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Sant Joan 
torna a les 
platges
La costa badalonina 
reobrirà aquest any per 
celebrar la revetlla

Foto: @msubirats
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La platja tornarà a ser un dels punts centrals 
de la Revetlla de Sant Joan a Badalona. A 
diferència de l’any passat, totes les platges 
estaran obertes durant la nit més curta de 
l’any. No totes les poblacions de l’Àrea Me-
tropolitana han pres la mateixa decisió. De 
fet, durant els darrers dies, municipis com 
Gavà o Castelldefels han decidit tancar les 
seves platges. En canvi, Badalona o Bar-
celona tindrà el litoral obert. L’Ajuntament 
de Badalona ha preparat un dispositiu 
especial per aquest Sant Joan, tal com ha 
explicat l’alcalde de la ciutat, Xavier Gar-
cia Albiol. A partir de les 20h, agents de la 
Guàrdia Urbana es desplegaran per tot el 

litoral. Els vehicles tindran l’accés prohibit, 
tant al passeig marítim com a l’aparcament 
de l’Estació de tren. A més, els agents con-
trolaran que els ciutadans que decideixin 
celebrar la Revetlla ho facin sense aglo-
meracions, sense portar grans aparells de 
música i amb la prohibició de fer fogue-
res o barbacoes. Les guinguetes estaran 
obertes, però hauran de tancar a l’hora 
establerta pel Procicat. Els ciutadans que 
passin la Nit de Sant Joan a les platges de 
Badalona l’hauran d’abandonar abans de 
les 6 del matí, perquè els serveis de neteja 
puguin treballar. El consistori ha anunciat 
que les platges de Badalona estaran a punt, 

La Revetlla de Sant Joan 
podrà celebrar-se a les 
platges de Badalona
L’accés de vehicles, fer fogueres o 
barbacoes estarà prohibit 
a tot el litoral de la ciutat 

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Estat de la platja l’endemà de la revetlla l’any 2019

Coques del Forn Catalunya

a primera hora del dia de Sant Joan, per les 
persones que vulguin anar a mar.

Crida al civisme durant la nit més 
curta de l’any
El govern de Badalona és conscient que 
hi ha ganes de celebrar Sant Joan aquest 
any. Tot i aquestes ganes, ha fet una crida 
a la responsabilitat. De fet, el consistori ha 
previst un dispositiu policial destacat, no 
només a la platja, sinó a la resta de la ciu-
tat. Tant Guàrdia Urbana com Mossos d’Es-
quadra ampliaran agents durant aquesta nit 
de Sant Joan. Des de Protecció Civil s’ha 
fet una crida per no tirar petards ni focs 
artificials a zones properes de la Serralada 
de Marina. La calor dels darrers dies, i la 
sequera acumulada, podria ser l’ingredient 
perfecte per un foc forestal de grans di-
mensions, en una nit on els Bombers acos-
tumen a tenir feina extra. Per qualsevol 
incident, els serveis d’emergència han re-
cordat que s’ha de trucar ràpidament al 112 
per qualsevol accident. Les fogueres estan 
permeses sempre que tinguin l’autorització 
municipal. Protecció Civil recomana que 
només s’autoritzin foguerons per evitar les 
aglomeracions. Hi ha mesures de seguretat 
amb l’ús de la pirotècnia que són vàlides 
per qualsevol any: comprar productes ho-
mologats, no fer un ús que pugui posar en 
risc la integritat física de ningú i no fer-ho 

prop de zones amb vegetació. Però hi ha 
una mesura especialment important de re-
cordar en el context actual: no utilitzar gel 
hidroalcohòlic si es vol manipular pirotèc-
nia, ja que és inflamable.

La Flama del Canigó arribarà a la 
plaça de la Vila per encendre les fo-
gueres
Aquest any, tot i les restriccions, es po-
drà tirar endavant l’acte que fa arribar la 
Flama del Canigó. Els joves d’Òmnium 
són els encarregats, juntament amb altres 
entitats de la ciutat, de fer arribar la Fla-
ma per encendre les fogueres de la Nit de 
Sant Joan. L’acte d’enguany comptarà amb 
la participació la majoria de les colles de 
cultura popular Badalona, de manera que 
s’hi està donant un nou enfocament per 
part d’Òmnium perquè sigui un acte de 
ciutat i que s’incorpori dins del calendari 
festiu badaloní, segons ha explicat l’enti-
tat. L’acte consistirà en una sèrie de tandes 
de lluïment per celebrar que la Flama del 
Canigó ha arribat a la plaça de la Vila de 
Badalona. Aquest any els encarregats de 
fer-la arribar serà l’Orfeó Badaloní, donat 
que celebren el centenari de la fundació 
de la seva ciutat i el setantè aniversari de 
l’Esbart. L’acte començarà a les 18h. D’altra 
banda, entitats de la ciutat estan acabant 
d’ultimar les Revetlles populars que se 

Del 17/06 al 07/07/2021 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Foto: @msubirats
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Com es preparen 
les pastisseries de 
Badalona per la 
Revetlla de Sant 
Joan? El pastisser 
Josep Díaz, de la 
pastisseria Catalu-
nya, ens explica com 
preveuen que anirà 
la Revetlla i quines 

són les coques més 
venudes.

celebraran aquest Sant Joan. Algunes enti-
tats veïnals faran sopars populars al carrer, 
amb limitació d’aforament, i també música 
amb dj’s. Totes aquestes festes, algunes 
encara per acabar de detallar, seran amb 
reserva prèvia o bé un perimetres per evitar 
aglomeracions.

Les pastisseries de Badalona esperen 
un augment de vendes
Aquests dies, els establiments que venen 
coques de Sant Joan estan acabant de re-
bre les darreres reserves per poder tenir 
una coca durant la Revetlla. Des de la Pas-
tisseria Catalunya, al carrer Sant Bru, s’han 

mostrat optimistes de cara a la festa d’en-
guany. En Josep Díaz ha explicat al Diari de 
Badalona que el fet que la Revetlla caigui 
en dimecres farà que molta gent es quedi 
a la ciutat i no marxi fora. Això farà aug-
mentar les vendes a les pastisseries de la 
ciutat. Díaz ha explicat que a diferència de 
l’any passat, han notat que tenen coman-
des de coques més grans, això vol dir que 
els ciutadans faran festes amb més gent 
que el passat Sant Joan. Des de la Pastis-
seria Catalunya fan tota mena de coques, 
des de les tradicionals de fruita confitada, 
llardons, crema, xocolata o la coca “Neus”, 
exclusiva d’aquesta pastisseria badalonina.

Focs Artificials Peiró és un negoci fa-
miliar que té seu a la comunitat Valen-
ciana, a Santa Coloma i a Badalona. 
Ángel Peiró, el seu propietari, explica 
els orígens de la festa de Sant Joan 
i el més destacat dels petards i focs 
artificials.
 
Com sorgeix la festa de Sant Joan?
Té arrels de la prehistòria. Antigament hi 
havia el solstici d’hivern i el solstici d’es-
tiu. El primer era d’acomiadament, feien 
una festa perquè arribava el fred i no sa-
bien si sobreviurien, per tant era trista. En 
canvi, al solstici d’estiu se celebrava la 
supervivència i l’arribada de la calor. En 
aquesta celebració feien fogueres en ho-
nor al sol, i aquest costum ha arribat fins 
als nostres dies i hem afegit a pirotècnia. 

D’on treus aquesta afició als pe-
tards?
Jo sóc de sang calenta, molt visceral 
i apassionat (riu). A mi des de nen ja 
m’agradaven molt. També em ve de família 
perquè el meu besavi, que vivia a Terol, 
anava pels pobles amb un carro i llençava 
focs artificials a les festes. Després el meu 
avi va començar amb el negoci, el meu 
pare el va continuar i fins ara que estic jo. 
Per tant, ve de família. 

Quan comença la temporada de pe-
tards?
Nosaltres obrim a principis de maig i tot el 
mes de juny .

Creus que hi ha tradició de petards a 
Badalona i Santa Coloma?
Mare meva, i tant!, no crec que hi hagi 
moltes poblacions a Catalunya en les que 
agradin tant els petards. És una bogeria, es 
venen molts productes. Arriba Sant Joan i 
és un altre món, tenim unes cues llarguís-
simes.

“Badalona és un dels llocs de Catalunya 
on més petards es venen”

En canvi, durant la resta de l’any no 
es compren tants...
A la Comunitat Valenciana sí. És tradició que 
a cada casament, bateig, comunió i aquest 
tipus de festes es llencin traques, bateries i 
aquest tipus de pirotècnia. Aquí a Catalunya 
no, només a Sant Joan. Ni tan sols a Nadal ni 
per Cap d’Any. Nosaltres havíem obert al mes 
de desembre per veure si la gent s’animava 
i agafava el costum de llençar petards per 
aquestes dates, però no ha passat.

Quin és el públic principal?
Sobretot els nen. Ells són els reis de la piro-
tècnia. Durant maig i principis de juny són 
els que més compren, sobretot els hi agra-
den totes les coses petites, les traques peti-

tes, les fonts, etc. Després, 3 dies abans de 
Sant Joan ja compra la gent jove i s’emporten 
els petards més grossos i que fan més soroll.

Quin és el producte més venut?
Sens dubte els productes estrella són de 
nens. Els més venuts són els “xinos” i les 
bombetes, que són petits i esclaten ràpida-
ment.

Es pot calcular la quantitat de petards 
que es venen?
És difícil perquè nosaltres anem afegint nou 
material gairebé cada dia. Crec que en qui-
los podríem estar entre 2000 i 3000 quilos 
depenent l’any. El valor econòmic també és 
difícil de dir perquè venem a preus econò-

Angel Peiró a l’establiment de Santa Coloma de Gramenet

Al QR trobaràs 
l’entrevista a l’Ángel 
Peiró, propietari de 
Focs artificials Peiró, 
en la qual explica 
la tradició de Sant 
Joan i tot el referent 
als petards.

Núm. 721
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mics i amb poc marge de benefici, però són 
molts quilos.
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L’Associació de veïns de Canyadó explica les principals necessitats del barri

Instituts i escoles son seus de les PAU des de l’any passat a causa de la Covid-19

El barri de Canyadó forma part del districte 1 
de Badalona. És l’espai situat entre la riera de 
Canyadó, el polígon Can Ribó, l’autopista i 

“L’aparcament a Canyadó és un problema 
greu que ha augmentat amb els anys”

Una vuitantena d’alumnes participen 
en les PAU 2021 del col·legi Badalonès

la platja del Cristall. Un dels seus problemes 
principals és la manca d’espai per aparcar 
que ha empitjorat amb els anys. Pedro Jesús 

Fernández, membre de la junta de l’AV Can-
yadó, considera “greu” aquest problema del 
barri. “Ve de lluny i és un problema gairebé 
cronificat. És especialment greu a l’estiu per-
què la platja atrau molta gent, i els vehicles 
aparquen on poden”. Actualment l’AV ja té 
un projecte per construir un aparcament a la 
plaça del Drac, un espai que s’utilitza com a 
aparcament en comptes de com a plaça. “És 
viable i assequible. Recuperaríem la plaça i 
els cotxes podrien aparcar”, assegura Fer-
nández. El problema d’aparcament s’ha estès 
al polígon de Can Ribó, on anteriorment es 
podia aparcar amb relativa facilitat. Pel que 
fa a altres necessitats del barri, l’emblemàtica 
pista de bàsquet de Canyadó es troba en mal 
estat. Tant és així que ja no es pot utilitzar per 
practicar esport. “Per aquesta pista han pas-
sat jugadors com Ricky Rubio. És una pista 

Més de 80 alumnes del Col·legi Bada-
lonès s’han presentat a les proves d’accés 
a la universitat del 2021. Els exàmens co-
mençaven a les 9 del matí del dia 8 de juny, 
i es prolongarien durant el 9, 10 i 11 de juny 
al mateix centre de batxillerat. Abans de 
l’arribada de la Covid-19 les seus habituals 
eren les universitats, per tant era comú que 
un alumne de Badalona es desplacés a Bar-
celona per portar a terme els exàmens. L’any 
passat, però, ja es van habilitar escoles i 
instituts per evitar desplaçaments d’alum-
nes i per afavorir les mesures de seguretat. 
El format és el mateix, però amb el lleuger 
avantatge que els alumnes poden realitzar 
les proves en un entorn que els hi és fami-
liar i amb companys de curs. Els estudiants 

referent de la ciutat que està abandonada. 
L’Ajuntament no es fa càrrec del manteniment 
i els hi hem demanat que la condicionin”, ex-
plica.

hauran d’esperar fins després de Sant Joan 
per conèixer els resultats i comprovar si po-
den accedir al grau universitari que volen.

La plaça del drac fa anys que s’utilitza com a aparcament

Imatge prèvia a l’inici de les PAU al col·legi Badalonès

Al QR trobaràs les 
principals necessi-
tats i projectes del 
barri de Canyadó: 
Instal·lació de 
plaques solars, l’Es-
cola Lola Anglada, la 
pista de bàsquet o 
l’Skate Agora.

Al QR trobaràs les 
imatges de l’inici de 
les proves d’accés 
a la universitat dels 
alumnes del col·legi 
Badalonès.

Núm. 721
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“Tinc por de la pujada de la llum. 
Hauríem de sortir tots al carrer”
Els badalonins opinen sobre l’encariment de la factura de la llum 

La Roser ja ha adaptat els seus hàbits

Francesca
“Encara no he canviat els hàbits, però davant 
aquesta pujada el que hauríem de fer és sor-
tir tots al carrer i apagar els llums mitja hora 
cada dia.”Tinc por de la pujada. De moment 
l’aire només l’he posat un dia perquè la fac-
tura picarà. Som una mica ‘tontos’, hem de 
sortir al carrer a reivindicar els nostres drets, 
jo cobro molt poca pensió i tot és caríssim”.

Roser
“Estic a l’expectativa, tots estem esperant el 
que passarà. Haver d’utilitzar l’energia a les 
12 de la nit és absurds, no té lògica. Ara bé, 

els caps de setmana sí que podem aprofitar 
per fer més rentadores. Jo n’he fet tres aquest 
cap de setmana. De moment vigilo els hàbits 
i veurem que passa”.

Josep
“No m’ha afectat gaire. Crec que és un tema 
més industrial i en l’àmbit domèstic no 
m’afecta gaire. Entenc que hi hagi gent pre-
ocupada i no és lògic que hi hagi aquestes 
fluctuacions. Hauria d’haver-hi un estàndard 
que no es canviés per protegir el mercat”. A 
excepció d’algun cas puntual, la incertesa 
regna als domicilis badalonins. A l’espera de 

les primeres factures, encara no s’han pres 
decisions molt dràstiques, però ja es comen-
cen a adaptar hàbits per evitar les franges 
horàries més cares, sobretot durant els caps 
de setmana.

Imatge  de la nau ocupada al carrer Progrès

dament una cinquantena, tenen un perfil 
més complex i podran rebre ajuda fins a 
final d’estiu. Des del consistori badaloní es 
tenen controlades dues naus on hi ha dos 
assentaments. La desgràcia que va pro-
duir-se al Gorg va deixar víctimes mortals i 
l’Ajuntament està controlant aquestes ins-
tal·lacions per evitar que en un espai amb 
unes condicions similars a les del Gorg es 
torni a repetir un episodi com el del 9 de 
desembre de 2020.

Fa aproximadament mig any que s’incen-
diava la nau situada al carrer Guifré, al 
barri del Gorg. Gairebé una centena de 
persones que habitaven aquell edifici es 
van quedar sense un sostre i se’ls va oferir 
la possibilitat de viure temporalment en 
albergs. Aquesta setmana, però, l’Ajunta-
ment de Badalona ha comunicat a 40 d’ells 
que havien de marxar el passat dimarts 15 
de juny dels allotjaments que se’ls hi havia 
assignat. Pel que fa a la resta, aproxima-

L’Ajuntament comunica a 40 
afectats per l’incendi de Gorg 
que han de deixar els albergs

Al QR trobaràs 
les opinions dels 
badalonins respecte 
a la pujada de la 
factura de la llum i 
els hàbits que han 
adoptat.

Núm. 721
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L’Ajuntament comunica a 40 
afectats per l’incendi de Gorg 
que han de deixar els albergs

Del 17/06 al 07/07/2021
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S’instal·la el primer caixer de criptomonedes 
de Badalona al Màgic
Permet la compravenda de 8 criptomonedes a les persones que tinguin bitlletera

El Caixer instal·lat al Centre Comercial Màgic Badalona ja està operatiu

Aquesta setmana s’ha instal·lat al Cen-
tre Comercial Màgic Badalona el primer 
caixer de criptomonedes de la ciutat. 
Es tracta d’un servei que ofereix Bitba-
se, l’empresa líder en caixers automàtics 
d’aquest tipus. El Marc Agustí és un ba-
daloní que col·labora amb aquest projecte 
i explica el necessari per poder utilitzar 
aquest servei. “El caixer permet la compra 
i la venda de 8 tipus de criptomonedes 
diferents de les persones que tinguin un 
wallet (bitllera), necessària per fer aques-
tes operacions.” Agustí creu que la rebuda 
a la ciutat serà positiva tot i les lleugeres 

complicacions que té aquest servei. Afirma 
que el públic objectiu d’aquest ja coneix 
com funciona aquest món i té els elements 
necessaris per comprar i vendre, tot i que 
també pot funcionar per atreure a més gent 
que s’interessi per les criptomonedes. “El 
caixer funcionarà de forma autònoma, però 
hi haurà un QR en el qual pots contactar 
amb Bitbase per Whatsapp o trucada per 
resoldre els dubtes necessaris”, assegura 
Agustí. Els usuaris podran trobar aquest 
servei a la planta baixa del Màgic, al cos-
tat del caixer automàtic convencional. La 
seva arribada a la ciutat, consideren des de Bitbase, que pots ser una bona oportunitat 

per la quantitat de població que hi ha. “Sóc 
de la ciutat i crec que pot ser interessant. 

Som una de les ciutats més poblades de 
Catalunya i crec que pot tenir una bona 
acceptació”, explica Marc Agustí.

REiVinDiCaCió DE BaDaLona DEixEm DE SER inViSiBLES En 
FaVoR DE L’aCCESSiBiLitat UniVERSaL

El passat cap de setmana es va celebrar 
la primera concentració i marxa en favor 
de l’accessibilitat Universal. La crida de 
Badalona Deixem de Ser Invisibles va 

reunir a un centenar de persones i una 
vintena d’entitats de la ciutat. Els assis-
tents van iniciar la trobada al Viver i van 
finalitzar-la a la plaça de la Vila.

Els assitents  iniciant la marxa fins la plaça de la Vila

euros. D’aquest import atorgat entre totes 
les ajudes, l’executiu d’Albiol s’ha gastat 
en publicitat de les mateixes 70.000 eu-
ros, segons el PSC. 42.000 euros en la 
campanya d’ajudes a pimes i micropimes, 
i 28.000 en la campanya d’ajudes als sub-
ministraments per a persones més grans 
de 60 anys. El PSC ha recordat que aques-
ta campanya no es va arribar a enviar mai 
per carta.

El PSC ha denunciat, aquest dimecres en 
un comunicat de premsa, que el govern del 
PP només ha atorgat un 1,65% de totes 
les ajudes i subvencions per pal·liar els 
efectes de la Covid19 a Badalona. Segons 
els socialistes badalonins, totes les ajudes 
aprovades pel Ple dirigides a ciutadans, 
entitats, empreses i autònoms sumen 
més de 5,5 milions d’euros, dels quals 
el govern local tan sols a atorgat 91.000 

El PSC assegura que de 5,5 
milions de les ajudes covid 
només s’han atorgat 91.000€

Núm. 721
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Un equip multidisciplinari de la Direcció 
Clínica del Cor de Germans Trias ha im-
plantat amb èxit la primera pròtesi mitral 
transcatèter de Catalunya. Es tracta d’una 
cirurgia pionera per tractar la insuficiència 
mitral i mínimament invasiva, ja que no 
requereix cirurgia oberta ni aturar el cor.
Aquesta cirurgia, que no s’havia dut a terme 
mai fins ara a Catalunya i que es practica a 
pocs hospitals de l’estat espanyol, està in-
dicada per a casos d’insuficiència mitral en 
pacients d’edat avançada i per als quals una 
cirurgia oberta suposa un alt risc quirúrgic. 
Christian Muñoz, cap del Servei de Cirurgia 
Cardíaca de Germans Trias, valora els be-
neficis d’aquesta nova tècnica: “La pròtesi 
mitral transcatèter suposa una opció per 

a pacients que fins ara no tenien opcions 
terapèutiques més enllà del tractament far-
macològic. Gràcies a la precisió i seguretat 
d’aquesta tècnica podem millorar la qualitat 
de vida d’aquests pacients”. El passat 26 de 
maig es van operar els primers dos pacients 
a l’Hospital Germans Trias amb resultats 
molt favorables i van marxar d’alta a casa en 
vuit dies. “Aquest avenç ha estat possible 
gràcies al treball col·laboratiu de profes-
sionals de les unitats d’imatge i cardiologia 
intervencionista, anestesiologia i cirurgia 
cardíaca”, afegeix Muñoz. La insuficiència 
mitral és la segona de les malalties més co-
munes que afecten les vàlvules del cor als 
països desenvolupats i l’envelliment de la 
població augmenta la seva prevalença.

Imatge exterior de l’Hospital Germans Trias

L’Hospital Germans Trias, pioner a Catalunya 
en implantació de protesi mitral
La intervenció evita parar el cor, es menys agressiva i la recuperació és mes rapida

Les persones que ja han rebut les dues 
dosis de la vacuna al barri de Sant Roc 
representen la meitat de les que ho han fet 
al Centre de Badalona. Es tracta d’un 15% 
a Sant Roc mentre que al Centre el per-
centatge és del 30%. Des d’Ateneu Sant 
Roc afirmen que aquesta situació es dóna 
per diferents factors econòmics i socials, 
ja que al barri hi ha un nombre elevat de 
persones en situació de vulnerabilitat. 
Des d’Atenció Primària Metropolitana 
Nord consideren que la bretxa digital i la 
barrera de l’idioma són dos dels factors 
claus per donar una explicació a aquest 
escenari. Les falses creences que s’han 
estès per xarxes socials i mitjans també 
poden haver-hi influït en el fet que deter-
minats sectors de població es mostrin re-

ticents a la vacuna. D’altra banda, també 
s’ha de tenir en compte que la comunitat 
musulmana ha estat amb el Ramadà i per 
tant és possible que hagin posposat la 
vacunació. Magda Lladó, Adjunta de Di-
recció d’Atenció Primària del Barcelonès 
Nord avançava a la ràdio local que per 
combatre aquesta desigualtat aquest dis-
sabte 19 de juny es farà una vacunació 
massiva al Centre d’Atenció Primària de 
Sant Roc i al Centre Cívic de La Salut. 
Durant tot el matí les persones entre 60 i 
69 anys podran assistir als espais men-
cionats per rebre la vacuna sense neces-
sitat de cita prèvia. Els majors de 50 anys 
que hi vagin també podran ser vacunats, 
ja que l’objectiu, afirma, és tenir la major 
part de la població vacunada.

Vacunació al Centre Cívic Can Cabanyes/ Salut

L’índex de persones vacunades de les dues dosis a 
Sant Roc és la meitat que al Centre
Aquest dissabte es portarà a terme una vacunació massiva a Sant Roc i La Salut
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Ja haurien d’estar acabades i encara no saben quan les inauguraran

El carrer de Fortuny, situat al barri de Sant 
Crist, té un gran desnivell que dificulta es-
pecialment la pujada d’aquelles persones 
amb mobilitat reduïda o d’edat avançada. 
Per aquest motiu, a finals de 2019 van 
començar les obres de les escales mecà-
niques per evitar pujar a peu aquest des-
nivell. El Francisco Melgarejo, membre 
de l’Associació de Veïns Sant Crist Can 
Cabanyes expressa el malestar dels veïns 
amb els terminis d’aquesta construcció: 
“Les obres van amb retard entre altres co-
ses perquè els tècnics no van adonar-se 
que feia falta un mur de contenció que han 
tardat 8 o 9 mesos en construir”. El barri 
té grans rampes i pujades, i aquestes es-
cales permeten escurçar el camí i no haver 
de fer més metres a través d’una rampa 
per arribar al mateix punt. “La gent ja està 
cansada perquè han de donar la volta i els 
accessos no són fàcils. Volem saber quan 
les acabaran, per aquí passa gent gran”, 
afirma Melgarejo. Un altre dels motius 
pels quals els veïns no estan contents amb 
la gestió de les obres és que les escales 

Els veïns de Sant Crist, descontents 
amb les escales mecàniques del carrer de Fortuny

mecàniques seran només d’una direcció. 
“Les escales són únicament de pujada. El 
motiu que ens han donat és que el pres-
supost no donava per més. També ens han 
dit que potser més endavant es podrien fer 

de baixada, però ara és el moment de fer-
ho perquè estan d’obres. En un futur serà 
més car i més complicat”, explica Mel-
garejo. El mateix Francisco, que ha estat 
president de l’associació de veïns durant 

Les obres del carrer de Fortuny van amb mesos de retard

molts anys, creu que les obres es podrien 
haver gestionat millor. “A vegades es pla-
nifiquen les coses amb el cap assegut a la 
cadira i no s’apropen aquí per veure-ho”, 
conclou. D’altra banda, les rampes mecà-
niques del carrer Cuba, situades al mateix 
barri, tornen a estar parades. Els veïns es 
queixen d’aquesta instal·lació des de 2017 
i van estar parades durant gairebé tres 
anys.

Al QR trobaràs les 
declaracions del 
Francisco Melgarejo 
explicant cronolò-
gicament els fets 
que han passat en 
la construcció de les 
escales.
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És el projecte conjunt dels 4 cervesers de Badalona

Eugènia és el nom escollit pels quatre 
cervesers badalonins per batejar a la cer-
vesa de Badalona. Les quatre parts coin-
cideixen que va ser molt fàcil entendre’s 
i es mostren il·lusionats amb el projecte. 
El David Moya, de la Cerveseria 4 Pedres, 
és qui va començar la iniciativa: “Aques-
ta idea la teníem al cap des de fa temps. 
Vaig trucar als altres cervesers i en mitja 
hora ja ho estàvem parlant. La resposta va 
ser immediata i positiva per part de tots”. 
La cervesa s’elabora a les instal·lacions 
de Catalan Brewery i el seu propietari, 

Eugènia, la “ben nascuda” cervesa de 
Badalona serà una realitat aquest estiu

en Joan Saperes, explica que “quan el 
David em va comunicar la idea ens vam 
posar d’acord en un minut. És una inicia-
tiva molt “bonica”. Hem de polir alguns 
detalls, però els primers barrils ja els 
tindrem en un mes o mes i mig.” Alberto 
Turco, de Sikaru assegura que volien un 
producte elaborat, però que agradés a to-
thom: “en reunir-nos ens vàrem plantejar 
quina cervesa faríem. No volíem fer cap de 
les cerveses que tenim els quatre. Volíem 
un producte reconeixible i fàcil de beure, 
i ens vam decantar per la Blonde Ale, una 

Els 4 cerversers a les instal·lacions de Catalan Brewery

Al QR trobaràs 
l’explicació del pro-
jecte per part dels 
quatre cervesers de 
Badalona i tots els 
detalls de l’Eugènia, 
la cervesa de la 
ciutat.

cervesa belga per a tots els públics.” El 
que també tenien clar és que volien que 
la cervesa tingués recorregut i impacte a 
la ciutat: “Una de les propostes que van 
sorgir era fer una cervesa cada any i pre-
sentar-la a les Festes de Maig. Seria una 
cervesa diferent amb un etiquetatge dife-
rent cada any, adaptant-la al gust del con-
sumidor. Volem que sigui un referent de 
les festes i Badalona”, assegura Eduard 
Borràs, de Cervesa la Rambla.

El quiosc de la cantonada del carrer Fran-
cesc Layret amb l’Avinguda Martí Pujol, 
al centre de Badalona, reobrirà a partir del 
dilluns 21 de juny amb un nou projecte. 
L’establiment ha tancat les seves portes 
durant les últimes setmanes per un canvi 
de propietat. Els antics propietaris han tras-
passat el negoci a un jove emprenedor, Gor-
ka Irigoyen, veí de Badalona des de fa uns 
mesos. El quiosc reobrirà el 21 de juny amb 
el nom ‘Extra! Extra!’ i amb un nou concepte 
a Badalona que anirà més enllà d’oferir pre-
msa diària i no diària, un model que ja ha 
triomfat en altres ciutats. En un mateix punt 
de venda s’inclouran diaris i revistes, però 
també altres productes, com llaminadures, 
flors i plantes, i, ben aviat, refrescos natu-
rals sense addictius.

El quiosc de 
Francesc Layret 
reobre amb un 
nou concepte

Imatge de l’antic quiosc de Francesc Layret
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 18 de juny
Enguany el Museu de Badalona par-
ticipa en les Jornades Europees d’Ar-
queologia amb una visita guiada a 
l’exposició permanent Baetulo, ciutat 
romana, situada al subsòl de l’edifici. 
Incripcions al Museu. 

Dilluns 21 de juny
Xerrada, La Camisa. La xerrada tracta 
sobre aquesta peça de roba, el vestit 
camisa, que va suposar un canvi de 
mentalitat i d’estètica en la indumen-
tària femenina. A les 18h, a l’Espai 
Marina.

Dilluns 21 de juny
Concert de Dani Pulmón, El Beatbox, 
Pulmón és un reconegut beatboxer 
que ens deixarà a tots bocabadats, a 
les 20h, a l’Escola de Música de Ba-
dalona dins del cicle musical dels 
dilluns.

Dimecres 23 de juny
Arribada de la Flama del Canigó, a les 
18h, a la plaça de la Vila amb la parti-
cipació de les colles de cultura popular 
de la ciutat. 

Dissabte 26 de juny
La companyia Badiu estrena la seva peça 
teatral Too Match a El Círcol, després 
d’haver fet una residència artística durant 
aquesta temporada. Dissabte 26, a les 
20h i diumenge 27 a les 21h

Dimarts 29 de juny
Presentació del llibre «Intrigues i po-
der al Vaticà», de Vicenç Lozano.  El 
periodista recull en aquest llibre les 
claus per entendre el Vaticà, a les 19h, 
a l’Espai Betúlia.

Diumenge 20 de juny
De musicals, tal i com diu el seu nom, 
és un recull de cançons d’alguns dels 
musicals més famosos. Sota la direcció 
d’Óscar Peñarroya. A les 19h, al Teatre 
Margarida Xirgu.

Diumenge 20 de juny
Visita guiada al monestir de Sant Jeroni 
de la Murtra. Més informació d’aques-
tes visites guiades al monestir al Museu 
de Badalona. Visites a les 10:30h i a les 
12h
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La companyia Badiu estrenarà el cap de set-
mana del 26 i 27 de juny la seva peça teatral 
Too Match a El Círcol, després d’haver fet una 
residència artística durant aquesta temporada 
a l’entitat badalonina. Després d’aquests me-
sos de treball, la companyia ha assajat moltes 
hores per posar al servei del públic una obra 
revolucionària i original. L’obra tracta sobre 
noves formes d’estimar, de comunicar, en una 
època on tot avança molt de pressa. L’obra 
serà representada el dissabte 26 de juny, a les 
20h i diumenge 27 de juny a les 19h al teatre 
del Círcol. Les entrades les podeu adquirir al 
mateix web del teatre.

L’entitat La Rotllana torna a celebrar la pro-
posta de l’Estiu de la plaça, del 28 de juny 
al 30 de juliol, al Centre Cultura l’Escorxa-
dor del barri de la Salut. Hi haurà un espai 
esportiu, espai infantil, tallers de dansa, tre-
balls manuals, circ, jocs de taula, música o 
teatre. La proposta obrirà cada tarda i permet 
a infants i joves tenir un espai, a l’aire lliu-
re, per fer nombroses activitats, en un dels 
barris badalonins més densament poblats. 
Aquesta iniciativa, de la mà de la Rotlllana, 
té cada estiu més adeptes que s’apropen fins 
a l’Escorxador, per participar en alguna de les 
activitats programades cada tarda. Si voleu 
tenir més informació del programa complet 
de l’Estiu a la plaça podeu entrar al web de la 
Rotllana, www.larotllana.cat.

El Círcol serà 
l’escenari de la 
representació de 
l’obra “Too Match”

La Rotllana torna 
a programar 
“l’Estiu a la 
plaça”

El certamen tindrà un format presencial i també en línia

Produccions espanyoles podran projectar-se al festival

El grup instrumental de Dark Metal Coure s’alia 
amb el músic i productor artístic, Agustí Bu-
som, per exponenciar l’experiència dramàtica 
del judici, vexació, engany i tortura eclesiàstica 

El Festival Filmets acaba de rebre l’acre-
ditació com a festival col·laborador dels 
premis Goya, que atorga la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España. Així es reconeix el treball constant 
d’aquest certamen en l’àmbit del curtme-
tratge. Aquesta qualificació atorgada per la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de España acredita i permet 
que totes les produccions espanyoles del 
programa internacional en competició de la 
pròxima edició de Filmets podran presentar 
la seva candidatura als premis Goya de l’any 
vinent a les categories de ficció, animació 
o documental. En rebre aquesta qualifica-
ció, Filmets Badalona Film Festival entra a 
la llista dels 43 festivals de l’Estat espanyol 
homologats per l’Academia a la cursa dels 
premis Goya 2022 amb altres festivals de 
cinema tan importants com els de Málaga, 
Valladolid, Gijón, Huesca o Sitges, entre 
d’altres. Filmets arribarà aquest any a la 47a 
edició, que se celebrarà del 22 al 31 d’octu-
bre a Badalona, Barcelona i Sant Boi.

El Festival The Cryptshow començarà 
amb un concert inaugural al Círcol

Filmets rep l’acreditació com a festival 
col·laborador dels premis Goya

al personatge de Joana d’Arc. Ho faran a través 
de la intimidant mirada de l’apassionat director 
Carl Theodor Dreyer, i de la mà de la pel·lícu-
la La Passion de Jeanne d’Arc (França, 1928). 

Aquest concert servirà per obrir el festival de 
cinema de terror i fantàstic de Badalona, el 
Crypshow. El concert, amb la projecció de La 
Passion de Jeanne d’Arc (França, 1928) ser-
virà per inaugurar les sessions presencials de 
Cryptshow Festival, divendres 2 de juliol a les 
20:30 al Teatre El Círcol. Les entrades es venen 
de forma anticipada a la web del festival.
Un festival híbrid per tornar a veure cinema en 
gran pantalla
Cryptshow Festival ha rebut 229 inscripcions 
de curtmetratges per participar en el XV Premi 
Serra Circular, dels quals 34 formaran part de 
la Secció Oficial a Competició, prop de 7 hores 
de curts. Enguany hi haurà dues possibilitats 
de poder veure la selecció de curtmetratges. 
La Secció Oficial a Competició es podrà veure 
en la seva totalitat online del 3 al 31 de juliol 
a través de Festhome TV, la plataforma que ja 
vam fer servir l’any passat per al visionat de les 
pel·lícules. Dels 34 curtmetratges, el jurat oficial 
seleccionarà dues sessions, més d’una quin-
zena de curts, que es podran veure de forma 
presencial dissabte 3 de juliol al Teatre El Círcol.

Imatge del cartell d’enguany del festival badaloní  

 Imatge de la Nit de les Venus de la passada edició de Filmets 

Cartell de l’obra que serà representada al Círcol 

Imatge d’arxiu d’una edició passada 
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Entrevistem a Maria Teresa Blasco, directora d’Edist 
amb una experiència de 34 anys impartint idiomes a Sant Adrià 
Edist Sant Adrià, és un centre d’idiomes i tra-
duccions acreditat per la Universitat de Barce-
lona que arriba Badalona per impartir els cur-
sos d’idiomes a nens i joves de 4 a 16 anys. Els 
idiomes que s’ofereixen son anglès, francès, 
alemany i italià.

Quin objectiu us heu proposat en aquest 
nou projecte que comenceu a Badalona?
És un projecte en el qual hi posem tota la il·lu-
sió i en el que volem donar continuïtat a la 
feina que portem fent en aquests 34 anys en 
l’ensenyament d’idiomes amb excel·lent resul-
tat per als nostres alumnes. És un orgull que 
la UB hagi confiat en nosaltres i ens ho prenem 
com un reconeixement al nostre treball de tants 
anys.
Per nosaltres, el més important, és oferir un 
servei de primera qualitat i en el que realment 
fem incidència en el tracte i seguiment dels 
alumnes així com una bona comunicació amb 
els pares.

Quins cursos fareu i quins títols donareu?
Impartirem tots els nivells en tots els idiomes 

Edist arriba a Badalona de la mà 
de la Universitat de Barcelona

des de nens i nenes de 4 anys i donarem els 
títols oficials de l’Escola d’Idiomes Moderns de 
la Universitat de Barcelona com el B1, B2, C1 
així com les titulacions de Cambridge.
També tots els alumnes en acabar cada curs, 
rebran un certificat oficial acreditant el nivell 
que han assolit.

Explica’ns quina trajectòria te Edist?
Edist va néixer l’any 1987 i des d’aquella data 

hem estat ensenyant idiomes ininterrompuda-
ment fins a l’actualitat aconseguint poder fer les 
convocatòries de Cambridge al nostre propi 
centre així com rebre l’acreditació per part de 
la UB. Ens produeix una grata satisfacció ha-
ver ensenyat a vàries generacions i comprovar 
amb el pas dels anys que d’alguna manera hem 
sigut útils pel desenvolupament professional 
de molta gent.
Ens fa sentir molt contents quan tenim fills 

d’ex alumes que segueixen confiant amb no-
saltres.

Quin és el secret per mantenir- vos du-
rant 35 anys amb èxit?
Prioritzar sempre les necessitats dels alumnes 
per davant de qualsevol altra cosa així com el 
tractament i seguiment que sempre hem fet 
amb ells. Evidentment, sempre hem tingut clar, 
que la base d’una feina ben feta són els equips 
de professors que han passat per la nostra es-
cola.

tinc entès que vau prendre mesures amb 
molta agilitat durant la pandèmia i que 
la resposta dels alumnes va ser de satis-
facció absoluta, no?
Estem molt orgullosos de com vam gestionar 
el canvi de classes presencials a online durant 
el tancament. Crec que vam oferir una respos-
ta àgil, ràpida i adient per tal que els alumnes 
poguessin seguir tenint totes les eines ne-
cessàries per continuar amb el seu curs.
Sabem que els alumnes van quedar molt sa-
tisfets.

Del 17/06 al 07/07/2021
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Des de la temporada 2008 - 2009, el Jo-
ventut no sumava 20 triomfs en la fase 
regular de la Lliga Endesa. Sostre, en 
què s’ha arribat aquest curs.

Molt sorprenent també les 13 tempora-
des que la Penya no arribava tant lluny 
a Europa

El jugador del Joventut forma part del 
millor cinc inicial de la temporada, fita 
que va assolir Nico Laprovittola fa tres 
anys

Fins a set jugadors amb formació verd-i-
negra al primer equip: Ferran Bassas, Pau 
Ribas, Albert Ventura, Neno Dimitrijevic, 
Xabi López-Aróstegui, Joel Parra i Arturs 
Zagars

De vacances, 
amb totes les 
assignatures aprovades

Foto: Joventut

Descans merescut per als jugadors i staff 
tècnic verd-i-negra. Amb totes les assig-
natures del curs 2020 - 2021 aprovades, 
la primera plantilla del Joventut marxa 
de vacances en una temporada gens fà-
cil de superar i amb el calendari més ata-
peït i dens de les darreres temporades. 
Si traiem la calculadora, el primer equip de 
la Penya ha disputat un total de 60 partits en 
poc més de 9 mesos, sense tenir en compte 
les setmanes sense competició i confina-
ment. 36 de Lliga Endesa, 18 d’Eurocup, 3 
de play-off, 2 de Lliga Catalana i 1 matx de 

Copa del Rei. Molts canvis de ritme durant 
tot aquest temps, excedint el físic més en-
llà del límit  permès i amb l’afegit de fer-
ho sense el suport dels aficionats i socis 
verd-i-negres a la graderia de l’Olímpic. 
Des de l’estiu, el missatge del club i de Car-
les Duran sempre ha estat arribar a les fases 
finals de totes les competicions d’aquesta 
temporada: Lliga Endesa, Eurocup i Copa 
del Rei. I així s’ha aconseguit. Tot un èxit 
que s’ha assolit amb molts factors determi-
nants i decisius que encara milloren i su-
peren el valor de la feina feta. El creixement 

de Xabi López-Aróstegui, Nenad Dimitri-
jevic i Joel Parra tornen a denotar l’apor-
tació dels joves formats al club i del talent 
‘made in Penya’, així com l’enorme luxe que 
suposa gaudir de la màgia de Ferran Bas-
sas en el seu retorn a casa, l’experiència 
d’Ante Tomic i l’incombustible sentiment, 
treball i constància d’Albert Ventura en cada 
partit. Tot això unit al plus que ha apor-
tat Pau Ribas en moments determinants. 
Més enllà del protagonisme que sempre 
tenen els jugadors formats a casa, aquesta 
temporada també s’han doctorat a Badalo-

LES DADES  DE LA TEMPORADA

20 victòries Quarts de final Eurocup

López - Aróstegui
El bressol 

na Simon Birgander i Vladimir Brodzians-
ky. Picant molta pedra, el pivot suec s’ha 
consolidat a la Lliga Endesa, conjuntament 
amb uns dels jugadors revelacions la tem-
porada anterior al Monbus Obradoiro, Bro-
dziansky. L’aler pivot eslovac ha exhibit el seu 
canell i ha sumat al vestidor verd-i-negra. 
Temporada excel·lent i regular durant tot el 
curs. Estadístiques globals molt positives 
que, en cas de millorar-se, la Penya faria un 
pas més endavant en una futura temporada 
amb un llistó alt i que hauria d’il·lusionar 
encara més.
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Els mesos més intensos de mercat han 
arribat al despatx de Jordi Martí. Tot i 
que la feina de cerca de jugadors mai 
s’atura a la direcció esportiva verd-i-ne-
gra, el Joventut ja comença a treballar 
amb intensitat i exposa a la taula els di-
ferents escenaris possibles que es poden 
produir durant les properes setmanes. 
Podria ser un estiu amb força novetats 
com també mantenir un bloc prou conti-
nuista. Més de la meitat de l’actual plantilla 
verd-i-negra té contracte amb el Joventut 
però no està assegurada la continuïtat 
total dels 13 actuals jugadors (s’inclou 

El base macedoni finalitza contracte amb el Joventut

any més de contracte i s’ha de concretar el 
seu futur a partir de la propera temporada. 
 
Mateix dilema que tindrà Ante Tomic, 
amb una proposta econòmica interessant 
procedent de la Xina però encara vin-
culat amb el Joventut dues temporades 
més. El projecte esportiu verd-i-negra 
i la confiança que li pugui oferir el club 
acabarà de decidir el futur dels dos ju-
gadors durant les properes setmanes. 
Un estiu més tranquil tindrà la ment dels set 
jugadors que seguiran sent verd-i-negres 
la propera temporada i no s’espera cap no-
vetat de darrera hora. Arturs Zagars (2022), 
Vladimir Brodziansky (2022), Albert Ventu-

Neno, López-Aróstegui i Tomic, 
els tres noms de l’estiu

ra (2022), Ferran Bassas (2023), Pau Ribas 
(2023), Joel Parra (2023) i Simon Birgan-
der (2023) són els jugadors amb contracte. 
 
D’altra banda, l’ascens del CB Prat 
a LEB Or podria mantenir Arnau Pa-
rrado i Pep Busquets al vinculat per 
seguir formant-se en un esglaó su-
perior així com s’ha anunciat la no reno-
vació de Conor Morgan i Shaw Dawson. 
Tot i que no s’ha anunciat oficialment, Car-
les Duran ja té assegurada la seva quarta 
temporada a la banqueta verd-i-negra, 
després de renovar-se automàticament el 
seu contracte durant un any més el passat 
1 de juny.

David Grau / CJB

David Grau / CJB

Zagars). Entre tots aquests noms des-
taquen tres jugadors: Nenad Dimitrije-
vic, Xabi López-Aróstegui i Ante Tomic. 
Durant els darrers mesos, els rumors han 
envoltat aquesta tripleta d’integrants de 
la primera plantilla verd-i-negra. El base 
macedoni del Joventut conclou contracte 
amb la Penya i la seva etapa de vuit anys 
a Badalona podria finalitzar. El seu futur 
tindria València com a nova ciutat a on 
viure. En el cas de López-Aróstegui, el seu 
futur encara és incert. També el segueix 
de prop el conjunt taronja com també el 
Baskonia però el jugador basc té encara un 
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Els socis van tancar la temporada a la graderia
El darrer partit de la temporada a l’Olímpic 
va ser l’única possibilitat de Lliga Endesa en 
què els socis de la Penya van poder gau-
dir d’un partit de competició domèstica a la 
graderia del pavelló (sense incloure els dos 
d’Eurocup, a principi de curs). Una oportu-
nitat que vam aprofitar al Diari de Badalona 
per parlar amb els seguidors verd-i-negres 
i els hi vam preguntar què els hi havia sem-
blat la comunicació per part del club durant 
aquest temps arran de la quota de la tempo-
rada 2020 - 2021 i quina de les tres opcions 
d’abonament per al curs 21 - 22 havien es-
collit. 
Recordem que podien escollir entre el retorn 
de l’abonament de la temporada ja finalit-
zada durant les properes tres temporades, 
la renúncia de la quota (tot i no haver gau-
dit pràcticament de cap partit) i la possibi-
litat d’un nou carnet per a familiar o amic. 
Bona part dels socis que van expressar la 
seva opinió, van reflexionar que “els socis 
també han de pensar en el club i ara més que 
mai s’ha de recolzar l’entitat. És una situació 
complicada per a tots, tot i que també hi haurà 

L’abonament en tres anys, l’opció 
més interessant per part dels socis

socis en situacions econòmiques diferents”. 
D’altra banda, també es va exposar que “el 
club va reaccionar tot just després del partit 
davant el FC Barcelona, en què es va con-
vidar a personalitats, més enllà de l’afora-

ment reduït a Junta Directiva i premsa”. Els 
socis hi van veure “com una rentada d’imat-
ge i va ser llavors quan el club va publicar 
les opcions de renovació i això no va agra-
dar gaire”.

David Grau / CJB

El Joventut ha comunicat al jugador Conor 
Morgan que no compta amb ell de cara al 
projecte de la temporada vinent. El juga-
dor canadenc finalitzava contracte durant 
aquest mes de juny i la seva relació amb 
la Penya arriba a la seva fi després de tres 
temporades a Badalona. 
Amb una mitjana de 18:53 minuts a pista 
durant aquest curs en Lliga Endesa, Mor-
gann ha sumat  6,6 punts i 3,3 rebots de 
mtjana i 5,1 de valoració. El club agreix 
l’aler-pivot canadenc “la seva implicació 
i gran professionalitat que ha demostrat 
aquests tres anys”.

Conor Morgan 
tanca la seva 
etapa com a 
verd-i-negra

David Grau / CJB

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
la noticia
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El Lliga Femenina 2 anuncia 
les cinc primeres baixes
Nou cicle del Joventut Femení amb objectius ambiciosos

David Grau / CJB

El primer equip femení ja ha començat 
a confeccionar la plantilla de la futura 
temporada 2021 - 2022. El conjunt de 
Guillem Abelló, que va finalitzar la tem-
porada ja fa tres mesos, ha anunciat les 
cinc primeres baixes de l’equip. 
Les jugadores Judith Turrión, Paula Cur-
to, Elma Dautovic, Isa Mbomio i María 
González no continuaran al Club Joventut 
Badalona, després d’una temporada de-
fensant la samarreta verd-i-negra. Totes 
cinc finalitzaven contracte amb el club 
badaloní i no formaran part del projecte 

de la temporada vinent.
L’aportació  de Paula Curto ha estat de-
terminant en moments concrets de la 
temporada, així com la seva regularitat en 
l’estrena a Lliga Femenina 2. Amb aques-
tes cinc baixes, el club encarà haurà de 
comunicar quin serà el futur de Mireia 
Poyato, Marta Oliver, Minata Keita, Laia 
Soler, Clara Tapia i Erika González, així 
com anunciar les noves incorporacions. 
La temporada 2021 - 2022 arrencarà a fi-
nals del mes de setembre amb la disputa 
de la Lliga Catalana de Lliga Femenina 2. 

Foto: FEB

Una llista de 20 jugadors espanyols han 
estat vacunats amb la primera dosi con-
tra la COVID19. Entre aquests nacionals 
es troben els jugadors verd-i-negres Xabi 
López Aróstegui, Ferran Bassas i Joel Parra, 
habituals en les darreres convocatòries de 
Sergio Scariolo. El motiu d’aquesta novetat 

són els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, ja 
que els tres jugadors de la Penya podrien 
formar-ne part de la futura llista del selec-
cionador. Durant la propera setmana, la 
Federació anunciarà els primers 18 noms 
de la selecció i posteriorment els 12 homes 
que jugaran els Jocs. 

López-Aróstegui, Bassas i 
Parra, a l’òrbita d’Scariolo
Primera dosi per als possibles olímpics

Núm. 721
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El concepte “projecte continuista” va ser 
el mot més repetit durant la presentació 
de Nacho Alfonso com a nou entrena-
dor del Badalona. Amb 41 anys i pas-
sat escapulat durant la seva trajectòria 
com a futbolista, el segon entrenador 
de Manolo González ha acceptat el repte 
d’agafar les regnes del primer equip ba-
daloní, en la seva estrena a Segona RFEF. 
El president escapulat, Miguel Ángel 
Sánchez, va destacar que el club sempre 
aposta “per la gent de la casa” i la decisió 
d’escollir Alfonso com a nou dirigent del 
primer equip es va resoldre “després de la 

Nacho Alfonso 
i el projecte continuista

Foto: M.E

decisió de Manolo de no acceptar la pro-
posta de renovació d’una temporada més”. 
El nou entrenador del Badalona va agrair la 
feina i aprenentatge amb González durant tot 
aquest temps i també a Miguel Ángel, Justo 
i Rodri, per aquesta confiança i oportunitat. 
“He après molt de Manolo i des d’aquí li vull 
agrair tot el que he après, però l’equip tin-
drà el meu segell personal”, va assegurar. 
D’altra banda, també va parlar de fites a as-
solir, però sense concretar cap. “Sóc molt 
conscient de quin és l’objectiu del club, i 
us asseguro que treball i il·lusió per acon-
seguir-lo no en falten”.

Justo Alarcón, director esportiu CF Badalona: 
“L’objectiu serà l’ascens”
Fa balanç de la temporada 2020 - 2021 i fites a assolir a curt termini

Foto: M.E

El director esportiu del CF Badalona, 
Justo Alarcón, valora la temporada que 
ha finalitzat el primer equip escapulat i 
quins són els objectius en la nova Sego-
na RFEF.

Quina valoració fa Justo alarcón de 
la temporada 2020 - 2021?
Els Ha estat una temporada complicada, 
amb la covid, condicions del curs...estic 
content amb l’any de l’equip i hem estat 
a prop de l’ascens. Hem fet mèrit per a 
aconseguir l’ascens. N’hi ha partits que 
s’haurien d’haver guanyat i que et resten 
punts. La valoració global és bona perquè 
l’equip ha estat un equip i hem competit.

El primer equip ha aprovat els objec-

tius plantejats?
L’objectiu de tots els conjunts de la catego-
ria era intentar aconseguir l’ascens a Prime-
ra RFEF. Evidentment, tampoc crec que la 
temporada hagi estat un fracàs. A la primera 
fase ho vam tenir a tocar fins al final i en la 
segona fase m’hauria agradat poder compe-
tir també fins a la darrera jornada. L’objectiu 
era no patir amb el grup de la permanència 
i intentar lluitar contra els conjunts que en-
cara aspiraven a l’ascens.

Es podrà mantenir el bloc d’aquest 
curs?
En aquesta categoria és difícil mantenir un 
mateix equip durant diverses temporades. 
A qualsevol club ens trobem amb aquesta 
situació. Als jugadors sots23 sí intentem 

fer-ne un contracte de dues temporades. 
Aquest curs hem fet una bona temporada i 
estem intentant renovar la majoria de juga-
dors. No serà fàcil renovar tots els jugadors 
perquè ha arribat el mercat i el pressupost 
del Badalona és el que és. N’hi ha posicions 
més específiques que tenen el seu cost.

L’objectiu aquest proper curs és l’as-
cens? 
L’objectiu del Badalona serà l’ascens. Ara 
bé, tampoc ens hem de creure que la nova 
categoria és una Tercera Divisió de tempo-
rades anteriors. Quina diferència hi ha amb 
Segona B? Ens podem trobar rivals com 
l’Hércules, La Nucía, l’Inter City, Lleida, Es-
panyol B, Prat...més tots els conjunts cata-
lans que arriben de Tercera Divisió. No serà 
gens fàcil. La meva preocupació ara com 
ara és el grup que pugui tenir la temporada 
vinent que no la meva plantilla.

Quina culpa té la direcció esportiva 
d’una bona o dolenta temporada?
La direcció esportiva és qui té tota la res-
ponsabilitat, és a on es prenen totes les 
decisions. Evidentment, ningú controla que 
un jugador tingui errors. La màxima res-
ponsabilitat és disposar d’un conjunt com-
petitiu. Els jugadors han de tenir aquesta de 
responsabilitat d’intentar superar aquesta 
confiança i demostrar-ho al camp.

Fa un cop d’ull a les xarxes socials? 
Poc però sí que les miro. Twitter sí però 
Instagram no. Les xarxes socials crec que 
fan més mal que un benefici. Aquesta és 

la meva opinió. Hi ha molt covard que no 
s’atreveix a dir la seva opinió a la cara. Hi 
ha moltes faltes de respecte i no formen part 
de la meva vida. Quina és la prioritat aquest 
estiu? Els jugadors més cars són els da-
vanters perquè així ho estableix el mercat. 
La meva prioritat era la renovació de Jairo 
perquè és un gran davanter.

Hi ha la previsió d’una assistència 
de públic menor a la graderia amb la 
nova reestructuració de categories?
Crec que serà tot el contrari. Un Badalona - 
Europa tindrà més caliu a la graderia que un 
Badalona - Barça B, per exemple. Tindrem 
molts rivals del nostre entorn. Hi haurà més 
ambient, segur. Conjunts amb més cartell? 
Ens podem enfrontar a l’Hércules la propera 
temporada...hem d’oferir un bon joc perquè 
els aficionats vinguin.

El club esperava l’adéu de manolo?
Absoluta sorpresa. Un dia després de fina-
litzar la temporada ens ho comunica quan 
el club ja tenia la previsió de comunicat la 
seva renovació. Puc entendre que pugui 
tenir dubtes però crec que ens ho podria 
haver confirmat dues setmanes abans. Crec 
que ell va patir a l’hora de sentenciar aques-
ta decisió. Manolo és un professional i té 
les seves aspiracions.

i ara arriba nacho alfonso. 
A vegades és difícil potenciar allò intern 
però jo li vaig transmetre la confiança a la 
Junta Directa que l’aposta de Nacho era 
una aposta segura.

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
l’entrevista

Núm. 721



C.E. SEAGULL 29manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

FUTBOL COMARCALmanel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Juliana García 
dirigirà el Seagull la propera temporada
Debutarà com a entrenadora a la lliga Reto Iberdrola

Foto: CES

badalonina i ho ha fet amb el nomena-
ment de la nova dirigent a la banqueta. 
“El Seagull em va presentar l’opció que 
s’estava plantejant el club, amb un can-
vi al primer equip per seguir intentant 
l’objectiu de l’ascens de Primera Divisió 
i aquesta temporada vinent era un bon 
any”, ha expressat Garcia en les seves 
primeres declaracions com a entrenado-
ra del Seagull. ’Juli’ Garcia debutarà a la 
categoria de plata del futbol femení na-
cional després de tancar cicle formatiu a 
la Damm. La nova dirigent del Seagull ha 
lloat la trajectòria de les ‘gavines’ durant 
les darreres temporades. “Des que va co-
mençar Xavi Cereijo a dirigir el Seagull 
ja va començar un canvi molt important 
al club i que en el seu moment van aga-
far el relleu Jordi Ferrón i Ana Junyent. 
Tots han aconseguit que el Seagull tin-
gui un perfil molt més professional i que 
l’entitat estigui molt a prop de l’elit del 
futbol femení. L’únic esglaó que li falta és 
aconseguir l’ascens a Primera Iberdrola”. 

“Crec que el club ha aconseguit conso-
lidar el projecte i mantenir un bon bloc 
de jugadores que ja fa diverses tem-
porades que hi són al Seagull i això és 
molt important per mantenir la columna 
vertebral i amb jugadores que senten 
els colors, conjuntament amb fitxatges 
amb molt renom al futbol femení. Aques-
ta conjunció ha fet que es quedés a les 
portes de la fase d’ascens”, ha afegit. 
Pel que fa a fites a assolir, Garcia ho té 
molt clar. “L’objectiu és millorar la planti-
lla en punts concrets, fer un pas endavant, 
garantir la fase d’ascens i lluitar contra els 
millors per aconseguir aquest ascens”. 
 
Debutar a L’Estadi Municipal de Badalona 
també serà un punt a favor que ha desta-
cat. “És un gran camp i un escenari que 
és un goix poder gaudir i jugar. He tingut 
la sort de poder fer alguns entrenaments 
en aquest estadi i des de la gespa impres-
siona encara més. És tot un privilegi”, ha 
finalitzat.

Juliana García ha estat l’entrenadora 
escollida. La dirigent del Juvenil A fe-
mení de la Damm serà la nova tècnica 
de les ‘gavines’ la propera tempora-

da a Reto Iberdrola. Durant aquesta set-
mana anterior, la direcció esportiva blava 
ja ha començat a anunciar els primers 
noms que formaran part de la plantilla 

Toni Casulleras penja les botes als 42 anys 
amb un llegat esportivament exemplar
El Pomar descendeix a Quarta Catalana un any després

Foto: Llefià

Les xarxes socials es van omplir du-
rant aquest cap de setmana anterior 
de reconeixements, felicitacions i 
paraules d’agraïment cap al jugador 
de la Unificació Llefià Toni Casu-
lleras. El veterà jugador vermell va 
penjar les botes als seus 42 anys i 
deixa enrere tota una trajectòria de 
futbol però sobre tot exemple espor-
tiu dins i fora del terreny de joc.
Un jugador que durant les set tem-
porades en què ha defensat la sa-
marreta del club de Llefià sempre ha 
tingut l’admiració i respecte del cos 
tècnic badaloní i també dels com-
panys en què ha compartit vestidor. 
Un mirall per als joves jugadors de 
la base de la Unificació Llefià, a on 
entrena.
Pel que fa a la jornada esportiva, el 
primer equip va concloure la tem-

porada amb derrota davant la Gui-
neueta (0-2), campió de lliga, i va 
finalitzar una gran campanya en el 
seu retorn a Primera Catalana.
A Tercera Catalana, el Young Talent 
va empatar davant el Poble Sec (1-1) 
i el seu filial va perdre versus l’Ibe-
ria (5-3). Ambdós conjunts pràctica-
ment salvats. La notícia negativa de 
la jornada la vam tenir a Pomar. El 
primer equip verd va certificar el seu 
descens a Quarta Catalana, tot i que 
a l’Assemblea General de la Federa-
ció Catalana de Futbol del proper 30 
de juny els clubs podrien decidir si 
aquest curs tampoc es produeixen 
descensos de categoria.
A Quarta Catalana, el Sistrells va 
caure davant el Collblanc (1-3) i el 
Young Talent C va perdre contra la 
Darna (1-3).

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
Juliana García
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Durant el cap de setmana del 19 
i el 20 de juny Badalona acollirà 
una nova edició de la cursa Ponle 
Freno. L’edició del 2021 serà vir-
tual i compartida simultàniament a 
10 ciutats més.
La cursa es durà a terme des de les 
6 hores del matí del dissabte 19 de 
juny fins a les 23 hores del diu-

menge 20 de juny. Durant aquest 
període, l’usuari ha de completar 
la distància seleccionada, de 5 o 
10 quilòmetres i, a través de l’APP 
PFV, prèviament descarregada en 
el seu mòbil, pujar el resultat amb 
el qual competeix. D’aquesta ma-
nera, el mòbil serà el xip de cada 
participant.

Badalona acull
la cursa ‘Ponle Freno 
Virtual’

POLIESPORTIU

La Minguella suma la primera victòria i el Sant 
Josep reconeix la trajectòria de Pol Correa
Primer triomd del conjunt de Xavi Grau aquesta temporada

Foto: CB Sant Josep

La Minguella de Xavi Grau va sumar la 
primera victòria de la temporada i va 
deixar enrere vuit desfetes consecutives. 
Un triomf davant el Ramon Llull a domi-
cili (79-84) que satisfà la bona feina de 
l’equip en un enfrontament molt seriós i 
dominant el marcador des del salt inicial. 
Per la seva part, el Círcol B va dominar 
el seu enfrontament davant el Sant Ignasi 
amb un partit molt seriós des de l’inici 
(69-45). 
A Segona Catalana, la Minguella B va 
superar el derbi davant la Llefià (45-63) i 
el Natzaret el seu partit contra el Montgat 
B (81-52). La Cultural va caure davant el 
Nou Esplugues (58-80). 
A Segona femenina, Llefià i Círcol van 
avançar el seu enfrontament i el conjunt 
local va sumar una nova victòria en un 
ajustat marcador (47-38). Al grup 4A 

de la mateixa categoria, la Minguella 
va vèncer el Diagonal (62-55) i el Sant 
Josep va perdre versus el Lima-Horta 
(33-57).
A Tercera, el Joventut B va superar Les 
Corts (53-46) i la Minguella B va caure a 
Pineda de Mar (60-44)

Reconeixement a una trajectòria
D’altra banda, aquesta jornada també 
destaquem el detall del CB Sant Josep al 
seu jugador del Júnior A Pol Correa, qui 
ha reconegut la seva trajectòria al club 
amb una placa commemorativa. D’es-
cola de bàsquet fins a la darrera etapa 
formativa.
Dani Llibre, amb la mateixa trajectòria 
al club, Álvaro Álvarez jugador d’Escola 
de bàsquet, els hi va fer entregar de la 
placa.

Manuel Rodríguez, campió autonòmic

El Termites Llefià va assolir la 
cinquena posició al Campionat de 
Catalunya de bitlles catalanes amb 
un total de 525 punts i 25 bitlles. 

El Termites Llefià enlluerna 
al Campionat de Catalunya

L’equip de Torre Mena ha aconse-
guir aquesta temporada el campio-
nat se la Segona Divisió de la Lliga 
Catalana amb el seu equip C i un 

meritori tercer lloc de l’equip A a 
Primera Divisió.
D’altra banda, Miguel Lecina 
(Termites A) va assolir la tercera 
posició de la Primera Divisó de 
la Lliga Catalana i Fernando Gó-
mez (Termites C) va ser el millor 
jugador de la Segona Divisió. 
La Federació Catalana va fer un 
reconeixement més que meres-
cut, a José García (Termites C), 
el participant més veterà amb 85 
anys. També va rebre el seu reco-
neixement, Elisenda Gàlvez, com 
a única dona participant en aquest 
campionat.    
Entre els joves competidors de 
l’entitat, destaca el futur de Ma-
nuel Rodríguez Márquez, qui es va 
proclamar campió de Catalunya 
sots25 , amb una puntuació global 
de  72 i 86 punts. 
Enhorabona a tots els integrants 
del club pels bons resultats i cam-
pionats assolit! 

Foto: Termites Llefia
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