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Can Boscà
abandonat
El Poblat Ibèric es troba
malmès per actes incívics i
manca de manteniment

Sense cavalcada
però els Reis
d’Orient tindran
campament reial 5
Foto: Diari de Badalona
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El Poblat Ibèric de
Can Boscà víctima
de nombrosos
actes incívics
Durant els darrers caps de setmana
els visitants a la Serralada s’han
quadruplicat
La prohibició de poder sortir del municipi,
des de fa tres cap de setmana, ha provocat
una allau de visites a la Serralada de Marina,
sobretot durant els dissabtes i diumenges.
De fet, des del primer moment, el parc de la
Serralada de Marina, amb el vistiplau dels
Ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de
Gramenet, van decidir tallar a la circulació de
vehicles el camí que va cap al monestir de
Sant Jeroni de la Murtra. Això, segons expliquen des del parc, ha evitat la saturació de
cotxes en aquesta zona. Tot i això, el nombre
de visitants no para de créixer i aquí ha saltat
l’alarma per nombroses actituds incíviques,
tant de ciclistes, que passem per corriols i
fan malbé l’entorn com per grups de joves
que fan botellons i festes amb barbacoes incloses. El cap operatiu de l’ADF 301, Oriol
Serratusell, ha confirmat al Diari que el nombre de visitants s’ha quadruplicat durant els
darrers caps de setmana. Segons Serratusell, “hi ha tanta gent que han sorgit molts
problemes de convivència entre ciclistes

i passejants”. Tant els veïns de Canyet, de
les diverses zones de la Serralada de Marina,
com les diverses colònies del barri i també
urbanitzacions, com el Bosc d’en Vilaró, han
fet un crit d’alerta per augmentar la vigilància
de la Serralada, sobretot durant el cap de setmana. Els veïns entenen que molts veïns de
Badalona han descobert aquest pulmó verd,
a pocs quilòmetres del nucli urbà, però mostren la seva preocupació per aquesta massificació que pot tensar, i molt, el territori. De fet,
les diverses entitats veïnals, tant de Canyet
com d’en Bosc d’en Vilaró, han fet aquest crit
d’alerta, però també ho han fet veïns a títol individual, que per exemple han fet arribar les
seves queixes al Diari de Badalona. D’altra
banda, des de fa tres caps de setmana, veïns
de Canyet s’autoorganitzen per netejar les
restes de botellons que deixen grups de joves en diversos punts del barri, com al carrer
Masanuc, tal i com ens ha explicat una de
les veïnes, la Jennifer Alvarez. De fet, durant
el darrer cap de setmana, els veïns van om-

Pedres pintades dins el Poblat Ibèric

Restes d’un botellon, a Canyet el passat diumenge
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Tanques trencades per accedir al Poblat Ibèric

plir fins a 4 sacs d’escombraries de restes de
botellons, només en aquest carrer de Canyet.
El Turó d’en Boscà, objectiu dels actes
incívics
Una de les joies arqueològiques més importants de Badalona és el Turó d’en Boscà.
Durant els darrers mesos, segons ha pogut
confirmar aquest Diari, ha estat víctima de
diversos actes incívics. De fet, la tanca d’accés al poblat fa setmanes que està trencada
i cada vegada és més fàcil accedir-hi. Això
ha provocat, segons diversos veïns i forestals, que aquest indret s’ha convertit en un
lloc per fer-hi barbacoes, festes i botellons.
L’incivisme també ha afectat l’accés, amb
restes de deixalles a nombrosos punts. Fa
anys que aquest poblat, a diferència per
exemple del colomenc Puig Castellar, té una
manca de manteniment i vigilància. El poblat
ibèric del Turó d’en Boscà és un poblat laie-

tà del segle iv aC situat en el cim del turó
d’en Boscà.També a l’altra banda de la Serralada de Marina, al voltant de l’Ermita de
Sant Onofre, s’han detectat festes amb grups
de persones, que també encenen barbacoes
durant la franja de nit. El cap de l’operatiu de
l’ADF-301, Oriol Serratusell, ha explicat que
“els botellons hi eren abans i ara hi continuen sent, no és un problema d’ara, no ens
sorprèn. Això sí, no esperàvem trobar-nos
tants actes incívics, com cadenats trencats
o tantes deixalles a tot arreu”. Serratusell ha
afegit que els ADF “ens coordinem, sobretot,
per fer una tasca dissuasiva dins del parc de
la Serralada de Marina. A la gent li agrada
això, se sent més segura i s’apropa molts
cops a preguntar-nos. Hi ha molta intenció
per estar informats i la gent s’interessa pels
compliments i les restriccions”. Tot i això, els
darrers caps de setmana, la saturació de la
Serralada és evident.
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Veïns de Canyet recullen cada cap de setmana les restes dels botellons

CREIXEN ELS RESCATS DE CICLISTES I EXCURSIONISTES A LA SERRALADA DE MARINA
Durant els caps de setmana, s’ha registrat diversos rescats tant de ciclistes com
d’excursionistes a diferents punts de la
Serralada de Marina. De fet, els Bombers

ha activat diversos rescats, alguns amb
l’ajuda d’un helicòpter. El darrer rescat va
produir-se el passat dissabte, al voltant de
l’ermita de Sant Onofre.

Imatge d’un dels rescats del passat dissabte
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Badalona viurà el Nadal
més il·luminat
Enguany l’enllumenat elèctric augmenta
Ho va anunciar l’Ajuntament fa uns dies i la
noticia encara s’està assimilant. Badalona
viurà el Nadal d’aquest 2020 més il·luminat
que mai: l’enllumenat elèctric ha augmentat
considerablement.
Aquest anirà acompanyat de la instal·lació
de dos grans arbres de Nadal d’aproximadament 15 metres que s’emplaçaran a la plaça
de la Vila i a l’avinguda del Marquès de Sant
Mori, al barri de Llefià. També està prevista
la col·locació en diferents punts de la ciutat
de quatre boles de nadal transitables de 25
m² en les que la gent podrà fer-se fotografies i de diverses figures en forma d’àngel
de més de dos metres. A més, per primera
vegada s’il·luminarà la façana del Museu de
Badalona amb l’objectiu de donar visibilitat
a un dels principals elements culturals de la
ciutat.
S’instal·laran 6 bústies reials
D’altra banda, del 13 de desembre al 6 de
gener també s’instal·laran sis Bústies Reials
on es podrà fer entrega de la carta als Reis.
Aquests elements s’emplaçaran a:

dia 26, mentre que els arbres de la plaça de
la Vila i de l’avinguda del Marquès de Sant
Mori s’encendran els dies 27 i 28 respectivament.
Entre els dies 27 de novembre i el 23 de desembre, a més, estarà oberta al públic la Fira
de Nadal de la Plana on es podran comprar,
entre altres productes, les tradicionals figures del pessebre, els arbres de Nadal, tions
i ornamentació nadalenca. El seu horari de
funcionament serà de 9 a 21 hores.

Il·luminació nadalenca

s’aniran encenent progressivament les llums
de tots els barris entre els dies 26 de novembre i 3 de desembre. El primer punt que
s’il·luminarà serà el passeig de la Salut el

– Avinguda d’Alfons XIII amb el carrer Pau
Claris
– Avinguda de Martí Pujol amb avinguda
dels Vents
– Avinguda de Martí Pujol amb avinguda
dels Arbres
– Carrer de Pérez Galdós
– Plaça d’Artigues
– Plaça de l’Alcalde Joan Manet
L’encesa serà progressiva
Com cada any, l’inici de les festes de Nadal
a la ciutat es produirà amb l’encesa de l’enllumenat. Enguany per evitar aglomeracions,

Il·luminació nadalenca
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Els Reis d’Orient arribaran aquest any
amb helicòpter
Aquests s’instal·laran en un campament reial a Montigalà

ELS COMERCIANTS
BADALONINS TAMBÉ VOLEN
IL·LUMINAR LES VENDES
Un dels sectors més afectats per la
pandèmia, el dels negocis locals, les
botigues tradicionals, també volen
veure com les vendes s’il·luminen i
repunten la campanya de Nadal d’enguany. “Firmariem igualar les vendes
del 2019”, explica a aquest Diari el
Cinto Gubern, el president de la Federació de Comerciants de Badalona.
“Esperem que els consumidors siguin solidaris i comprin en el comerç
local, que ens ajudin a sobreviure”.
Si això no es donés, Gubern assegura que “molts negocis hauran de
baixar persiana”.

Cavalcada dels Reis Mags a Badalona

Una campanya de Nadal diferente que no
está deixant indiferent a cap badaloní o
badalonina, sens dubte. Una de les altres
novetats d’aquesta és l’arribada de Ses
Majestats els Reis d’Orient. El tradicional
acte al Pont del Petroli es veurà substituït

per l’arribada de Ses Majestats els Reis
d’Orient amb helicòpter a l’Estadi Municipal de Badalona, el dia 27 de desembre.
A partir d’aquell dia, i fins el 5 de gener,
s’instal·laran en un Campament Reial al
Parc de Montigalà.

L’Escorxador tornarà a acollir la Fàbrica de
Joguines
A més, també s’ha anunciat que l’Escorxador de la Salut tornarà a acollir la Fàbrica
de Joguines. Tots els actes seran amb cita
prèvia
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Carrer del Mar
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L’Habitatge, peça clau de l’estat del benestar
Garantir l’accés a l’habitatge és garantir un espai de seguretat i dignitat per a moltes famílies. Una de les causes que pot
incrementar la pobresa i el risc d’exclusió social, fins i tot per a persones que tenen un treball és que un preu de l’habitatge
molt alt, també un dels impediments per a l’emancipació de les persones joves és la dificultat d’accedir a un habitatge, fet
que endarrereix l’edat per tenir fills i fer un projecte vital propi. Per això és tan important que les administracions posem les
eines necessàries per garantir-ne un accés estable i a un preu accessible. Sense això, altres polítiques de lluita contra la
pobresa i exclusió no poden tenir èxit, perquè l’habitatge és la peça clau de l’estat del benestar.
És urgent que les administracions garanteixin l’accés a un habitatge amb el desenvolupament de polítiques públiques a
favor de qui més ho necessita i que exigeixin que els grans tenidors assumeixin també la seva responsabilitat social. Als
bancs, com a grans tenidors, els hem d’exigir el retorn dels diners amb què els vam rescatar al 2008. És important que la
ciutadania exigim aquest retorn, especialment en un moment tan complicat com el que vivim, arran de la pandèmia, on
moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos i fins i tot els han vist desaparèixer. No volem més famílies vulnerables
expulsades de casa seva sense una alternativa.
Dos bons exemples són les mesures impulsades des del govern català i el Parlament de Catalunya recentment com són
la Llei de regulació del preu dels lloguers i el retorn social del rescat bancari a través de la Sareb o “banc dolent”. Accions
que pretenen millorar les condicions d’accés a l’habitatge i canviar d’arrel la problemàtica. Dues mesures en defensa de la
ciutadania, com també ho és el decret llei urgent per frenar els desnonaments aprovat pel govern català aquesta mateixa
setmana. Accions valentes, malgrat ser conscients que les nostres competències en la matèria són limitades. Perquè qui
tindria la clau a les seves mans, el govern espanyol, no ho fa.
Davant d’un mercat que expulsa moltes famílies, desenvolupar polítiques de tinença alternativa d’habitatge per garantir-ne
l’accés a tota la població ajuda a donar resposta a les necessitats de col·lectius més vulnerables davant el mercat, com
poden ser les persones joves i els col·lectius en risc d’exclusió social. Col·lectius que són expulsats pel mercat tradicional.
I aquí el paper del món local és clau. Hem creat legislació i iniciatives que cerquen alternatives al desnonament com
la mediació i forçar acords a bancs i fons d’inversió a oferir lloguer social, fet que s’està donant ja en molts casos de
desnonaments durant aquests mesos.
Els governs republicans estem compromesos amb la defensa del dret a l’habitatge digne i per això des dels nostres espais
de governança impulsem i defensem polítiques com l’ajuda a la rehabilitació, posar a disposició solars en règim de cessió
d’ús per la construcció d’habitatges cooperatius en règim de lloguer social, treballar conjuntament amb entitats socials
per adquirir habitatges i posar-los a disposició de qui més ho necessita o plans per rejovenir el centre del municipi amb
projectes de masoveria urbana, especialment destinats a persones joves.
A Badalona tota aquesta situació és especialment sagnant per la manca de polítiques actives en matèria d’habitatge.
Tenint, a més, 173 famílies esperant l’assignació d’un habitatge de la Mesa d’Emergència Social. És totalment inadmissible
que hi hagi persones esperant un habitatge de lloguer social des del 2018!
En aquest sentit, des del grup municipal d’ERC Avancem-MES, hem exigit al govern del Partit Popular que implementi
mesures concretes, com la cessió d’immobles per a lloguer social a través de la Sareb, que faci un acompanyament real a
les famílies per accedir a un contracte de lloguer privat o que impulsi noves construccions d’habitatges per a lloguer social.
Pel que fa a l’IBI, els republicans considerem que cal impulsar la implementació d’un recàrrec del 50% en els pisos buits
i una bonificació de fins al 95% per a lloguers amb renda limitada, així com el suport a la rehabilitació i manteniment dels
edificis més antics i la creació d’un centre d’estada temporal per emergències habitacionals.
No ens hem d’oblidar, tampoc, de la pobresa energètica. Un problema que afecta les llars més vulnerables i al qual les
administracions han de donar una resposta clara i contundent.
Finalment toca assenyalar que per poder dur a terme a bon port les mesures que proposem, és imprescindible un reforç
urgent de l’Oficina Local d’Habitatge, tant amb recursos humans i materials com amb el disseny d’un Pla Local d’Habitatge
seriós, amb ampli consens al Ple municipal i amb el suport de les entitats que treballen per la defensa de l’habitatge, tant
a curt termini com en una projecció per als propers 20 anys. Només així ens en sortirem.
José Rodríguez
Diputat d’Esquerra Republicana
al Parlament de Catalunya

Anna Maria Lara
Regidora d’ERC Avancem-MES
a l’Ajuntament de Badalona
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A la baixa el risc de rebrot a Badalona:
estem per sota dels 500 punts
En set dies 610 casos amb PCR i 1509 en els darrers 14 dies
nua sent alt, però ha baixat a 450.95. Segons les dades oficials, en els últims set
dies s’han detectat 610 casos mitjançant
PCR al municipi, i 1509 en els darrers 14
dies. Pel que fa a la taxa de reproducció
de l’epidèmia ponderada setmanalment a
Badalona s’ha situat als (rho7): 0.71 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

UCI de Germans Trias

El risc de rebrot a Badalona continua
baixant dia rere dia i els badalonins i badalonines esperen que continui així ja que
aquesta baixada de risc suposarà una treva, especialment per al sector hosteler, que

està previst que obri terrasses el proper 23
de novembre.
Les xifres de Salut presenten una baixada
respecte ahir, quan l’índex de risc era de
546.95 punts. Avui, l’índex de risc conti-

Salut prepara una desescalada a partir
del 23 de novembre (COLUMNA)
Les terrasses de bars i restaurants començaran a veure la llum el proper dilluns,
23 de novembre. Una relaxació de les
mesures per frenar el contagi de la Covid,
però que no comportarà canvis en el toc
de queda.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha
anunciat en roda de premsa que s’està preparant un pla pels propers mesos, perquè
aquesta desescalada estigui el més controlada possible. “Anirà per trams i cada
tram durarà 15 dies”. Vergés afirma que el
risc de rebrot és menor, però que no s’ha
de baixar la guàrdia.
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Can Ruti posa
en marxa un
nou sistema per
sms previ a les
consultes externes

Can Ruti sms

Des d’aquesta setmana, l’Hospital Germans
Trias ha posat en marxa un nou projecte de
checklist de consultes externes amb l’objectiu d’extremar les precaucions davant
l’alta prevalença a la població de pacients
COVID i poder continuar donant una bona
assistència. El projecte consisteix en l’enviament de sms als pacients que han de ser
visitats de forma presencial 72 hores abans
de la visita amb unes preguntes sobre si
han tingut contacte o tenen COVID. Els
missatges també recorden si la visita serà
presencial o telemàtica.
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El veïnat del Centre reclama L’AV de Nova Lloreda
solucions als problemes de organitza una recollida
d’aliments
mobilitat del barri
Es podran fer donacions fins dissabte 21
L’Associació de Veïns i Veïnes de Nova Lloreda Sud, en col·laboració amb la Penya
Barcelonista de Nova Lloreda, organitzen
per segon any consecutiu una recollida
d’aliments que es destinarà a Creu Roja.
El veïnat demana, sobre tot, productes de
primera necessitat com llet, conserves, llegums, oli o sucre.
1.000 kg, 1.000 somriures
L’objectiu que es vol assolir és recaptar
1.000 kg de menjar. “L’any passat vam

aconseguir uns 700 kg”, explica a aquest
Diari el Javier Liria, de l’AV. “S’apropa gent
del nostre barri, però també d’altres. Hi ha
molta col·laboració i solidaritat”.
Fins el 21 de novembre
Les donacions encara es podran fer fins
aquest dissabte, 21 de novembre, a 3 punts
de recollida: “Pescados y Mariscos Charo”,
“Bar Marisol” i “Floristeria El Barri”. Des
d’aquesta jove associació de veïns i veïns
animen als badalonins/es a col·laborar.

BREUS

ELS BOMBERS EXTINGEIXEN EL FOC D’UN VAIXELL AL PORT

Carrer Sant Pere

L’Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Badalona continua insistint en
la seva lluita per regular la circulació
i per solucionar altres problemes de
mobilitat dels carrers del barri. Amb el
pas dels anys s’han fet canvis de circulació o s’han segmentat carrers, fets
que provoquen problemes de seguretat
perquè, segons l’AV, no es fan respectar les normes. “Els horaris de càrrega
i descàrrega no es compleixen i ara és
pitjor perquè amb les compres online hi
ha més distribució. Et pots trobar furgos
a qualsevol hora del dia enmig del carrer”, explica a aquest Diari la Conxita,
de l’AV.

El carrer Sant Pere, un punt conflictiu
Especialment el carrer Sant Pere del Centre suposa una preocupació pels seus
veïns i veïnes. “Hi ha dies que hem de fer
cua per comprar el pà al carrer perquè hi
ha camions cargant i descargant i envaïnt
la calçada”. Sense oblidar que fa 8 mesos
un home va morir atropellat per un camió
que donava marxa enrere. Des de l’AV asseguren que porten parlant anys amb tots els
governs que han passat per l’Ajuntament,
“però no veiem sensibilitat”, diu la Conxita.
“Uns ens escolten més, uns altres menys,
però la conclusió és la mateixa: no saben
afrontar una problemàtica complexa. Cal
que mirem la mobilitat globalment”.

Unes 20 dotacions de Bombers en
total es van desplaçar la matinada
del dimarts al Port de Badalona
per un avís a les 2.54h d’un incendi d’un vaixell al dic de reparació
del port de Badalona (av. d’Eduard
Maristany). Aquests van aconseguir aturar la propagació del foc i
ja estan acabant l’extinció de l’interior del vaixell on crema la fibra
en somort.

Foto: X.G

Extinció del foc al Port de Badalona

UNA PERSONA MOR ATROPELLADA PEL TREN A BADALONA

Extinció del foc al Port de Badalona

Una persona ha mort atropellada pel tren
la matinada del dimarts cap a les 10:30
de la nit a Badalona, a pocs metres de
l’estació de Renfe i la fàbrica de l’Anís
del Mono. Això ha provocat la interrupció de la circulació dels darrers trens
de rodalies de la línia R1 del Maresme
provocant importants retards. En aquest
sentit, els darrers trens no han circulat
fins passada la mitjanit un cop s’ha pogut fer l’aixecament del cadàver.
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Badalona i Sant Adrià de Besòs Badalona preveu
projecten un “hub internacional” recuperar el Pont del
Petroli l’estiu del 2022
a les Tres Xemeneies

Vista aèria de les Tres Xemeneies

Els ajuntaments de Badalona i
Sant Adrià de Besòs s’han compromès a treballar plegats per
impulsar un hub internacional per
al desenvolupament sostenible en

el futur espai de 32 hectàrees conegut com a les Tres Xemeneies,
situat al front litoral entre ambdós
municipis. Aquest compromís es
referendarà durant el primer tri-

mestre de l’any 2021 mitjançant
un acord que identificarà a través
de quina figura jurídica es desenvolupa aquest projecte que ha de
servir per millorar les dues ciutats
i projectar la comarca del Barcelonès Nord.
Aquest acord ha estat explicat
pels alcaldes Xavier Garcia Albiol
i Joan Callau després d’una reunió
que han mantingut aquest dimarts
al matí en la qual també han participat el regidor de l’Ajuntament de
Badalona i delegat del Consorci
del Besòs, Miguel Jurado; el president del consell consultiu del
Pacte Nacional per a la Societat
del Coneixement (PNSC), Màrius
Rubiralta i Ferran Falcó, membre
de l’associació Restarting Badalona. En aquesta trobada s’ha valorat
de quina manera es pot desenvolupar aquest hub i les principals
línies de treball que s’han d’implantar durant els pròxims mesos.

L’Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per a la reconstrucció del Pont del Petroli, que
preveu reinaugurar l’estiu de l’any
2022. La infraestructura va quedar partida per la meitat durant el
temporal Gloria i l’estructura va
quedar molt malmesa, motiu pel
qual es va haver de tancar també
el tram del pont que va quedar
dempeus.
Ara, el consistori planteja una solució definitiva que permeti recuperar el pont tal com se’l coneixia
abans de la borrasca i el primer
pas serà encarregar a la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) un estudi d’onatge que determini com ha de ser el projecte
constructiu. El conveni, que està
previst que se signi abans de la
finalització de l’any 2020, té una
valoració econòmica de 42.400
euros i s’empraran 13 setmanes (3
mesos) en la seva elaboració.

El Pont del Petroli
després de la borrasca

El cost total supera els 1,5 M€
L’objectiu és que el nou Pont del
Petroli resisteixi temporals superiors al Gloria. “Volem recuperar-lo com el coneixíem i en les
millors condicions de seguretat”,
ha assegurat Albiol. En aquest
sentit, bona part de l’obra serà
submarina per reforçar l’estructura. A més del criteri de la seguretat, però, es vol aprofitar l’obra per
donar un nou “toc d’excel·lència”
a la infraestructura i s’inclourà
il·luminació nocturna perquè el
Pont del Petroli “llueixi igual de
nit que de dia”.
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L’oposició en bloc denuncia
la falta de projecte del govern del PP
També exigeix una reforma fiscal integral
Els grups municipals del Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú, ERC –
Avancem MES, En Comú Podem i Junts
per Catalunya han votat contra de la celebració del ple d’ahir, dijous, a la tarda. El
govern del Partit Popular es disposava a
presentar les modificacions als impostos,
taxes i preus públics pel 2021 en un ple
convocat amb només 24 hores d’antelació.
Les ordenances fiscals són el conjunt de
normes que aprova l’Ajuntament per la
regulació de les aportacions dels veïns i
veïnes de Badalona en forma d’impostos i
taxes que gestiona el govern. Amb la situació derivada de la pandèmia de la COVID,
els grups municipals havien exigit en diverses ocasions reformes fiscals integrals
i profundes per combatre l’emergència social i econòmica.
Aquests consideren que la proposta del
govern del Partit Popular és molt poc

Ple extraordinari Badalona

ambiciosa davant la crisi sanitària, social, econòmica i climàtica que patim i
demostra la falta de model de ciutat dels
populars. Per exemple, no preveu polítiques que durant el darrer any han rebut un
ampli consens al
ple com el recàrrec del 50% als pisos
buits (validat per una sentència judicial) o
l’actualització de la fiscalitat i els incentius
mediambientals, entre d’altres.
El llistat de mesures fiscals urgents que el
govern municipal oblida, diuen, és molt
llarg: la reducció de taxes en el sector de
la cultura, de les entitats esportives, dels
ciutadans que utilitzen les instal·lacions
municipals per practicar esport, en la tramitació dels permisos municipals que han
de realitzar moltes empreses, beneficis
socials per les famílies de Badalona, els
cementiris, la teleassistència, mecanismes
per subvencionar l’IBI, etc.

Diverses entitats denuncien
impediments per a
empadronar-se a Badalona

concentració del passat dimarts davant l’Ajuntament

Entitats com Stop Mare Mortum i Badalona Acull denuncien les dilacions del
consistori a l’hora d’empadronar-se a la
ciutat i acusen l’Ajuntament d’infringir la
llei. En el marc de la campanya ‘Padró per
a todo@s’ de la Coordinadora obrim fronteres, el col·lectiu assegura que el consistori s’aferra a motius de tipus legal mentre
aplica procediments dissuasius, amb la
intenció, diuen, d’allargar els tràmits i, de
rebot, els terminis.
Així mateix, avisen que aquesta pràctica
també la realitzen altres municipis de tota
Catalunya, amb milers de persones afec-

tades. Lamenten que algunes opten per
deixar els tràmits per desconeixement o
por de perdre l’habitatge.
Aquest dimarts s’han concentrat davant
del Viver amb el suport d’alguns regidors
d’ERC, Guanyem Badalona i En Comú Podem.
L’Ajuntament diu que no s’ha endurit cap
criteri
Des de l’Ajuntament, però, expliquen que
s’estan empadronant tots els casos i que
no s’ha endurit cap criteri. Admeten, això
sí, que potser arrosseguen retards per la
pandèmia.
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El Gran Recapte d’Aliments només acceptarà
donacions virtuals per la Covid-19
Aquest s’allargarà fins demà, 20 de novembre
El tradicional Gran Recapte d’Aliments
torna aquest 2020, això sí, amb alguns
canvis. Aquest es realitzarà únicament
de manera virtual i només podrà acceptar donacions econòmiques a causa de la
pandèmia del coronavirus, segons va informar divendres en una roda de premsa
el Banc dels Aliments de Catalunya.
La campanya, que tradicionalment consistia en una àmplia recollida d’aliments
en els supermercats, comptarà amb 600
punts d’informació en els locals i sistemes de donació virtual, però “no podrà
acceptar aliments físics per motius sanitaris”, segons ha explicat la cap de la
campanya, Sabine Hindersin.
El director del Banc dels Aliments, Lluís
Fatjó, ha animat a la població a col·laborar de nou amb la campanya i ha recordat

Gran Recapte d’Aliments

que enguany es necessiten “més aliments
que mai”, ja que la crisi social i econòmica del Covid-19 ha fet augmentar en un
40% les peticions d’aliments a l’entitat.

BREUS

INCENDI EN UN LOCAL OCUPAT DE LA PLAÇA TRAFALGAR
Tres dotacions de bombers van traslladar-se dissabte a la nit a un local ocupat
a la Plaça Trafalgar per un avís de foc a
l’interior. Aquests van rebre l’avís cap a
les 22.35h per part del veïnat de l’edifici,
l’escala del qual va quedar afectada pel
fum. Segons bombers, no hi consta ferits.

Incendi d’un local ocupat a Plaça Trafalgar

L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA UNA SEGONA LÍNIA D’ATENCIÓ
CIUTADANA PER A CERTIFICATS DIGITALS
L’Ajuntament ha posat en marxa una
doble línia d’atenció per emetre i validar
certificats digitals (idCAT) i oferir resposta a la gran demanda que hi ha per

part de la ciutadania. La nova mesura
permet agilitzar aquest tràmit i doblar
el nombre de peticions que es poden
tramitar diàriament.

COMENÇA LA VINT-I-CINQUENA EDICIÓ DE LA SETMANA DE LA CIÈNCIA

25a Setmana de la Ciència

Badalona posa en marxa la 25a edició de la Setmana de la Ciència que
se celebrarà fins el 29 de noviembre
amb un conjunt d’activitats que són
preludi de les XXXV Jornades Cien-

tífiques d’Ensenyament Secundari i
del VII Congrés de Ciència d’Educació Infantil i Primària de Badalona
que es faran al llarg d’aquest curs
2020-21.
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Badalona commemorarà el 25N Badalona formarà part
Amb una performance a la Plaça de la Vila

Cartell 25N

La Federació de Dones de Badalona
ha programat, juntament amb l’Ajuntament, un seguit d’actes pel dimecres
25 de novembre, el Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència vers
les dones. El principal d’aquests serà
la performance que es realitzarà a
les 18h a la Plaça de la Vila. Per una
banda, i com a novetat d’enguany, la
Federació ha escrit unes cartes liles
on les dones que hi formen part expressen com s’han sentit convivint
amb la pandèmia. A més, també s’ha
gravat un sketch de 3 vídeos curts per
explicar com les dones es dirigeixen
a la Federació, “ja sigui contactant
amb nosaltres pel carrer o al mateix
despatx de la Federació”, explica a
aquest Diari la seva presidenta, la Rocío Mateos. “Amb la performance volem visibilitzar que el maltracte vers
les dones s’ha tornat més invisible.
De fet, moltes dones han hagut de
conviure dia a dia amb el seu agressor sense poder sortir de casa. Volem
fer un balanç d’això, de l’augment del
maltracte físic i psicològic”, ha aclarat
la Rocío Mateos.

Entra en servei el segon
Punt Bici al barri del Gorg
D’accés lliure i gratuït, totalmente equipat

Punt bici GORG

El passat diumenge va entrar en vigor el segon Punt Bici de Badalona,
a l’Avinguda Marquès de MontRoig, al barri del Gorg. L’alcalde de
la ciutat, Xavier Garcia Albiol, va ser
l’encarregat d’activar-lo.
Es tracta d’un espai d’ús gratuït que
està equipat amb totes les eines
necessàries per a fer petites reparacions i tasques de manteniment
de les bicicletes. Aquest equipament és d’accés lliure i gratuït per
als usuaris de bicicletes i està dotat
de les eines necessàries per a fer
petites reparacions i manteniment
com ara inflar les rodes; reparar
una punxada; collar cargols; ajustar
radis, ajustar els frens o la tija del
selló.
El primer Punt Bici de Badalona va
instal·lar-se, fa poques setmanes,
al passeig marítim, davant de la
Rambla.

de la Mobile Week
Catalunya 2021

Mobile Week Catalunya 2020

Badalona serà una de les ciutats
que participaran en la Mobile
Week Catalunya 2021, una iniciativa de Mobile World Capital
i Generalitat de Catalunya que
persegueix l’empoderament digital de la ciutadania i que planteja espais de reflexió, debat i
activitats en diversos municipis
al voltant de les tecnologies digitals i com poden esdevenir
eines davant les necessitats so-

cials, culturals, ètiques i humanes de la societat. La proposta
de l’Ajuntament i Restarting Badalona inclou activitats que es
desenvoluparan durant tres dies
entres els mesos de maig i juny i
que compten amb la participació
d’entitats punteres en l’àmbit de
la tecnologia i la salut de Badalona com Badalona Serveis Assistencials i l’Hospital Germans
Trias i Pujol.

A presó un dels lladres
que va assaltar una
urbanització de Badalona,
deixant lligada a la familia

Foto: Arxiu

El jutge ha condemnat a presó a
un dels integrants d’una banda,
un jove de 22 anys, que va assaltar una urbanització de Badalona el passat 14 d’octubre. El
grup de persones va entrar dins
el domicili, va lligar a la familia
que hi vivia i els hi van sostreure diversos objectes i diners.

Dies després, els Mossos de
la comissaria de Badalona van
detenir el jove, veí de Martorell,
i aquest va passar a disposició
judicial. Va ser el 10 de novembre quan es va decretar la presó.
La investigació continua oberta
i no es descarten més detencions.
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Reprogramen part dels espectacles Cancel·lada de nou
la Nit de les Guineuetes,
dels teatres municipals
Els equipaments volen recuperar l’activitat ben aviat

la nit del teatre badaloní

Tal com va anunciar-se el passat
29 d’octubre “Amics del Teatre
Zorrilla”, s’ha vist obligat a ajornar novament la celebració de la
Nit de les Guineuetes, que s’havia
de celebrar aquest diumenge 15
de novembre, acte que comporta
l’entrega de les guinguetes que
concedeix cada any la junta directiva al món teatral de Badalona.

L’actual situació sanitària ja va fer
cancel·lar l’acte el passat 27 de
març, a la del 15 de novembre i ara
l’entitat ha fet una suspensió definitiva de l’espectacle. L’entitat ha
anunciat que procuraran substituir
la Nit de les Guineuetes abans de
Cap d’Any amb un acte que tindrà
una assistència reduïda, segons la
situació sanitària.

FOTONOTÍCIA

ENREGISTREN UN CD AMB LES MÚSIQUES DE LA MOIXIGANGA
Imatge de la platea del Teatre Zorrilla amb les butaques buides

Badalona Cultura ha anunciat
noves dates pels espectacles que
s’han vist obligats a suspendre
arrel de les restriccions aprovades pel Govern de la Generalitat
de Catalunya fins a data d’avui:
La Gavina, The Opera Locos, Suite TOC núm.6, Alguns dies d’ahir,

Els Brugarol, El Concert de Santa
Cecília i Gnoma. Part d’aquests
espectacles s’han reprogramat
durant el primer trimestre del
pròxim any 2021. L’únic espectacle que ha quedat suspès és
el Concert de Santa Cecilia que
s’havia de celebrar durant aques-

tes dates de novembre. Badalona
Cultura ha informat que es podran mantenir les entrades per a
la nova data de l’espectacle o bé
demanar-ne el retorn de l’import.
Més informació al web del teatre
Zorrilla http://www.teatrezorrilla.
cat

Els estudis Sotracks
Record de Badalona
són l’escenari de la
gravació, per part
de l’Orfeó Badaloní,
de les músiques de
la Moixiganga de la
ciutat. Les músiques
quedaran enregistrades en format digital.
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CRÒNICA EUROCUP

Punt final a la ratxa europea
en el retorn de la Penya (77-87)
Desfeta sense Tomic, Zagars, Neno i Ribas
JOVENTUT BADALONA

77
La Penya va patir la primera desfeta europea
davant el Bahcesehir turc (77-87) en el seu
retorn a pista, després de 17 dies sense disputar un partit i entrenant només des de dissabte. El conjunt de Carles Duran, sense Tomic, Ribas, Zagars i Neno, no va lluir el seu
joc a Badalona en un partit intranscendent a
nivell classificatori davant un rival liderat per
l’aler Jamal Jones (34 punts).
El partit a l’Olímpic va començar amb un domini poderós verd-i-negre en atac (6-0). Un
plàcid inici que va ser més aviat un miratge.
El Bahcesehir va despertar ràpidament i va
aprofitar un 2+1 de Thomas Akyazili i una
recuperació per capgirar el marcador (9-10).
L’intercanvi de cistelles va ser el guió del
període inicial, on va destacar la figura de
l’aler americà Jamal Jones amb 12 punts en
8 minuts a pista (25-25).
Aquesta igualtat a cistella i cistella va ser
l’avantsala dels pitjors minuts de la Penya a
pista. El segon quart del conjunt verd-i-negre va ser més negre que verd. L’equip no
va oferir bones sensacions sota cistella i va
trobar molt a faltar la figura de Ferran Bas-

BAHCESEHIR KOLEJI
ISTANBUL

87
sas. Primer amb Dawson com a base i posteriorment amb Ventura, els de Carles Duran
van patir les absències de Neno i Zagars. El
desencert badaloní i la manca de contundència en el rebot defensiu el va aprofitar el Bahcesehir per capgirar el marcador amb 9 recuperacions efectives, augmentar la diferència i
apropar-se als 10 punts de marge abans del
descans (41-48). El lideratge i assistències
del base mexicà Álex Pérez (5 en total) va
superar un Joventut que va sobreviure amb
el tir exterior de Xabi López-Arostegui (11
punts).
A l’inici del tercer quart la manca d’encert
turc i el rebot defensiu verd-i-negre va permetre la Penya apropar-se en el marcador
amb un 8-0 que reduïda la diferència a sis
punts (49-66) després d’una màxima de -12
a l’electrònic. Ventura i Morgan van liderar
el tir exterior badaloní. Però la Penya també es va contagiar del desencert visitant i,
quan més a prop tenia el partit a favor, va
reaparèixer Jones per exhibir-se i tornar a
superar el seu sostre personal de punts a
Eurocup i la màxima diferència del partit a

Foto: David Grau / CJB

+16 (49-65).
El retorn a pista al darrer quart va començar
a recordar a la remuntada de la primera jornada davant el Partizan. En només 3 minuts,
el Joventut va encistellar 11 punts i tornava a
haver partit a l’Olímpic (64-70). Però aquesta
vegada no va arribar cap miracle i el Bah-

cesehir va enfonsar les opcions de la Penya
amb un 0-7 que enllestia el partit i la primera
derrota a Eurocup del Joventut (77-87).
Ferran Bassas i Con amb 17 punts va ser el
màxima anotador badaloní i Jones, amb 34,
l’MVP del matx. El mexicà del conjunt turc
Álex Pérez va repartir 13 assistències.

PRÈVIA EUROCUP

Segellar la classificació
a Belgrad

PARTIZAN BELGRADE

JOVENTUT BADALONA

Tot i haver ajornat dos enfrontaments de
competició europea, el Joventut ha mantingut la primera posició del seu grup i
aquest dijous (20:30 hores) recuperarà la
sisena jornada de l’Eurocup a la difícil pista del Partizan de Belgrad.
A diferència del darrer matx europeu

verd-i-negre a domicili, disputat a Kazan,
el partit a terres sèrbies es jugarà sense
públic, a porta tancada. La victòria badalonina mantindria el Joventut en primera
posició, sumaria la sisena victòria a Eurocup en sis jornades (quina bogeria!) i
confirmaria la classificació per a la segona

Foto: David Grau

fase. La Penya s’enfronta a un rival que
defensa la quarta posició a la seva lliga
amb 4 victòries i 3 derrotes. Al partir de
la primera volta (a l’Olímpic i amb públic),

els de Carles Duran van capgirar 15 punts
després d’una increïble reacció badalonina
i amb triomf inaugural a l’Eurocup als darrers segons (85-82).
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PRÈVIA LLIGA 12a Jornada Lliga ACB. Donostia Arena, diumenge 22 - 12:30h

Jornada òptima per
recuperar el ritme

ACUNSA GBC

JOVENTUT BADALONA

16 dies després de disputar el darrer partit
(1 de novembre davant el Movistar Estudiantes), el Club Joventut Badalona va tornar a trepitjar la pista central de l’Olímpic.
Un contratemps que s’ha perllongat massa
en el calendari i obligarà al conjunt de Carles Duran a preparar – i recuperar el ritme
de competició – la pròxima jornada de Lliga
Endesa sense pràcticament exercitar-se.
Durant aquest temps sense jugar, els verdi-negres han hagut d’ajornar quatre partits
(dos d’ACB i dos d’Eurocup). Aquest diumenge a Gipúzcoa torna la competició important de la temporada.
El Joventut visita la pista de l’Acunsa GBC,

conjunt nouvingut a la categoria després
d’una temporada a la LEB però que no
acumula bons resultats en el curs del seu
retorn: 9 derrotes en 10 partits disputats i
una única victòria, al José Antonio Gasca,
davant el Casademont Zaragoza.
El pivot colombià Javier Echenique és el jugador més ben valorat per part del conjunt
basc, amb 14,8 punts de mitjana per partit,
6 rebots i 1,5 taps.
El jugador format a la base verd-i-negra
Pere Tomàs va signar aquest estiu i es retrobarà amb els seus companys Albert Ventura, Pau Ribas i Ferran Bassas, amb qui va
compartir vestidor.

Resultats darrera jornada
Urbas Fuenla 82 - 81Casademont
Baxi Manresa 80 - 88Iberostar
Unicaja 104 - 69Acunsa GBC
Morabanc And. - Real Madrid
Retabet Bilbao 63 - 73UCAM Murcia
San Pablo 91 - 71Movistar Estu
Joventut - Valencia Basket
TD S. Baskonia 80 - 74Obradoiro 		
Barça 82 - 53Coosur Real Betis
Descansa: Herbalife Gran Canaria
Propera jornada
Coosur Betis - Retabet Bilbao
UCAM Murcia - Urbas Fuenla
Acunsa GBC - Joventut
Herbalife Granca - Andorra
Casademont S. - Barça
Movistar Estu - Unicaja
Real Madrid - BAXI Manresa		
Obradoiro - San Pablo Burgos
Valencia Basket - Ibt Tenerife
Descansa: TD Systems Baskonia

Classificació
		 Equip

G

P

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

0
1
2
3
3
3
4
5
5
5
5
6
7
4
8
8
8
8
8

18 JOVENTUT

Opinió a
Twitter

Com valoreu el
primer tram de
temporada de
la Penya?
Montse Alsina: La valoro positivament. Hi ha moments que sembla que
el temps retrocedeix anys enrere, quant
gaudiem amb l’huracà verd-i-negre.
Seguim!
Xavi Ayala: El primer tram de temporada ha estat espectacular. Es veu un
ambient a l’equip que no es va veure en
tota la temporada passada. Ara a seguir
lluitant per entrar a la copa i després
poder arribar als Playoff.
Rubén Cárdenas: Il·lusionant. Fa recordar a aquella Penya que, amb joves
de la casa i talent de fora, van conseguir
tants d’èxits i títols. Esperem recuperar
aquell nivell que el club mereix i, sobre
tot, els aficionats que tant hem patit durant tant de temps. El reset sembla que
funciona.
Marc Aroken: Empezamos con muchas expectativas y teníamos que
darles un poco de tiempo para ver el
potencial real del equipo y creo que no
lo han alcanzado aún. Veremos como le
ha sentado el parón al equipo y volvemos a estar todos.
Sergio Pareja: Senzillament il·lusionant. Tornar a veure tant de bressol
i tant de nivell fa trempar a qualsevol
verd-i-negre. Estem gaudint com feia
temps que no ho fèiem.
Ángeles Sánchez: Que va como un
tiro, con un plantel de jugadores comandados por Ante Tomic y Pau Ribas,
un siempre estupendo Ventura y unos
“bressolos” marca de la casa! Enamoran! Força Penya, sempre!
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Opinió / Satisfacció i il·lusió amb la temporada

Dimonis Verd-i-negres (Grada animació)
No fa gaire, en una entrevista al mitjà
radiofònic Basket al Dia vam comentar que el futur de la Penya era, sota el
nostre parer, brillant i esperançador. Era
maig i no havíem jugat encara la Fase
Final de la ACB. En meitat de la primera onada de la pandèmia somiàvem
en l’equip que podríem fer la següent
temporada, els noms que arribarien o
l’evolució dels joves, però ni en el millor d’aquests escenaris apareixien tots

quatre, els fitxatges que van acabar arribant.
El tram inicial de la temporada ha estat
apassionant i estrany a parts iguals. Hem
vibrat i gaudit d’una Penya amb una qualitat individual i grupal que, amb el permís
del “Laprovíttola-Team”, feia anys que no
veiem. Com a Grada d’Animació, tot i la tristesa de no poder anar a l’Olímpic a animar
al nostre equip, hem intentat transmetre el
nostre suport des de casa. Hem admirat els
moviments de peus d’un superclasse com

Penya Verd-i-negra del Centre
Com a Penya Verd-i-Negre Centre, estem veient un inici de temporada com
feia anys que qualsevol aficionat amb
els sentiments de la Penya volíem que
fos el nostre equip. Som conscients
que l’afició sempre vol que el seu equip
vagi el primer o guanyi tot, però un
equip com aquest, amb de gent de la

casa, amb incorporacions de jugadors de
la casa i dos fixatges més que complementen perfectament l’equip fan il·lusionar
a qualsevol. A més a més veus que el teu
equip va a totes i no dóna els partits perduts
abans d’hora. Això és molt engrescador.
És un orgull per nosaltres que nois del
planter vagin debutant a la ACB, però també

Penya Verd-i-negra del Maresme
A l’estiu veníem d’una temporada força
decebedora, i no ens podíem creure les
notícies que ens arribaven. En Bassas
tornava a casa i de tot un Burgos, li preníem en Vladi a l’Obradoiro (que en les
darreres temporades ens havia pres jugadors), s’especulava que en Pau Ribas
podia fitxar per nosaltres i el cas més
sorprenent, l’Ante Tomic podia venir.
Des de l’època de les tres ‘R’ (Ricky, Rudy i
Ribas), que no teníem un projecte tant il·lusionador, i de moment ho han acomplert.
Hem (han) tingut un inici de temporada

espectacular, tot i que la pretemporada no
va ser lluïda. Fins el moment tot han estat
alegries (excepte l’ensopegada del Madrid).
Fan un joc espectacular a la Eurocup, i comencen a ser un rival a batre pels teòricament favorits i a l’ACB, una situació molt
semblant. Què ha aconseguit en Carles
Duran amb aquests jugadors? Generar un
gran grup, un molt bon ambient i que ho
transmetin a la pista. Tots els jugadors se
senten implicats i en Ribas i en Tomic s’entenen a la perfecció, en Vladi s’ha adaptat
com aquell que no vol la cosa, en Bassas

Tomic. Hem saltat del sofà amb la garra del “Comandante” Ventura. Ens hem
emocionat amb la tornada d’en Simon i
vam, segur, fer ressonar els fonaments
de les nostres cases quan en Ferran
Bassas ens va donar el partit amb un
triple sobre la botzina contra Baskonia.
No serà una temporada fàcil, com hem
pogut comprovar les darreres dues setmanes, però aquest equip sembla que
no ens deixarà indiferents. És la passió
verd-i-negra en els temps de la Covid.

és un orgull que els mateixos jugadors
sentin els colors de l’equip i, de moment,
és el que estem veient. S no tinguéssim
un equip tècnic arriscat i una directiva
amb la incorporació d’Scranton seria
molt difícil tirar-ho endavant. Llàstima
que aquest any, per culpa de les circumstàncies que tenim no el puguem xalar
en directe.

comença a estar al seu nivell, en Ventura ha començat incommensurable, en
Birgander és el Biengrande, en Parra
se’ns ha fet gran i la resta només suma,
i comptant amb el debut d’en Martí,
en Parrado i en Kraag. Només la mala
notícia de la nova lesió d’en Dawson.
Gran grup (grans els jugadors i grans
els de l’equip tècnic), només un però...
un any que generen una altíssima expectació i joc, i nosaltres no podem ser
al seu costat per animar-los... però ells
de ben segur que saben que som allà.
Visca la Penya!

Penya Verd-i-negra grega
En este curso tan extraña, el inicio
del Joventut es muy bueno. El partido
en Kazan fue una declaración de lo que
este equipo puede llegar a hacer. Falta un jugador exterior que se describe
como super anotador pero este plantel
tiene algo importante: el juego colectivo,
el espíritu del equipo. Con Tomic como
gran referencia bajo los aros, creo que

Vladi es un jugador de gran valor que ofrece minutos de calidad, bien adoptado en
el grupo, como también un sano Simon.
En el perímetro, tenemos varios jugadores
que pueden anotar, “abrir” el ritmo y en
cada partido es diferente el que destaca
en la anotación. No sé si la plantilla tiene
profundidad para competir igual de bien en
dos competiciones (excepcional el 5-0 en

Europa esperamos recuperar al Dawson
de antes sus lesiones), pero este equipo
esta construido con el ADN Penya, con
ocho jugadores formados en casa y dos
que han debutado ya en ACB. Creo que
la Penya puede transmitir de nuevo el
entusiasmo a sus aficionados y seguir
esta buena imagen sin lesiones o ausencias a debido a a covid.

Del 19/11 al 02/12/2020

JOVENTUT 19

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

El Joventut inverteix un milió d’euros a l’Olímpic
i tornarà a ser seu de concerts

Foto: Arxiu

Recordeu exactament quan va ser el darrer
concert que es va organitzar a l’Olímpic? Oi
que no? Doncs el Club Joventut Badalona
ja hi treballa perquè els esdeveniments no
esportius tornin al Palau Municipal d’Esports. Tot i ser una instal·lació municipal,
el club verd-i-negre té la gestió de l’Olímpic
i aquesta competència serà seva durant un
període de 50 anys.

La notícia de 2PlayBook explica els treballs
d’adequació per part del club a l’Olímpic
perquè pròximament, quan la situació sanitària així ho permeti, la Penya comenci a
planificar noves vies de finançament, més
enllà de les esportives. Tot i que l’import
dels canvis al pavelló no s’ha concretat amb
exactitud, les xifres podrien aproximar-se
al milió d’euros. Per executar aquest pro-

Joel Parra,
baixa a la llista del Draft
Té aquest dret 10 dies abans de la gran nit

Foto: CJB / David Grau

L’aler verd-i-negre Joel Parra (2000) ha
causat baixa del Draft 2020 que se celebrarà
aquest dimecres 18 de novembre als Estats
Units. Tot i que el jugador del Joventut es va
inscriure, finalment va retirar el seu nom del
llistat. Recordem que els joves nascuts l’any
1998 (22) formen part de la darrera generació que pot participar però Parra (20) encara
té un parell d’anys més per formar-ne part
d’aquesta selecta llista.
Els ‘early-entrants’ són els jugadors que

s’anticipen al seu any d’elecció i el verdi-negre era un d’aquests joves a la llista.
Leandro Bolmaro (Barça) i Vit Krejci (Casademont Zaragoza) són els dos únics participants al Draft 2020 que juguen a la Lliga
Endesa.
Ricky Rubio va ser el darrer jugador nacional format a la base verd-i-negra draftejat.
Va ser l’any 2009 i el base del Masnou ho va
fer en cinquena posició, amb els Minnesota
Timberwolves.

jecte s’ha comptat amb el suport econòmic
del fons Scranton, accionista majoritari del
club.
“Confiem a amortitzar el cost de l’adequació
en tres anys i generar ingressos molt importants per al club, no només mitjançant
l’organització d’esdeveniments i el lloguer
d’espais, sinó també mitjançant els acords
de patrocini que esperem signar”, afirma el
president Juanan Morales al portal financer.
En els darrers anys, la presència dels Harlem Globetrotters a l’Olímpic ha estat l’únic
esdeveniment esportiu més enllà dels partits de la Penya. De fet, el passat 17 de maig
havien de sorprendre amb la seva actuació
d’aquest any a Badalona però a causa de la
covid-19 es va haver d’ajornar. Més enllà de

l’esport, Oasis, The Killers o Bruce Springsteen són alguns dels grups musicals de
més renom que han visitat Badalona quan
encara hi havia la possibilitat de concretar
concerts.
D’altra banda, la Penya també té al calaix la
cerca d’un nou patrocinador per al naming
de l’Olímpic i que es revaloritzarà tan bon
punt es puguin albergar esdeveniments
més enllà dels partits del conjunt verd-inegra. La bona situació esportiva del club
també ajuda que el valor del pavelló es pugui revaloritzar encara més.
La previsió financera al club per aquesta
temporada segons afirma 2PlayBook és
d’una facturació de 6 milions d’euros i un
superàvit de 300.000 euros.
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LA PREVIA: 6a Jornada. Municipal Sagnier. Diumenge, 22

Carracedo, contra l’equip que el va fer debutar
aquell any?
És un entrenador que viu molt el futbol i durant aquell any jo era molt
jove, amb jugadors molt experimentats al grup: Abraham, Ferrón, Bermúdez, Marcos...llavors vaig tenir l’oferta del Mallorca i volia aprofitar-la.

AE PRAT

CF BADALONA

El CF Badalona visita aquest diumenge a
les 12:00 hores el Sagnier per disputar
la cinquena jornada de lliga davant El
Prat. El conjunt potablava té els mateixos punts que els escapulats (6) i aquest
estiu ha incorporat Cristian Carracedo,
juvenil escapula fa sis temporades, amb
Javi Cuesta a la banqueta. Aquesta temporada, el nou davanter del Sagnier ha
disputat quatre partits amb el seu equip a
Segona B i acumula tres titularitats.
Amb 17 anys va debutar al primer equip
quan Piti Belmonte dirigia l’equip, i
Manolo González el va renovar quan
va arribar a la banqueta badalonina.
Durant la seva primera etapa a l’Avinguda
Navarra, va compartir vestidor amb jugadors que ara mateix són professionals,

com Marc Gual o Jordi Sánchez. De la
seva fornada (generació del 95) és dels
pocs que encara poden gaudir del futbol
a Segona Divisió B. El badaloní Esteve
Monterde és l’altre company que també
juga a la categoria de bronze (Portugalete).
Quins records tens de la teva etapa
a Badalona?
Vaig arribar al tram final de la temporada 12-13, amb dos gols en les cinc
darreres jornades. Vaig gaudir molt
amb Javi Cuesta perquè també vaig
debutar al primer equip. Va ser una experiència molt bonica. Amb Manolo
González vaig continuar un any més.
Bona relació amb Manolo durant

Tot i això, és una fortuna poder tenir
fitxa al primer equip.
Sí, sobre tot l’any que encara era juvenil i
podia gaudir de minuts i titularitats a Segona Divisió B. Estic molt agraït al Badalona perquè vaig tenir l’oportunitat de debutar a la categoria de bronze quan encara
ets juvenil i el club segueix confiant en tu
quan fas el salt a amateur. Cap queixa al
club, vaig arribar a entrenar al futbol base
i això t’ajuda. Que segueixi a Segona B
té una part de culpa el club escapulat.
Quin va ser el teu suport al vestidor?
En aquell moment Jordi Ferrón, Enric Gallego i Toni Lao ajudaven amb consells
als joves. Quan un jugador es jove ha
d’escoltar.
Aquest any tornes al grup català,
com està sent l’adaptació a El Prat?

Foto: Arxiu

És un any diferent i a El Prat tinc la confiança que necessitava d’un entrenador
(Pedro Dólera) i estic gaudint, amb minuts
i demostrant el meu joc. L’objectiu és intentar mantenir la categoria però a partir
d’aquí hem de veure com evolucionen les
jornades. La Segona Divisió Pro és una fita
important per a un dels pressupostos més
humils.

Nou punt per mantenir-se al grup capdavanter
Classificació

BADALONA - LLAGOSTERA

0

0

El CF Badalona va sumar davant la UE Llagostera el tercer empat de la temporada (00) en un matx força igualat durant els 90
minuts de partit.
El primer temps a l’Estadi Municipal de
Badalona va tenir el control del conjunt de
Manolo González. Néstor Albiach va gaudir
de la primera ocasió escapulada però el seu
intent no va arribar a porteria. Amb Valentín, Joel Toledo i Robert Simón, el Badalona
va intentar generar perill a partir d’accions
amb profunditat. Tot i això, els escapulats
sempre topaven amb la defensa visitant,
sense que el marcador estigués a favor dels
badalonins en cap moment. 0-0 i jugadors
a vestidors.
Al segon temps, el Llagostera va millorar
les seves sensacions i el conjunt d’Oriol
Alsina va fer un pas endavant. Les ocasions
no van intimidar gaire les porteries defensades per Álex Sánchez i Marcos Pérez. Robusté va tenir la seva oportunitat amb una

		Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nàstic
Cornellà
L’Hospitalet
Lleida
Prat
Andorra
Badalona
Barça B
Espanyol B
Llagostera

11. Olot

PTS

GF

GC

8
7
7
6
6
6
6
4
4
3

7
6
6
7
4
7
2
1
6
1

4
3
6
4
4
8
3
1
8
1

2

2

7

Resultats Jornada 3
Badalona 0 - Llagostera 0
Espanyol B 1 - Lleida Esportiu 3
Nàstic 4 - Andorra 2
Cornellà 1 - L’Hospitalet 0
Olot 1 - Prat 1
Descansa: Barça B
Foto: Flash BDN

rematada de cap que tampoc va tenir gaire
perill i el marcador no es va moure durant
els 90 minuts.
Empat sense gols amb el xiulet final i segona jornada seguida d’un Badalona que acu-

mula 6 punts en cinc jornades i es manté
ben a prop de les posicions d’ascens directe
a la Segona Divisió Pro.
El Nàstic és el líder del grup amb 8 punts,
dos més que els escapulats.

Propera Jornada
Prat - Badalona
L’Hospitalet - Barça B
Andorra - Olot
Llaogstera - Espanyol B
Lleida - Cornellà
Descansa: Nàstic
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Cop a la taula de les ‘gavines’
a Vitoria (0-1)
Victòria del Seagull davant l’Alavés amb un gol d’Irina al tram final

Foto: Alavés

El Seagull va sumar tres punts d’or a Ibaia
davant l’Alavés amb un gol d’Irinaen un
partit força anivellat.
El primer temps a Ibaia es va desenvolupar
molt igualat i amb perill a cada bàndol. Irina va gaudir de la primera aproximació a
porteria però la seva acció individual la va
blocar la portera local Cris. L’Alavés va respondre i va tenir la seva ocasió uns minuts
més tard amb una acció per banda esquerra que es va passejar per la línia de gol,
sense trobar cap rematadora. L’oportunitat
més clara de les badalonines la va tenir Pilar amb una rematada de cap a l’àrea petita
però el seu intent, molt tou, va marxar fora.
La jugadora badalonina va poder avançar
les ‘gavines’ en un nou atac del Seagull
però el seu xut llunyà va sortir fregant el pal
esquerre de la porteria de Cris.
Amb Xènia i Cotado aturant els atacs de
l’Alavés, amb Ane Mire liderant les ofensives locals, Itziar no va tenir gaire feina sota
pals. Accions de perill de les Gloriosas
però que no finalitzen amb xuts a porteria

gràcies a l’enorme feina blava.
A la represa, l’Alavés va poder avançar-se
des del punt de penal però Itziar va aturar
el xut d’Emma. Basques i badalonines van
protagonitzar un segon temps molt anivellat
i sense gaires atacs i ocasions a porteria.
Els minuts començaven a acumular-se a
les cames i el Seagull no es va aproximar
gaire a l’àrea local. Una tímida rematada
de cap de Simona va ser l’única acció més
perillosa entre els tres pals. Tot i això, les
‘gavines’ no van desaprofitar la seva segona
aproximació a porteria i en una jugada per
banda esquerra iniciada per Rocío va continuar al vèrtex de l’àrea cap a Pilar i la va
finalitzar Irina Uribe amb un xut ras i ajustat
al pal. Una única diana que va estabornir
un Alavés sense més ofensives i que no va
generar més perill. Amb aquesta victòria, el
Seagull segueix líder del seu grup amb 12
punts, cinc més que el segon classificat i,
atenció, sis més que el tercer.
Diumenge a les 12h, l’AEM visita l’Estadi
Municipal de Badalona.
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El 5-6 de desembre és la data fixada perquè,
previsiblement, comenci la nova temporada
No s’ha concretat quan es recuperen les dates ajornades
En la reunió corresponent al mes de novembre, la Junta Directiva de la Federació
Catalana de Futbol ha marcat la data per al
retorn de les competicions d’àmbit territorial a Catalunya. Sempre que ho permeti
la normativa, i les restriccions aplicades
a la pràctica esportiva federada no vagin
més enllà del 23 de novembre, les categories de futbol i futbol sala tant amateurs
com de base tornaran el cap de setmana
del 5 i 6 de desembre. D’aquesta manera,
els equips, federats i federades disposaran
d’un marge superior als 10 dies per dur
a terme sessions d’entrenament i constituir-se en grup estable i permanent, abans
del retorn de la lliga.
La decisió s’ha adoptat després de conèixer
l’allargament de les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot
epidèmic per la pandèmia de la Covid-19,
per part del Govern, i suposarà la represa
d’aquelles categories ja iniciades ante-

riorment, així com també l’arrencada dels
campionats que encara no han començat.
En aquest sentit, l’FCF informarà pròximament de la manera com es durà a terme la
tornada de les competicions.
D’altra banda, el president de l’FCF, Joan
Soteras, ha presentat la proposta de bonificar part de les quotes als afiliats, si el
pla de competició establert a l’Assemblea
queda alterat per qüestions derivades de la
pandèmia.
Les dates ajornades s’hauran de disputar
els caps de setmana sense competició i
dies festius o bé entre setmana. Qüestió
que no ha confirmat la FCF però que així
es preveu que sigui.
La majoria de conjunts del futbol base
badaloní encara no ha començat la temporada. Únicament s’han pogut disputar
dues jornades dels equips amateurs (una
a Quarta Catalana) i una a Divisió Honor
i Preferent.

Foto: Arxiu
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L’Ademar s’emporta el derbi a l’Olímpic i el
Badalonés suma una treballada victòria a La Plana
El Joventut B va debutar amb derrota i els ‘dimonis’ són líders del grup C-5
Segon cap de setmana de competició a la lliga EBA i primera jornada amb dues victòries
badalonines. El Maristes Ademar va sumar el
seu primer triomf del curs davant un Joventut
Badalona B que debutava (58-75). També celebració treballada del Badalonés a La Plana
davant el Azulejos Moncayo CBZ (70-61).
Començant el resum a l’Olímpic, el conjunt
de César Saura debutava en la categoria amb
les baixes de Roger Martí i Kraag, ambdós en
dinàmica de primer equip. Per la seva banda,
Enric Nogales debutava amb la samarreta
vermella de l’Ademar després de ser baixa al
partit davant la Bisbal. El duel a la pista central del Palau Municipal d’Esports – disputat
a porta tancada – va arrencar amb l’equip de
Lluís García liderant el marcador (7-11), tot
i que les defenses serien les protagonistes.
El millor quart verd-i-negre en tot el derbi
arribaria al segon període, bombardejant el
cèrcol del seu veí badaloní amb 21 punts, i

amb Gerard Bosch, Jordi Rodríguez i Roger
Almuni sota cistella liderant el filial de la
Penya (28-24) abans del temps de descans.
Els registres dels vermels capgirarien el marcador a la represa i liderarien el partit gràcies
a un parcial inicial de 0-6 (28-30) que tindria
la seva resposta local amb un 9-2 que suposaria la màxima verd-i-negra abans de tornar
a reaccionar els de Lluís García a l’intercanvi
de cistelles i parcials del tercer quart (43-45).
Al darrer quart, l’Ademar sorprendria la Penya amb 30 punts impossibles d’igualar per
part del jove conjunt local (58-75).
A La Plana, el Badalonés va tenir el canell
des de la línia de 6,75 més en forma i al primer quart ja va aconseguir encistellar 5 triples (19-11) en un matx que semblava molt
plàcid i gratificant. Però ni de bon tros va ser
així. El conjunt aragonès va reforçar el seu
atac i defensa interior i va començar a ficar-se
en el partit de mica en mica (34-26).

Foto: Ademar

A partir del tercer quart, l’encert exterior del
conjunt de Saragossa va començar a anivellar el partit. Carlos Blasco va liderar el seu
conjunt en el tir exterior i la diferència en el
tercer període era de només dos punts (5048). Un parcial final dels ‘dimonis’ els va
mantenir al capdavant en el marcador.

David Carbonell, Aleix Haro i Dídac Torre van
liderar els atacs badalonins durant aquest
darrer quart, reforçant el joc interior perquè
els visitants no tornessin a apropar-se al
marcador. 70-61 final en un matx molt lluitat
i treballat. Segona victòria en dos partits per
al conjunt de Xavi Riera i líders del grup C-5.

POLIESPORTIU

Mireia Belmonte, amb els Jocs
de Tòquio entre cella i cella
Primera oportunitat de classificació

Els Dracs es reforcen
amb Dustin Illetschko
i Suppa
Els Badalona Dracs d’Óscar Calatayud han començat a reforçar el
primer equip a poc menys d’un
mes perquè comenci la nova temporada. Durant els darrers dies,
els badalonins han anunciat les
incorporacions de Dustin Illetschko i Niko Suppa.
La primera alta dels badalonins és

un inebacker austríac contrastat a
la seva lliga i tot un líder al camp.
Per la seva part, Suppa va nèixer
a Alemanya però és internacional
amb Itàlia. Juga en la posició de
running back i arriba procedent
del Schwäbisch Hall Unicorns, on
ha jugat durant les darreres quatre
temporades.

Foto: Arxiu

La nedadora badalonina gaudirà a
la ciutat holandesa de Rotterdam
de la seva primera oportunitat de
classificació per als Jocs Olímpic
de Tòquio 2021. Mireia Belmonte
buscarà els pròxims 4, 5 i 6 de
desembre la mínima que li permeti
segellar el seu bitllet olímpic.
La prova dels 1.500 lliures és on

més opcions hi ha d’aconseguir
la millor marca i superar amb
nota la mínima exigida.
La badalonina va bufar 30 espelmes fa una setmana i vol dosificar les energies per aconseguir la
seva participació en la capital nipona. Per aquest motiu no anirà
al Nacional de piscina curta que

es disputa a Castelló.
Si no s’aconseguix la classificació en aquest primer intent, Belmonte gaudiria de dues opcions
més. La primera al Nacional al
mes d’abril i properament a l’Europeu del mes de maig, a poc
més de dos mesos abans d’iniciar-se els JJOO.

Foto: arxiu
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Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
Moment per a la contenció, pel silenci. Pots mostrar
interès en activitats tranquil·les o que et proporcionin
una mica de relaxació. Sents que has de baixar les revolucions.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Trobes persones amb les quals notes clares diferències d’enfocament de l’existència però amb les que tens
molts punts en comú. Pots fer amistats als llocs més
inversemblants.

Bessons (21/5 al 21/6)
Període que pots viure canvis al sector laboral. Sigui
de funcions, departament o lloc de treball. L’adaptabilitat
habitual et serà de gran ajuda per poder avançar.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Voldries que les coses fossin més fàcils però sembla que
per seguir amb els teus plans hauràs d’adoptar una actitud més resistent i combativa. Aprèn dels teus referents.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Les tensions amb persones de l’àmbit familiar o que pertanyen al teu passat, t’impulsen cap a altres direccions.
En qüestions laborals es potencia el treball a casa.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mostres generositat cap als qui aprecies, necessites
expressar afecte. Revisa bé la correspondència, tant en
paper com virtual per no perdre un document de força
interès.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Et pots fer enrere amb una decisió ja presa en un assumpte material. No ho veus clar i prefereixes considerar
altres opcions. Poses energia extra en un tema familiar.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Un assumpte pendent amb germans o veïns, entra en
una etapa adient per a resoldre’s. S’estructuren les bases
per un millor enteniment o bé per finalitzar un conflicte.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Mart tensant al sector laboral i al sector intern, indica que
necessites un plus de desconnexió en la teva vida diària.
Pren-t’ho com una necessitat vital per a la teva salut.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Prova d’enfocar-te en el teu futur amb la pretensió que
les coses seran diferents, que ara sÍ, que finalment has
donat les passes correctes i t’espera el millor per tu.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Et serà bo parar i detenir el ritme frenètic per fer un exercici de comprensió del que viuen els qui t’envolten. No
necessiten el mateix que tu perquè no veuen el mateix.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Finalitza una etapa que has posat més energia en el sector salut i això et deixa alguns aprenentatges importants.
Aviat la voluntat es pot derivar al sector de l’amor.
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