partits amb públic a l’Es-
tadi
Aquesta conseqüència produïda per la pan-
dèmia també té el seu efecte a Badalona i 
els partits dels escapulats a l’Estadi també 
seran sense públic, tal com va ocórrer diu-
menge contra el Lleida Esportiu.

El Juvenil comença amb bon peu
Per la sev part, menció especial per al Ju-
venil A escapulat que dirigeix Santi Álvarez. 
Els seus nois van arrencar la temporada a 
l’Estadi amb victòria davant el Manlleu (3-
1).i aquest cap de setmana visiten el camp 
del Mercantil en la segona jornada de Na-
cional. 

Els socis aproven tots els punts de 
l’Assemblea General escapulada
Durant aquest mes d’octubre, el CF Bada-
lona va convocar els seus socis a l’Assem-
blea Ordinària General de l’entitat, i que es 
va celebrar a la tribuna de l’Estadi Muni-

cipal, i a on es van aprovar per unanimitat 
tots els punts presentats per part de la Junta 
Directiva del Badalona. Els socis van donar 
llum verda al pressupost 2020 - 2021 i al 
capital mínim presentat per la conversió del 
club en Societat Anònima Esportiva.

Foto: Flash BDN

El Badalona va patir davant el Lleida Espor-
tiu la primera derrota de la temporada. Una 
canonada de Fernando Cano des de la fron-
tal i un golàs de falta directa va tombar els 
escapulats en un matx disputat (0-2). 
L’anivellat guió de partit des del xiulet inicial 
es va dilatar durant els 90 minuts de duel. 
Un matx molt disputat, amb el Badalona in-
tentant generar ocasions a partir d’accions 
amb la pilota però sense poder concretar-se 
cap que intimidés prou la porteria defensa-
da per Pau Torres.
El Lleida Esportiu va ser el primer conjunt 
que ho va intentar amb un xut sense perill 
d’Abel però el Badalona va respondre amb 
una acció similar i el mateix resultat. Intent  
sense perill per part de Jordi Cano. Amb 
Chema Moreno com a referència ofensiva 
i diverses accions de perill, el conjunt de 
Manolo González es va apropar a la por-
teria visitant amb més ànima que eficàcia. 
Empat sense gols i jugadors a vestidors. A 

BADALONA - LLEIDA

0 2

Fernando Cano deixa glaçat el Badalona

la represa, el Lleida va glaçar el Badalona. 
Primer (51) amb una canonada que engalta 
Fernando Cano des de la frontal i golàs al 
pal esquerre de Sánchez. I 15 minuts més 
tard, el mateix protagonista va transforma 
una falta directa, també des de la frontal, 
i impossible per al porter escapulat. Dues 
accions ofensives dels visitants i dos gols 

que estabornien un Badalona sense pólvora 
ofensiva en atac.
Un xut d’Airam a la fusta i un intent de Ro-
bert a l’àrea petita que es va topar amb la 
defensa van ser les úniques aproximacions 
dels escapulats entre els tres pals, però en 
cap moment hi va haver una reacció bada-
lonina.

Classificació

  Equip PTS GF GC

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

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

Resultats Jornada 3

Propera Jornada 

 Olot - Badaloona
 L’Hospitalet  -  Espanyol B
 Andorra -  Barcelona B
 Prat -  Nàstic
 Lleida -  Llagostera
                                      Descansa: Cornellà
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Càstig excessiu 
a la Joan Gamper (7-2)

“El suport dels patrocinadors 
s’ha reduït entre un 70% i un 80%”

Primera derrota de la temporada del Seagull 

La pandèmia colpeja les entitats de futbol de la ciutat

Foto: FC Barcelona

Foto: M.E / Arxiu

El Club Esportiu Seagull va patir a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper la primera derrota 
de la temporada davant el FC Barcelona B 
(7-2). Una desfeta molt dura i excessiva, ja 
que fins al minut 45, el marcador reflectia 
un empat a dos gols.
El primer temps a Sant Joan Despí es va 
desenvolupar amb el partit molt igualat. 
Mingueza va avançar el conjunt local al mi-
nut 9 després d’aprofitar un error defensiu 
de les badalonines. Tot i això, el Seagull 
va reaccionar i en un minut va capgirar 
el marcador. Pilar Garrote va culminar un 
contraatac al minut 19 i Adriana Manau 
va remuntar el matx, sense que el partit 
arribés encara al minut 30 d’enfrontament. 
Ambdues, s’estrenaven com a golejadores 
aquesta temporada amb la samarreta blava. 
Abans del descans, el Barça B va tornar a 
liderar el marcador amb les dianes d’Alba 
Caño i Molina, aquest darrer abans de mar-
xar cap a vestidors. Gol molt dur psicolò-
gicament.
A la represa, el Segull no es va arronçar 

Ho pateixen els nens, ho pateixen els entre-
nadors, ho pateixen les juntes directives“. 
Des que la Federació Catalana de Futbol va 
fer oficial (dimecres 29 d’octubre) que les 
competicions d’àmbit català ajornarien el 
seu inici 15 dies més (tan sols els conjunts 
amateurs, de Divisió d’Honor i Preferent 
han pogut disputar una o dues jornades), 
les entitats de futbol de Badalona es van re-
unir de forma extraordinària per començar 
(o continuar) a considerar les primeres 
compensacions econòmiques a les famílies 
i també posar a prova el futur a curt termini 
de la seva estabilitat esportiva i econòmica.
Tots els clubs ja s’imaginaven que la inacti-
vitat (sigui d’entrenaments o partits oficials) 
s’allargarà força. “Amb tots els precedents i 
la crisi sanitària, ja esperàvem que la com-
petició s’aturaria i s’ajornaria el seu inici”, 
relata el vicepresident del CF Lloreda, Paco 
Guerra.
Tot i que el futbol ha aturat la seva activitat, 

i va intentar fer un pas endavant en atac 
per igualar novament l’enfrontament però 
el conjunt blaugrana va arrodonir la seva 
victòria amb cinc dianes més i un càstig 
excessiu per a un Seagull que no va po-
der reaccionar a l’encert golejador de les 
blaugranes. Queiroz, amb un hat-trick, i 
novament Mingueza van tancar el marcador 
a favor de les locals.

Tot i la derrota, el Seagull encara es manté 
a la part alta de la classificació i manté in-
tactes les seves opcions de classificació al 
grup capdavanter de la lliga. Amb 6 punts, 
el conjunt d’Ana Junyent és segon a la taula, 
amb els mateixos punts que l’Alavés, líder.

Aquest diumenge, les ‘gavines’ disputen a 
l’Estadi Municipal de Badalona la quarta 
jornada de la Reto davant el CA Osasauna 
(12:00 hores), un matx que es disputarà a 
porta tancada a causa de les noves restric-
cions esportives imposades per la Genera-
litat de Catalunya.

els despatxo es mantenen molt actius. “Una 
Junta Directiva mai pot aturar la seva acti-
vitat. El dia que arribi això, qualsevol entitat 
ha mort. Hem de mantenir la nostra línia de 
treball, respondre les inquietuds i dubtes 
de les famílies i resoldre queixes sense que 
nosaltres tinguem la responsabilitat (mu-
tualitat, fitxes i altres qüestions federatives). 
A qui es queixen? A nosaltres que som la 
institució més propera”, afegeix Guerra.
La qüestió econòmica també fa tremolar 
força la supervivència i futur més proper de 
les entitats. En el cas del Lloreda, la pan-
dèmia ha suposat un cop molt dur: “Hem 
perdut quasi tots els patrocinadors però no 
perquè ens hagin dit que no sinó perquè el 
club ha decidit no contactar amb els col·la-
boradors per responsabilitat social amb 
l’actual situació sanitària i perquè no hem 
pogut oferir el servei acordat des del mes 
de març”.
Tot i que encara és d’hora per prendre de-

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com FUTBOL COMARCAL

cisions econòmiques, sense saber quan 
podrem competir, el Sistrells ha estat el 
primer club que ha exposat públicament les 
primeres mesures: “la Junta Directiva del 
Sistrells ha decidit no cobrar la quota del 
mes de novembre i, tan bon punt es pugui 
entrenar, decidirem l’import en funció dels 

dies d’activitat esportiva”.
Un altre aspecte a considerar és la promo-
ció del comerç de proximitat de les entitats 
a través de les xarxes socials. Bufalà i Llefià 
en són dos exemples, oferint als seus pa-
trocinadors totes les possibilitats de visibi-
litzar els seus serveis.
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“Hem aconseguit fer del bàsquet un espai segur, 
amb molt esforç i el compromís de tothom”
Els clubs badalonins ens expliquen com afronten aquestes setmanes sense competir

una temporada diferent. Fer mans i mànigues 
dia rere dia és un hàndicap que dificulta la 
rutina de les entitats. A més a més, el toc de 
queda encara va dificultar més els horaris 
dels entrenaments dels equips. Per conèixer 
aquesta realitat exposem tres exemples de la 
ciutat: Minguella, Sant Josep i Badalonès.
El conjunt de Casagemes ha mantingut els 
seus 30 equips de la passada temporada i ja 
esperaven aquest ajornament i la suspensió 
dels entrenaments. “L’impacte emocional és 
molt gran per als més petits. Per saber-ne 
l’econòmic encara és molt d’hora, no sabem 
quina repercussió negativa tindrà”, afirma el 
president de la Minguella, Joan García. El di-
rectiu de Casagemes també destaca “l’esforç 
dels clubs perquè l’entorn del bàsquet sigui 
segur i el compromís per part de tothom de 
forma altruista. Les famílies han assumit to-
tes les directrius”.
Al centre parroquial tampoc hi han disminuït 

els conjunts i el discurs del president Ibon 
Orrantia és semblant al del seu homòleg de 
Casagemes. A més a més, “han suspès les 
quotes i els pagaments d’entrenadors fins 
que no es reprengui l’activitat”, tal com van 
fer al mes de març. D’altra banda, els patro-
cinadors de pista i cartells els tenen en ‘stand 
by’, ja que sense bàsquet “no té cap sentit 
contactar amb ells”.
En canvi el Badalonès mantindrà l’activitat de 
dos equips que tenen a l’escola però treba-
llaran amb el seu grup bombolla i al mateix 
centre educatiu. “Nosaltres hem perdut dos 
conjunts femenins però mantenim 19”, argu-
menta el coordinador de l’Associació, Xavi 
Forts.
L’equip EBA és l’únic de l’entitat que pot com-
petir: “L’Ajuntament ens ha facilitat horaris 
d’entrenaments a La Plana, així com ho ha fet 
amb l’Ademar”. Els petits patrocinadors els 
han pogut mantenir aquesta temporada.Foto: AEM

POLIESPORTIU

Ubicada al Port de Badalona

El Barcelona CaiaC ha creat la pri-
mera escola de piragüisme de mar 
a Barcelona, i més concretament al 
Port de Badalona. Fa un mes, es va 
iniciar aquest projecte per donar a 
conèixer un esport olímpic i a on 

El Barcelona Caiac 
crea la seva primera escola

a tot el territori nacional sempre ha 
tingut la seva repercusió i èxits en 
competicions internacionals. Serà 
la primera escola en primera moda-
litat marítima i ja tenen  cinc joves 
al club, amb l’entrenador Carlos 

Ruiz al capdavant. Crear una cul-
tura d’aquest esport en categories 
de base i augmentar la seva pràc-
tica de mica en mica és l’objectiu 
a llarg termini,a més de formar i 
poder competir en un futur. 

El primer equip dels Badalona 
Dracs és un dels pocs conjunts 
de la ciutat que pot aprofitar les 
noves restriccions per exerci-
tar-se en solitari al Municipal de 
Montigalà, ja que és l’únic con-
junt de categoria nacional amb 
possibilitat d’exercitar-se. 
El cap de setmana 12-13 de des-

embre, el conjunt d’Óscar Ca-
latayud arrencarà la temporada 
2020- 2021. 
A més a més, l’entitat ha exigit 
la millora de la il·luminació de 
la instal·lació i el Regidor d’Es-
ports, Juan Fernández, ha asse-
gurat que “en uns dies” serà una 
realitat.  

Els Dracs preparen 
en solitari el nou 
curs a Montigalà 

Foto: arxiu

Foto: Arxiu Barcelona Caiac

Que a Badalona no s’hagi disputat cap par-
tit comarcal no vol dir que no es treballi. Ni 
de bon tros és així. Les Juntes Directives 

penquen de valent perquè les instal·lacions 
siguin un espai segur, amb protocols molt 
exhaustius, i plantejant-se escenaris davant 
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Sudoku

 Àries (21/3 al 20/4)
Mostres un esperit rebel i cerques la teva filosofia de 
vida. No permets que et diguin com has de viure. Mol-
ta energia per cremar amb Mart a Sagitari a la teva 
Casa IX.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Sol i Mercuri a Casa VIII, pot fer que et preocupis per 
qüestions econòmiques i estudiïs com posar-hi remei. 
La relació de parella, sembla que necessita una bona 
conversa.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus a la Casa VI, inclina que en el teu lloc de treball 
pugui sorgir una bona amistat o fins i tot l’amor. També 
pot indicar una millora de les condicions laborals.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
La lluita per fer-te lloc al món, continua, però has après 
com funciona el joc i ja no t’afecta tant. Amb Venus tran-
sitant per Casa II, l’economia pot mostrar una millora.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Es pot donar una forta atracció amb una amistat. Urà al 
teu signe, proporciona un toc extra d’energia i sembla 
que ja ha arribat el moment d’atendre assumptes pen-
dents.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si inicies una relació, assegura’t de deixar les coses 
clares, potser no cerqueu el mateix. La salut demana 
que hi dediquis atenció, si no aniràs acumulant petites 
coses.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Potser tens diversos fronts oberts en aquests dies, però 
trobes un oasi en l’afecte. Tant pot ser amb la parella o 
amb els fills, amb els que vius moments entranyables.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Felicitats! En aquests dies, el Sol entra al teu signe i re-
noves energies. Urà, ja no està retrògrad, donant impuls 
als teus projectes. L’economia pot començar a fluir.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Si véns d’un període una mica trist o que estaves molt 
concentrat en solucionar problemes, ara entres en 
una mena d’oasi, que et permet recuperar energies i 
l’ànim.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Es comença a activar el teu sector laboral. Si cerques 
feina, sembla que una amistat pot ajudar-te. Pel que 
fa a la salut, t’interesses per alguna teràpia innova-
dora.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pots sentir-te una mica neguitós. Potser t’anirà bé prac-
ticar relaxació i esport per cremar l’energia que propor-
ciona Mart al teu signe. Possible tensió amb un familiar.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Venus, transitant al teu signe, inclina a mostrar-te més 
proper. També que et donis algun petit plaer. El sector 
professional demana que hi posis energia i optimisme.

Previsions astrològiques
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