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Rebrot 
descontrolat
a Badalona
La ciutat arriba al seu punt màxim 
de contagis des de l’inici de la pandèmia 

Els socorristes es neguen a fer el servei d’acompanyament perquè no estan vacunats, segons Deixem de Ser Invisibles  pàg 10
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En una setmana les dades del risc de rebrot 
s’han multiplicat per quatre, i Badalona el risc 
no para de créixer. En pocs dies, hem passat 
d’un nivell moderat a un nivell molt alt. Aquest 
dimecres, al moment de tancar aquesta edició 
del Diari de Badalona, la xifra de risc de rebrot 
s’acostava als 1.500 punts, un número tan alt 
que la ciutat no registrava des de l’inici de la 
pandèmia, el passat mes de març de 2020. 
Està clar que hem entrat en una cinquena 
onada, com reconeixent els epidemiòlegs, 
però que serà diferent que les anteriors. El fet 
que part de la població està vacunada, a Bada-
lona s’arriba als gairebé 95.000 vacunats amb 
la pauta completa, ha fet canviar els escenaris 
als hospitals de la ciutat, però els joves de 16 
a 29 anys estan registrats els principals con-

tagis. Els experts creuen que s’han produït la 
combinació perfecta per arribar a l’actual si-
tuació, la relaxació de les mesures, l’obertura 
de l’oci nocturn i festes com la Revetlla de 
Sant Joan. De fet, un dels rebrots principals 
de Badalona s’ha originat a l’oci nocturn, amb 
el tancament, des de fa una setmana, de la 
discoteca Titus. La resta d’establiments també 
han d’abaixar la persiana, des d’aquest dijous, 
per ordre de la Generalitat de Catalunya. Des 
del sector creuen que les coses es podrien 
haver fet millor, amb mesures extres, com test 
d’antígens per entrar als locals. De moment, 
encara que sembla que la mesura anirà per 
llarg, hauran d’estar tancats durant els propers 
quinze dies. Per la seva part, el Departament 
de Salut ha detectat fins a 25 brots de co-

El risc de rebrot no frena: 
arriba als 1.500 punts 
a Badalona
L’Ajuntament suspèn les activitats 
mentre que l’oci nocturn torna a tancar

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com
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Part de les cues d’aquest dimecres al Punt Mòbil de vacunació Interior del camió mòbil on s’han fet la vacunació a Badalona

vid-19 en discoteques. El conseller de Salut, 
Josep Maria Argimon, ha explicat que la dis-
seminació del virus s’ha donat a l’oci, tot i que 
no només en el nocturn. Argimon ha avançat 
que habilitaran punts per fer proves on els 
professionals dels hospitals donaran suport 
per “descarregar” l’atenció primària davant de 
la pressió dels darrers dies. De fet, durant els 
darrers dies, alguns ambulatoris de Badalona 
s’han col·lapsat per la quantitat de persones 
que volien fer-se les proves PCR. En alguns 
CAPs de Badalona ha estat difícil trobar hora 
per poder ser atès.

Un ban municipal suspèn totes les acti-
vitats on s’hi pugui aplegar gent
Amb aquest increment, preocupant de casos, 
l’Ajuntament de Badalona va decidir dimarts 
suspendre totes les seves activitats que pu-

guin suposar aglomeració o concentracions 
de persones davant l’augment de contagis de 
la covid-19. També s’ha suspès la concessió 
de llicències d’activitats en domini públic en 
què hi pugui haver acumulació de persones 
en espais de concurrència pública. Pel que 
fa a les activitats privades, l’Ajuntament reco-
mana als promotors que les suspenguin quan 
sigui possible, o que se segueixin de manera 
“estricta” les mesures que ordena la Generali-
tat per contenir el brot de la pandèmia. Aques-
tes mesures estaran vigents fins al dia 11 de 
juliol, inclòs. De moment, l’agenda a partir del 
dilluns 12 de juliol es manté a Badalona.

Una marató permet vacunar 900 perso-
nes en unes 4 hores
Salut va activar, aquest dimecres, un punt de 
vacunació mòbil al costat del Pont del Petroli. 

Del 08/07 al 21/07/2021 Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

Més de dues hores que obris el punt, cap a 
les 9h, centenars de persones feien cua. D’en-
trada Salut havia comunicat que només vacu-
naria als majors de 40 anys, però dies enrere, 
el mateix Ajuntament anunciava que seria per 
majors de 18 anys. Després de moments de 
confusió, i amb la intervenció de l’alcalde 
Xavier Garcia Albiol, Salut va decidir vacu-
nar també als més joves. Gent arribava fins 
i tot de fora de Badalona feien més de quatre 
hores de cua per poder-se vacunar. En total, i 
en menys de cinc hores, unes 900 persones 
podien vacunar-se de la monodosi Janssen. 
L’experiència, segons Salut, es repetirà els 
propers dos dimecres amb el camió del Banc 
de Sang i Teixits que s’ha canviat per posar la 
vacuna. A fora s’ha situat el punt de registre, 
on gran part de les persones que hi han anat 
aquest dimecres eren joves que tenien moltes 

Escaneja el qr i po-
dras veure el vídeo 
de la cua de les 
persones que volien 
vacunar-se, aquest 
dimecres, al costat 
del Pont del Petroli

ganes de vacunar-se. A Badalona, segueixen 
tres punts de vacunació preferents, el Centre 
Cultural el Carme, al Centre, al Centre Cívic 
Can Cabanyes, a Sant Crist i al Centre Socio-
sanitari El Carme, a Montigalà.
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L’inici de les obres per construir el tram es preveu per l’any 2025

Durant l’estiu, plataformes d’habitatge ofereixen embarcacions per allotjar-s’hi

El projecte per la unió del lateral de l’auto-
pista al barri de Sant Crist és el de major 
magnitud a la zona. Es tracta d’una idea que 

El lateral de l’autopista de Sant Crist: 
la història de mai acabar

Augmenta l’ocupació als vaixells 
del Port per viure i passar les vacances

fa molts anys que es comenta i si res no 
es torça podria ser una realitat d’aquí a uns 
anys. Segons els testimonis de l’Associació 

de veïns Sant Crist Can Cabanyes és difícil 
determinar quan podrien estar acabes unes 
obres que s’han ajornat en el temps durant 
molt de temps. “Portem tants anys esperant 
que comenci l’obra que sempre diem que 
fa quaranta anys, però potser fa quaranta 
anys que en fa quaranta”, afirma Francesc 
Palacios, president de l’AV. Actualment la 
situació és la següent: el primer pas és la 
construcció d’un edifici, previst al passat-
ge Fortuny, per reallotjar aquells veïns que 
ho acceptin, ja que per l’obra del lateral 
de l’autopista han d’anar a terra diversos 
habitatges. Tot i que els tràmits són lents, 
sembla que la petició de llicència d’obres 
ja està més propera. L’estimació per l’inici 
del bloc és finals de 2022 o principis del 
2023 i trigaria dos anys. “Des de Territori i 
Sostenibilitat ens han comentat que l’obra 

La tendència de viure als vaixells està a l’alça 
en els últims anys. Concretament, al Port de 
Badalona, s’ha incrementat el nombre de per-
sones que viuen en embarcacions amb l’arri-
bada de la pandèmia. Tal com ha pogut saber 
el Diari de Badalona, en aquesta instal·lació hi 
viuen al voltant d’una cinquantena de persones 
i actualment, en període vacacional, ha incre-
mentat la presència de turistes que es decanten 
per l’opció de llogar un vaixell i viure al port 
de la ciutat. Les persones que hi viuen només 
expliquen el seu testimoni de forma anònima. 
El motiu de preservar la seva identitat és pels 
permisos necessaris per viure al Port, que, ex-
pliquen, molt poca gent els té. El que sí que 
han pogut assegurar és que amb la pandèmia 
han incrementat els casos, però no formen 

del vial podria començar el 2025, però ja 
ens temem que pot allargar-se, assegura 
Palacios.

el gruix actual perquè prèviament ja hi vivien 
moltes persones. Plataformes com Airbnb ofe-
reixen embarcacions per fer-hi estada.

Imatge de la zona on anirà el lateral de l’autopista

Imatge del Port de Badalona

Al Qr trobaràs les 
imatges del barri 
de Sant Crist i les 
declaracions de 
Francesc Palacios, 
president de l’AV, 
en les que explica 
els projectes i les 
necessitats del barri.

Al Qr trobaràs les 
imatges del port de 
Badalona, una de 
les zones de moda 
per instal·lar-s’hi a 
viure i per passar 
una temporada de 
vacances.

Núm. 722
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C/ Prim 163, Badalona 
info@intenergias.com - intenergias.com

REPARACIÓN 
mantenimiento 

y montaje 
de aire 

acondicionado

93 222 04 33

Nou punt verd a Dalt la Vila, 
al costat de l’hospital
El Jardí de Ca l’Amigó no tindrà acte d’inauguració però ja està obert

Imatge d’aquest dimecres amb el parc obert

bé demanen que se’ls ofereixi una solució, 
perquè d’efectuar-se aquest desnonament, 
adverteixen, les conseqüències per la ciu-
tat serien molt greus. El gruo de suport als 
habitants de la nau van reunir-se el 14 de 
juny  amb el servei de persones sense llar. 
Tot i que afirmen que estan elaborats i que 
els haurien d’haber rebut en 4 o 5 dies, en-
cara no han arribat. Es per aquest motiu que 
afirmen que no hi ha voluntat per part dels 
polítics per buscar una solució i avui, dia 8 
de juliol, hi ha convocada una concentració 
i una roda de premsa davant del viver per 
reclamar aquest informes de vulnerabilitat.

El pròxim 22 de juny està previst el desno-
nament de la nau ocupada al barri del gorg. 
Està situada al carrer Progrés i en ella hi 
viuen una setantena de persones, algunes 
d’elles són afectades pel tràgic incendi que 
es va produir a Badalona el passat desem-
bre. Les entitats que formen part de la pla-
taforma Badalona Acull han escrit una carta 
a l’alcalde Xavier Garcia Albiol  per demanar 
la seva col·laboració. Concretament la pe-
tició implica que es posin en contacte amb 
la Sareb, propietària de la Nau ocupada, per 
intentar que l’orde de desnonament quedi 
sense efecte. Des de Badalona Acull tam-

Els habitants de la nau 
del Gorg es queixen de la 
immobilitat de l’Ajuntament

El Centre de Badalona ja compta amb un nou 
espai verd. Es tracta de la plaça situada da-
vant de l’edifici de Ca l’Amigó, al costat de 
l’hospital municipal. L’inici d’aquest projecte 
sorgeix d’un procés participatiu ciutadà de fa 
aproximadament 3 anys, en el qual demana-
ven el condicionament d’aquest espai perquè 
fos un jardí públic. Les obres per construir 
aquesta plaça van començar a finals del 2020 
i tot i que tenien una previsió de 5 mesos, 
s’han allargat lleugerament. Aquesta setma-
na L’Associació de veïns de Dalt la Vila es 
queixava per xarxes socials que l’ajuntament 
inauguraria aquesta plaça sense comuni-
car-ho ni tan sols als veïns. Cal recordar que 
des d’aquesta entitat han assegurat en diver-
ses ocasions que no se’ls comunica les no-
vetats del barri. El consistori, per la seva part, 
ha comunicat en la resposta d’aquesta piula-

da que la situació epidemiològica de la ciutat 
va provocar que l’alcalde signés un Ban que 
prohibeix la celebració d’actes públics que 
impliquin concentracions de persones, que si 
res no canvia, estarà vigent fins a les 23.59 
hores del diumenge 11 de juliol. Per tant, la 
plaça quedarà inaugurada sense acte oficial, 
però ja està disponible per la ciutadania des 
de la tarda de dimecres. La plaça s’ha habilitat 
en una zona on gairebé no hi ha espais verds 
i per tant actuarà com a pulmó del barri de 
Dalt la Vila. A més, en estar al costat de les 
urgències de l’Hospital Municipal, les con-
dicions de zona verda i el mobiliari urbà per 
seure serviran com a lloc d’espera i de tran-
quil·litat tant per pacients com per familiars. 
Inicialment aquesta actuació també pretenia 
millorar la mobilitat amb via augusta amb la 
creació d’un nou pas de vianants.

Nau ocupada del carrer Progrés

Núm. 722
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L’enderroc de la Mobba 
està previst per finals de juliol
Les obres tindran una durada de 4 mesos i el pressupost és de 430.000 euros

Façana de la Mobba 

L’enderroc de la Mobba està cada vegada 
més a prop. Després d’uns mesos d’incerte-
sa respecte si anava o no a terra, finalment 
l’alcalde Xavier Garcia Albiol presentava el 
calendari d’actuació per a aquest edifici. 
L’adjudicació de les obres es va portar a 
terme el passat mes de juny, i el pressupost 
per l’enderroc és de 430.000. Les tasques 
a fer són diverses i no només impliquen 
tirar a terra l’estructura, sinó que requereix 
l’extracció d’elements contaminants, com 
ara les plaques de fibrociment, i d’alguns 
dels elements estructurals de l’interior de 
l’edifici. És per aquest motiu que des de 

l’Ajuntament afirmen que l’actuació tindrà 
una durada de quatre mesos. El que també 
serà una realitat és que a l’espai que deixi 
la Mobba hi anirà una plaça. De fet, el con-
sistori ja ha demanat a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona que redacti l’avantprojecte de 
la futura zona verda. La voluntat de govern 
és que tan bon punt finalitzin les obres de 
l’enderroc, s’iniciï la construcció de la nova 
plaça. El procés de licitació de les obres 
durarà uns tres mesos i les al·legacions un 
mes més. La quantitat econòmica pressu-
postada pel nou espai és d’1.300.000 eu-
ros i la seva construcció duraria un període 

aproximat de sis mesos. El que finalment 
ha descartat l’Ajuntament és la construcció 
subterrània d’un aparcament i el projecte 

també implicarà la reurbanització d’una part 
del carrer Sant Isidre, ubicat entre Marina i 
Sant Ignasi de Loiola.

Imatge del solar del carrer Porvenir

finalitzi l’extracció del mercuri. Les mostres 
extretes estan sent analitzades en laborato-
ris per identificar amb precisió la topologia 
de terres que hi ha en el solar. A partir dels 
resultats obtinguts es redactarà un pla de 
treball amb el vistiplau de l’Agència Ca-
talana de Residus per avaluar el risc per a 
la salut dels treballs d’extracció del meta-
ll. Després d’establir aquests paràmetres, 
s’iniciaran les tasques d’excavació selectiva 
dels sòls i el transport i la gestió del mercuri 
en abocadors autoritzats. 

Es troben petites concentracions de mercuri 
al solar del carrer Porvenir, on s’estan exe-
cutant les obres d’un nou aparcament. La 
presència d’aquest metall va ser descoberta 
en les primeres cates d’identificació del sòl. 
Actualment s’estan fent els treballs previs 
per executar l’actuació seguint els requeri-
ments i criteris de descontaminació de les 
terres establerts per l’Agència Catalana de 
Residus. Aquesta actuació, que no estava 
prevista, ha fet endarrerir les obres d’arran-
jament del solar, que es reprendran un cop 

Troben petites 
concentracions de mercuri 
al solar del carrer Porvenir

Núm. 722
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El BCIN ha acollit diferents actes de la Mo-
bile Week Catalunya. Un d’ells és la utilitza-
ció de la Realitat augmentada en el vessant 
formatiu de la Medicina. El Dr.Cremades, 
cirurgia que ha dirigit aquesta sessió, ha 
explicat com els professors han hagut d’in-
novar en temps de pandèmia a causa de la 
limitació de persones que podien accedir al 
quiròfan. La solució que ja han implementat 
a l’Àrea de Cirurgia hepàtica i pancreàtica 
de l’Hospital Germans Trias en col·laboració 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona 
és la utilització d’ulleres de realitat augmen-
tada, que permeten als professors mostrar 
les pràctiques per streaming.

Les ulleres de 
realitat aumentada, 
protagonistes a la 
Mobile Week 2021 “Casa Laietània” ofereix a les mares les comoditats d’una casa

Aquest dilluns s’ha inaugurat el Centre de 
Naixements “Casa Laietània” a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol de Badalona. Es tracta 
d’un espai dedicat a l’atenció del part natu-
ral similar a un domicili, però amb la segu-
retat que dóna trobar-se situat en un centre 
hospitalari, amb accés a tots els mitjans 
tècnics i humans, en cas que fos necessari. 
L’acte d’inauguració d’aquest espai, pioner 
en l’atenció de parts naturals, ha comp-
tat amb la visita de l’alcalde de Badalona, 
Xavier Garcia Albiol, del conseller de Salut 
de la Generalitat, Josep Maria Argimon, del 
director de l’hospital Germans Trias i Pujol, 
Antoni Dávalos, així com la coordinadora 
del Centre de Naixements, Lucía Alcaraz i la 
cap del servei d’Obstetrícia, Carme Comas. 
La Casa Laietània, ubicada a la planta baixa 
de l’edifici Maternal, està oberta cada dia de 
l’any durant les 24 hores i vol ser un centre 
de referència a tot el país. Fins al moment 
ja s’hi han interessat més de 40 dones en 
poder accedir a un part natural en un entorn 
íntim i acollidor amb la seguretat de tenir 
a la porta del costat un equip de guàrdia 

Can Ruti posa en marxa un espai 
pioner per l’atenció del part natural 

d’obstetrícia, ginecologia, neonatologia i 
anestesiologia en cas de necessitat. Aquest 
servei és, segons han assenyalat les seves 
responsables, accessible al 65 o el 70 per 
cent dels parts “amb baixa sensació de 
risc”. Alguns dels requisits demanats són: 

tenir un embaràs amb un sol bebè i que es-
tigui de cap, que a priori no vulguis utilitzar 
analgèsia epidural en el part i que tinguis 
disposició a utilitzar tècniques com immer-
sió en aigua calenta, massatges i elements 
com la música i la poca il·luminació.

Imatge del nou espai de part assistit Laietània / Hospital Germans Trias

Imatge de la sessió “formant cirurgians pel futur”

Del 08/07 al 21/07/2021
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La nova executiva del Partit Demòcrata 
(PDeCAT) a Badalona ha canviat d’exe-
cutiva aquesta setmana.Cristina Soler, 
badalonina i periodista de formació, será 
l’encarregada de presidir-la. L’acompan-
yen Joan Roca (secretari d’organització), 
Víctor Ballester, Víctor Conesa, Susanna 
Rivero i Martí Sánchez. El primer ob-
jectiu de l’executiu local ,asseguren, és 
recuperar la veu pròpia del PDeCAT a 
la ciutat. Per fer-ho, ja han iniciat reu-
nions amb diverses entitats badalonines 
a fi de conèixer les inquietuds de cada 
col·lectiu, entitat i barri i participant en 
tota mena d’actes que s’organitzen a Ba-
dalona.

PDeCAT presenta 
la seva nova 
executiva a 
Badalona Els socorristes es neguen a fer el servei perquè no estan vacunats

Deixem de Ser invisibles (DSI) és una 
plataforma de Badalona que reclama 
l’accessibilitat universal. Amb l’arriba-
da de l’estiu i l’inici de la temporada 
de bany, com cada any es troben amb 
limitacions per poder accedir al mar per 
diferents motius. Una de les peticions 
que feien al consistori  abans de l’estiu 
era la presencia d’una grua, necessaria 
per facilitar el bany a les persones amb 
discapacitat física. Tot i que els hi van 
prometre que estaria disponible,  a dia 
d’avui encara no hi és i, per tant, no po-
den utilitzar-la. Un dels arguments que 
han al·legat des del govern de la ciutat 
és que els socorristes són els que hau-
rien d’assitir aquest banys i, com no es-

DSI denuncia que no reben l’assistència 
per banyar-se a les platges de Badalona

Una integrant de DSI davant la platja de Badalona

Parlem amb badalonins sobre els seus plans per aquest estiu

L’economia i el virus, els principals 
condicionants per marxar de vacances

Eva
Les vacances d’estiu seran escasses perquè 
en l’àmbit laboral no ha anat bé i com no hi 

ha diners ens quedarem per casa. Igual que 
molta gent, coma molt aprofitarem algun cap 
de setmana o algun pont, però poc més.

Eva Gonzàlez expressant la seva opinió resprecte les vacances

Al Qr trobaràs 
l’enquesta realitzada 
als badalonins i les 
seves respostes 
sobre si viatjaran o 
no aquest estiu

Ana
Faré un viatge a les Illes Canàries. No ho te-
nia planejat, però ho he decidit en els últims 
dies. Aniré a desconnectar perquè estic farta 
de la pandèmia i de tenir tanta gent a prop 
meu quan vaig pel carrer.

Alex
Aquest estiu no aniré de vacances. Aprofitaré 
la platja de Badalona. No marxaré principal-
ment perquè encara és massa d’hora pel tema 
del virus i no m’agradaria quedar-me atrapat 
a l’hotel d’algun país en el cas que hi hagués 
algun positiu a un avió. Per tant, gaudirem 
del sol i de la costa que tenim a la ciutat.
Virtudes
Tenia pensat agafar una casa amb la família, 
però finalment em quedaré a Badalona, en-

cantada amb la platja. Els diners han influït 
en la decisió, costa fer front als pagaments 
a la pandèmia, així que esperarem al pròxim 
any.

tan vacunats, no poden acomplir aquest 
servei.  Des de la pataforma advereixen 
que l’alcalde no pot fer discriminacions 
a la població, ja que el fet de que els 
socorristes no estiguin vacunats no 
només afecta a les persones amb disca-
pacitat física sino a tota la població que 
en algun moment de l’estiu necessiti 
ajuda a les platges de Badalona. El grup 
municipal En Comú Podem, en vista de 
la situació, demana al govern que com-
pleixi amb els compromisos adquirits 
amb aquest col·lectiu. A més de les mi-
llores en el bany assistit, tampoc s’han 
dut a terme peticions com la ampliació 
de passeres que donin accés a l’aigua al 
llarg de tota la costa.

Núm. 722
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Els Colomé, pare i fill, han continuat una tradició que data del 1930
El 1930 la família Colomé iniciava per afició 
la reproducció i la competició de coloms. 
Precisament en aquest any es constituïa el 
Club Bétula Missatgera, un fet que va mo-
tivar al pare del protagonista a endinsar-se 
en aquest món. En Jordi Colomé va heretar 
aquesta passió del seu progenitor, ja que 
des de molt jove va estar en contacte amb 
els colomars de Santa Madrona. Dues de 
les instal·lacions servien per guardar els 
coloms i la tercera per la reproducció. “Ac-
tualment només en tinc 20 coloms, però 
n’hem arribat a tenir 120”, afirma Colomé. 
La instal·lació, gairebé centenària, encara 
tenia dos anys més de vida prevists. De fet, 
el 2023 era l’any escollit per en Jordi Co-
lomé per acabar amb la seva afició de tota 
la vida perquè arribava als 80 anys. Actual-
ment amb 78 ha d’avançar l’adéu per unes 
obres a l’edifici. Colomé explica en què 
consisteixen les competicions en les quals 
participa: “comencem per distàncies de 200 
km i acabem en 1000. Els coloms es deixen 
anar tots junts des d’un punt en concret i 
tornen al seu colomar. Només que tinguin 

El Colomar més antic de Badalona finalitza la seva 
activitat 90 anys desprès

vent de cua poden arribar fins als 120 km 
per hora”. La dedicació diària i els premis 
obtinguts l’han portat a ser un dels colum-
bòfils més reconeguts a Catalunya i a Es-
panya i en aquests moments de comiat, fer 
la vista enrere el fa adonar-se del que deixa. 
“És clar que ho trobaré a faltar. Els primers 
dies miraré al cel, però m’he d’acostumar, 
conclou”.

Imatge dels últims coloms de Joaquim Colomé

Al Qr trobaràs 
l’entrevista a Joaquim 
Colomé, la persona 
que fins al juliol tenia 
el colomar més antic 
de Badalona. En ella 
explica com és criar i 
competir amb coloms
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El Jutjat de Primera Instància nº4 de Ba-
dalona ha dictat Benefici d’Exoneració del 
Passiu Insatisfet (BEPI) en el cas d’una 
badalonina, que ha quedat exonerada d’un 
deute de 67.075 euros. Aquesta llei de la 
Segona oportunitat va ser aprovada l’any 
2015 pel Parlament espanyol i per bene-

Es cancel·la un deute de 
67.075 euros a Badalona amb 
la llei de la Segona Oportunitat

ficiar-se d’ella és necessari complir amb 
alguns requisits: demostrar que la persona 
implicada és deutora de bona fe, cal acre-
ditar que no ha comès delictes socioeconò-
mics en els últims anys i que la quantitat 
del deute no superi els cinc milions d’eu-
ros.

Ràdio Ciutat de Badalona celebra els seus 40 anys

Aquest dimecres s’han celebrat els 40 
anys de Ràdio Ciutat de Badalona. És 
el mitjà de comunicació de la ciutat que 
més temps porta en actiu. Amb motiu 
de la seva primera emissió, que data 
del 7 de juliol de 1981, s’ha celebrat un 

programa especial recordant emissions i 
moment d’aquestes 4 dècades. Entre els 
convidats destaquen Jorge Javier Váz-
quez, Miguel Poveda, Lidia Heredia i Toni 
Soler, entre d’altres. Ràdio Ciutat va tenir 
els seus primers estudis al carrer de Mar.

Imatge del programa especial d’RCB

Imatge de l’exterior dels jutjats
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Zona 5.cat ha organitzat la primera Milla 
Nàutica Solidària de Badalona. La jornada 
consistirà en que els nedadors, que s’han 
d’inscriure previament, farán un recorregut 
marcat per boies en el que nedarán l’equi-
valent en metres d’una milla nàutica, es a 
dir, 1852 metres. Els participants sortiran 
en rondes de 50 persones cada mitja hora. 
L’inscripció, que te un preu de 20 euros, 
servirà per ajudar a organitzacions sense 
ànim de lucre com Bombers Solidaris i 
Open Arms. També hi col·laboren l’Ajunta-
ment i el C.N Bétulo entre d’altres.

Badalona acollirà 
la milla nàutica 
solidària el 17 de 
juliolL’objectiu es donar a conèixer la fauna marina de la ciutat

S’obren les inscripcions per fer snorquel a 
la platja de Badalona. L’Ajuntament ofereix, 
els caps de setmana del 18 de juliol al 4 de 
setembre, deu sortides guiades d’esnòrquel 
per tal de donar a conèixer la riquesa natu-
ral de les platges de la ciutat. L’activitat, amb 

Obertes les inscripcions per fer 
esnòrquel a la platja de Badalona

inscripció prèvia, és gratuïta, guiada per ex-
perts i es farà alternant dissabtes i diumen-
ges. A cada sortida s’hi podran inscriure un 
màxim de setze persones i l’edat mínima per 
poder-la realitzar és a partir de 8 anys. L’or-
ganització oferirà a tothom que hi participi 

el material necessari com ulleres, tub, peus 
d’ànec, neoprens i boies de seguretat i una 
càmera fotogràfica submarina per parella. 
Les sortides i el material utilitzat es realitza-
ran sota un estricte control d’higiene i desin-
fecció per tal de garantir la seguretat respecte 
al Covid19. El punt de trobada de les sortides 
serà a l’Escola del Mar a les 10 hores on, de 
manera prèvia, es farà una explicació de com 
utilitzar el material i les mesures de segure-
tat. També, es farà una introducció a la fauna 
marina del Mediterrani i com observar-la. En 
acabar l’activitat es tornarà a l’Escola del Mar 
per comentar els organismes marins que 
s’han observat i conèixer-los millor. L’acti-
vitat tindrà una durada aproximada de tres 
hores. De manera paral·lela, a la sala d’expo-
sicions de l’Escola del Mar, es podrà veure la 
mostra del projecte “Urbamar”, una iniciativa 
que pretén donar a conèixer la biodiversitat 
marina urbana de les platges del Barcelonès. 
L’exposició és un recull de vint fotografies 
representatives de sortides d’esnòrquel fetes 
l’any 2020 a Badalona, Barcelona i Sant Adrià 
de Besòs. 

Imatge d’una de les sortides d’esnòrquel a la ciutat

Cartell de la milla solidària

Entrevista a Louisa Raluy, directora del Circ Raluy Legacy
El Circ Raluy Legacy ha tornat a Bada-
lona aquest juliol per presentar la sego-
na part de l’espectacle Todo (Lo)cura, 
que estarà disponible fins a l’11 de 
juliol a la plaça President Tarradellas, 
just davant de l’Olímpic. Per conèixer 
les novetats d’aquest espectacle i com 
es viu el circ en plena pandèmia hem 
parlat amb la Louisa Raluy, directora 
del Circ Raluy Legacy.

Quines novetats heu incorporat en 
aquesta segona part de l’especta-
cle?
Hem incorporat una sèrie de números 
nous, tant el mag, com el presenta-
dor és el primer cop que estan amb 
nosaltres i el mateix passa amb els 
integrants d’alguns números d’acro-
bàcies. Podem dir que aquesta sego-
na part és un espectacle renovat en 
un 80 per cent respecte al de l’any 
passat.

“Badalona és una cita ineludible 
a les nostres gires”

Quan veniu a Badalona, la resposta 
del públic sempre és molt positiva...
Per nosaltres venir a Badalona al juliol, en 
aquesta segona part de la gira, és una cita 
obligada. Estem encantats del suport que 
sempre ens dóna el públic.

Com heu adaptat el circ als temps de 

Louisa Raluy durant un espectacle / Circ Raluy

pandèmia?
Hem hagut de reduir l’espectacle a una hora i 
mitja sense descans per augmentar al màxim 
la seguretat. Potser en els descansos, la gent 
anava al lavabo o fumava i era el moment on 
es podia produir un brot. De fet, des que hem 
començat no hem tingut cap positiu al circ i 
això vol dir que tant l’aforament limitat, com 

la distància de seguretat i la resta de me-
sures s’han respectat de manera estricta.

Que és el que més us ha costat de tre-
ballar en convivència amb la Covid?
Ha estat molt difícil la mobilitat. El fet de 
portar artistes d’altres països perquè s’in-
corporessin al show ha estat molt compli-
cat. Per tant, hem hagut de comptar amb 
persones més a prop, al nostre país, i tam-
bé hem tirat endavant amb les noves ge-
neracions de la família. En definitiva, ens 
hem recolzat en l’enginy i en l’experiència 
que tenim.

En vista de l’èxit, teniu previst tor-
nar aviat a la ciutat?
Sí. Nosaltres com cada any tenim la in-
tenció de venir a Badalona perquè és una 
localitat ineludible a les nostres gires. 
Esperem que l’any que ve puguem tornar 
amb un nou espectacle per sorprendre 
els badalonins.
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Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.comCULTURA16

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Divendres 9 de juliol
Exposició sobre el dissenyador Pedro 
Rovira 
Fins el 17 d’octubre al Museu de Badalona

Dimecres 14 de juliol
Projecció del film “No matarás” dins 
del cicle Gaudí
A les 20h, al teatre Margarida Xirgu

Dissabte 10 de juliol
Mostra de dansa de Danzalona
A les 16h, al teatre Zorrilla (entrada prè-
via)

Diumenge 17 de juliol
Espectacle Aladdin de l’Escola de Dan-
sa i Acrobàcia
A les 17h, al Teatre Zorrilla (entrada prèvia)Tornen les Nits d’estiu al Port 

de Badalona, una novena edició 
d’aquest festival d’estiu amb con-
certs, dansa, òpera i havaneres 
a la fresca que començarà final-
ment, després de la suspensió 
dels actes d’aquest cap de set-
mana, el divendres, 16 de juliol, 
i s’allargarà durant fins al 18 de 
juliol, amb sis nits temàtiques. La 
proposta començarà amb el Jove 

Ballet de Badalona & Friends, a 
les 22h, i seguirà dissabte 17 amb 
la música clàssica de Tenor Fènix 
Serraclara. La resta de programa-
ció estarà encapçalada pel concert 
de Quartiana, el dia 23 de juliol a 
les 22h, l’espectacle de flamenc 
amb Diego Cortés i José Maria 
Parra i les havaneres amb el grup 
“Barca de Mitjana”, el diumenge 
25 de juliol, a les 22h.

El Port de Badalona 
torna a programar 
les Nits d’Estiu

Els Gambo Tap Jam van obrir el passat divendres les Nits d’Estiu

El tallerBDN ha programat per aquest mes de juliol 
el curs d’estiu, ‘Escultures, eines i maquinària’. El 
curs anirà a càrrec de l’escultor Miquel Samitier i té 
l’objectiu d’ensenyar les diferents tècniques escul-
tòriques i constructives per realitzar en fusta. El curs 
té una durada de 20 hores i es realitzarà a la seu 
del tallerBDN els divendres del mes de juliol. Més 
informació del curs a info@tallerbdn.cat

Proposta 
“escultura, eines 
i maquinària” del 
Taller BDN

L’Anís del Mono 
s’obre de nou durant 
les Nits d’Estiu

Aquest juliol han tornat les 
Nits d’estiu del Museu a l’Anís 
del Mono, després de l’obligat 
parèntesi de l’any passat. Com 
sempre, hi ha la possibilitat de 
fer una visita guiada a la fàbri-
ca de l’Anís del Mono. L’activi-
tat s’adapta a l’actual situació 
de pandèmia amb les perti-
nents mesures higièniques i de 
seguretat. Enguany, el Museu i 
Anís del Mono, han preparat 3 
nits d’estiu, que van començar 
el passat divendres. L’actuació 
d’aquest divendres ha quedat 
suspesa, però queden les ac-
tuacions de Pierre-Arnaund 
Quartet i Muchacho y los So-
brinos. Les entrades fa dies 
que estan esgotades per l’èxit 
que té aquesta iniciativa entre 
els ciutadans.

Imatge d’arxiu de les Nits del Port

Imatge d’arxiu del Tallerbdn 

En aquest enllaç pots 
veure el vídeo dels 
concerts a l’Anís del 
Mono
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Guillem Vives farà parella amb Ferran Bas-
sas a la posició de base a partir de la tem-
porada 2021 - 2022. 
El barceloní (1993), de 28 anys i 1,93m, va 
arribar al Joventut durant la seva etapa de 
Mini procedent de la UE Claret i va cremar 
amb talent i projecció la seva etapa en les 
categories inferiors verd-i-negres. 

Amb Salva Maldonado a la banqueta, Vi-
ves va debutar amb el primer equip a la 
Lliga Endesa la temporada 2012 - 2013, 
amb 19 anys.  Aquella mateixa temporada 
ja va sorprendre l’entrenador adrianenc i la 
temporada posterior ja va ser integrant del 
primer equip verd-i-negre, destacant amb 
Albert Oliver a la posició de base. 

El retorn de Guillem Vives 
reforça la posició de base 
Torna al seu club formador després de set temporades a La Fonteta

Des d’aleshores, Valencia Basket va ser el 
seu futur destí, fins a la temporada actual. 
Set anys després del seu darrer curs amb 
la samarreta verd-i-negra, Guillen Vives 
tornarà a jugar a l’Olímpic com a local, 
coincidir, aquest cop al primer equip, amb 
Carles Duran, Ferran Bassas i Albert Ven-
tura, amb qui va compartir una etapa de la 

seva formació com a jugador. 
La generació 92-93 és de les darreres 
fornades de la Penya amb més projecció i 
impacte al primer conjunt badaloní.  
L’acord del Joventut amb Vives per la in-
corporació del base català és per les dues 
pròximes temporades (21-22 i 22-23) i 
una addicional.

Els dos serials dels darrers mesos ja han 
arribat a la seva fi. El darrer, el de Xabi 
López-Aróstegui. L’escorta de Getxo ha 
deixat de formar part de la disciplina del 
Club Joventut Badalona després que el 
Valencia Basket fes efectiva la seva clàusu-
la de rescissió, d’uns 100.000 d’euros. Tot 
i això, la seva etapa d’11 anys a Badalona 
no ha tingut una dolça cloenda. Si més no, 
per part de l’entitat.
En el mes de gener, el club va fer una im-
portant oferta de renovació que, segons 
el seu agent, complia les expectatives del 

jugador. Tot i això, no ha estat fins aquest 
mateix dilluns que el jugador ha contestat 
que refusava l’oferta i comunicava la seva 
decisió de rescindir unilateralment el seu 
contracte.
Per aquesta raó, segons el punt de vista 
de la Penya, “es lamenta l’actitud mostrada 
per part del jugador, format a les catego-
ries inferiors, per la manca de resposta, 
en cap sentit, durant els darrers mesos”. 
Contundent comunicat del club.
Neno, mateix destí

Foto: CJB

López - Aróstegui, a Valencia Basket 
amb malestar verd-i-negre
El club taronja també va anunciar el fitxatge de Nenad Dimitrijevic

Escaneja el QR i mira 
l’enllaç on trobaràs 
la carta de comiat 
de López-Aróstegui i 
Nenad Dimitrijevic:

L’adéu del base Nedad Dimitrijevic era un 
adéu que es contemplava des de feia més 
temps. Pràcticament des de l’estiu anterior. 
9 anys de formació a la base verd-i-negra 
per al macedoni en què el Joventut ja hi 
comptava. Aquest mateix estiu, finalitzada 
el contracte i la relació entre ambdues parts.
En total, quatre baixes al primer equip i 
quatre posicions que es reforçaran durant 
aquest mes de juliol. Vives ha estat la pri-
mera alta.
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El Club Joventut Badalona ha tancat l’am-
pliació de contracte de Joel Parra per allar-
gar dues temporades més l’acord amb el ju-
gador que expirava a finals de la temporada 
2022/23. D’aquesta manera, l’aler format a 
les categories inferiors, serà verd-i-negre 
fins al juny de 2025.
La Penya s’assegura la continuïtat de Joel 
Parra i manté un dels jugadors amb més fu-
tur perquè sigui un dels referents del planter 
al primer equip. La seva progressió ha anat 
creixent fins a ser una peça clau dins l’equip 
de Carles Duran.

Joel 
Parra, 
2025Llum verda al retorn dels aficionats però amb restriccions

4.825 socis verd-i-negres 
Tots a l’Olímpic de Badalona?

Foto: Joventut

Foto: CJB

El Govern espanyol ha autoritzat durant 
la darrera setmana del mes de juny l’ac-
cés dels aficionats als partits de la Lliga 
Endesa a partir de la propera temporada 
sense límit d’aforament. Ara bé, enca-
ra s’haurà de pronunciar la Generalitat. 
L’òrgan català té la darrera autorització per-
què aquesta nova relaxació es pugui portar a 
terme. A nivell nacional s’ha donat llum ver-

da a aquesta nova possibilitat de desescala-
da, però el Procicat tindrà la potestat de de-
cidir quin és el límit d’aquesta nova mesura. 
La distància de seguretat es mantindrà 
vigent durant els primers mesos de la 
competició i la mascareta serà obligatòria 
fins a nou avís (en el cas dels partits del 
CF Badalona no serà necessària, ja que 
la competició és en espai exterior). Per 

aquesta raó, l’aforament del pavelló es re-
duirà pràcticament a un terç i fins a 4.000 
aficionats, aproximadament, podrien gaudir 
dels partits del primer equip a la graderia. 
Segons ha confirmat el Joventut al Diari de 
Badalona, la xifra oficial de socis i sòcies 
verd-i-negres és de 4825 aficionats (tempo-
rada 20-21). Un sostre que podria augmen-
tar la propera temporada amb el retorn dels 
espectadors a la graderia. La restricció de la 
distància de seguretat redueix, i força, l’afo-
rament de l’Olímpic, i amb prou feines es 
podria arribar a superar els 5.000 especta-
dors, pràcticament la meitat de l’aforament.  
El motiu d’aquest augment exponencial 
de seguidors és degut a l’opció escolli-
da de 2x1 per part d’aquells abonats que 
van triar aquesta entre les tres opcions 
d’abonament a partir del curs 21-22. 
D’aquesta manera, els socis del Joventut 
sempre tindran la prioritat d’accés al pavelló 
però encara s’haurà d’esperar que la Gene-
ralitat es pronunciï durant els propers dies 
upi estableixi quin és el límit d’espectadors, 
tant als partits d’ACB com també l’Eurocup.

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de la 
renovació de Parra
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A l’enllaç, trobaràs 
la benvinguda dels 
nous jugadors

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de 
l’enllaç on trobaràs 
el vídeo promo-
cional del tornei 
Històrics:

El CF Badalona arrencarà, previsiblement, 
la pretemporada 2021 el poper dilluns 19 
de juliol. Dues setmanes més tard, dilluns 
2 d’agost, el conjunt de Nacho Alfonso en-
cetarà la seva participació al Torneig d’His-
tòrics del Futbol Català, la primera prova 
estiva del Badalona 2021 - 2022. 
Durant la propera setmana, els organitza-
dors del torneig anunciaran la distribució 
dels grups. Martinenc, Sant Andreu, Vi-
lafranca, Vilassar de Mar, Sants, Terras-
sa, Cerdanyola, Horta, Júpiter, Figueres i 
Manresa són els altres conjunts partici-
pants.

L’Històrics, 
primera prova 
d’estiu de la 
pretemporada 
2021

La temporada començarà el 5 de setembre

El conjunt escapulat ha conegut durant els 
darrers dies els rivals a intentar superar la 
propera temporada a la nova Segona RFEF, 
amb inici el proper 5 de setembre i punt fi-
nal el 29 de maig (lliga regular).
Europa, Lleida Esportiu, Espanyol B, Prat, 
Terrassa, Cerdanyola, Ibiza Islas Pitiusas, 
Peña Deportiva, Andratx, Formentera, Tara-
zona, Huesca B, Ejea, Teruel, Ebro, Brea i 
Numancia són els 17 conjunts que visita-
ran l’Estadi el curs vinent, en què només el 
campió assoleix l’ascens directe a Primera 
RFEF, entre el segon i el cinquè disputen la 
promoció d’ascens i els cinc darrers classi-
ficats baixen a Tercera. La Federació man-
tindrà la promoció d’ascens a partit únic 
(tres eliminatòries) i en una única seu.
El gran maldecap i preocupació i al club, 
tam com va assegurar el director esportiu, 
Justo Alarcón, era evitar els equips valen-
cians i hàndicap l’evitarà el Badalona a la 
primera fase. Circumstància que podria 
ocórrer durant les eliminatòries d’ascens a 
Primera RFEF.

Catalunya, Balears, 
l’Aragó i...Numancia! 

Retrobaments i nous estadis
El Nou Sardenya, l’Olímpic de Terras-
sa, La Bòbila, Los Pajaritos, San Jorge 
(Osca) o el Municipal d’Andratx, seran al-

guns dels nous escenaris que visitarà el 
Badalona la propera temporada. Dilluns 
19 de juliol, el Badalona coneixerà el ca-
lendari de lliga.

Foto: Terrassa FC

Fins el moment, 13 jugadors integren el primer equip escapulat

El nou Badalona de Segona RFEF va per 
feina: 6 incorporacions en 13 dies

A diferència de temporades anteriors, el CF 
Badalona està enllestint la futura campanya 
amb més marge de maniobra que en estius 
passats. A 8 de juliol, el bloc escapulat pràc-
ticament està tancat i la primera plantilla ba-
dalonina arrencarà la pretemporada amb més 
de la meitat de l’equip 2021 - 2022 sentenciat. 
Al capítol de renovacions, l’equip de Na-
cho Alfonso s’ha assegurat la continuï-
tat dels porters Álex Sánchez i Francisco 
Dorronsoro, els defenses Joel Toledo, 
ValentinMerchán, Cristian Márquez i Mi-
quel Robusté, i els davanters Toni Larrosa 
i Jairo Cárcaba. Encara s’ha de ressoldre 
el futur dels migcampistes Ale Galindo i 
Roger Colomina, en negociacions amb el 
club. Dues peces claus al projecte de Ma-
nolo González i que han format part del 
motor i la columna vertebral escapulada. 
Les darreres dues setmanes al despatx de 
Justo Alarcón, ‘Rodri’ i Miguel Ángel Sán-
chez, han estat força atapeïdes, amb fins a 
sis incorporacions en poc més de 13 dies. 

El lateral esquerre Roger Marcé, procedent 
del Leioa, va ser la primera incorporació 
de l’equip. Jove cornellanenc de 24 anys. 
Les posicions defensives es van reforçar 
també amb el central Víctor Algisí (26), 
provinent del Villarrubia. Al mig del camp 
han arribat Miguel Martínez (20), proce-
dent de la UE Sants i Pablo Santana (27), 
amb experiència recent al Barakaldo. 
L’arribada de Jaume Pascual (25) a l’ex-
tem, procedent del Terrassa, va ser dels 
darrers noms a incorporar-se. Dimecres, 
es va anunciar l’arribada de l’extrem ‘Pitu’ 
Marín (20), procedent del Pontevedra. 
Recordem que les baixes a l’equip són 
Ismael Moyano, Josep Jaume (cessió), 
Gonzalo Llerena, Chema Moreno, Fede 
Bikoro (cessió), Goyo Medina (cessió), 
Esteban Aparicio (cessió), Robert Si-
món, Musa Bandeh i Néstor Albiach. 
En total, 14 jugadors integren ara com ara la 
primera plantilla i encara s’haurà de reforçar 
la davantera amb més pólvora ofensiva.Foto: CF Badalona
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El Seagull comença a definir 
el nou bloc per a la propera temporada
Les ‘gavines’ es reforcen amb 9 altes

Foto: CES

El Seagull ja té pràcticament definit el 
bloc que formarà el primer equip bada-
loní la propera temporada a la lliga Reto 
Iberdrola. Les ‘gavines’ han aprofitat tot 
el mes de juny i les dues primeres set-
manes de juliol per anunciar les altes, 
baixes i renovacions de l’equip. 
La primera gran incorporació va ser la de 
Juliana García com a nova entrenadora 
blava. Una dirigent amb experiència en 
les categories inferiors del RCD Espan-
yol, al filial blanc-i-blau i al juvenil fe-
mení del CF Damm, el seu darrer equip. 
A més a més, també ha exercit com a 
professora a la Federació Catalana de 
Futbol. 
A la gespa, el Seagull s’ha reforçat amb 
la portera més regular durant les ante-
riors temporades a Primera Nacional: 
Alba Sánchez. La portera del Sant Ga-
briel destaca pels seus gran reflexos, 
caràcter i solidesa sota pals. També 
procedent de Sant Adrià arriba la central 
Júlia Torregrosa i la lateral dretana Laura 
Ariza.  Durant aquesta setmana han arri-

bat Claudia Merino, extrem procedent 
del CD Parquesol, la central Joanna 
Vega, de l’Espanyol, la defensa ‘Charo’ 
Márquez, del Levante Las Planas, la 
davantera Meritxell Rodríguez, del filial 
blanc-i-blau, la migcampista del Pardin-
yes Andrea Martínez i la lateral esquerra-
na Blanca Garcia, qui ha finalitzat la seva 
formació al Juvenil A de la Damm.
En el capítol de renovacions segueixen 
les capitanes Alba Gordo, Xènia Royo i 
Carla Cotado, les badalonines Ainhoa 
Marín, Nuria i Pilar Garrote i sumaran 
la seva segona temporada al club Rocío 
Serrano i Aina Vall. Ainhoa Marín, Pilar 
Garrote, Nuria Garrote, Irina Uribe, Es-
ther Solà, Simona Botero, María Reque-
na, Aída Escobar, Alba Maestre ‘Ausi’ i 
Midori Yosimura són les nou baixes. 
Durant la propera setmana, el Seagull 
coneixerà el seu nou grup de la catego-
ria, a on competirà contra el RCD Espan-
yol, el RC Deportivo i el EDF Logroño, 
tot tres conjunts descendits de Primera 
Divisió.

FUTBOL COMARCALManel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

L’Associació de Clubs de Futbol de Badalona 
defensa els seus interessos
José Escribà és el nou president i volen una digna actuació municipal

Foto: arxiu

Els clubs de futbol de Badalona han tornat 
a alçar la seva veu amb més força que mai 
per defensar els seus interessos i lluitar 
contra el deteriorament i manca de man-
teniment en les instal·lacions esportives 
de la ciutat. 
En aquest cas, els camps de futbol i 
tot allò que envolta el seu dia a dia 
i dificulta o impedeix la pràctica es-
portiva d’aproximadament 160 equips 
que practiquen futbol a la ciutat. 
“Ara estem més units que mai i estem 
a disposició d’altres clubs que vulguin 
unir-se”, afirma José Escribà, nou pre-
sident de l’associació des de fa diverses 
setmanes, i anteriorment president del CF 
Lloreda. 
L’entitat esportiva va néixer fa aproxima-
dament 20 anys i actualment l’integren 6 
clubs de futbol de la ciutat: Unificació Lle-
fià CF, CF Bufalà, CF Lloreda, AE La Salut 

Pere Gol, CF Sistrells i, com a novetat, la 
Fundació Futbol Badalona. Escribà rei-
vindica que “les instal·lacions esportives 
de la ciutat les tenim força saturades. 
A llarg termini, s’hauria de poder tenir 
un camp més a la ciutat”, així com que 
“la il·luminació a la majoria de camps és 
molt pobra i s’ha patit la legionel·la du-
rant molt de temps”. “Esperem que, ara 
que diuen que hi ha pressupost, esperem 
que hi hagi una solució”, afegeix. 
Durant les darreres temporades els 
clubs incrementen els seus equips 
i nens  als camps i això satura els 
seus espais i la possibilitat de se-
guir creixent en més conjunts i volum.  
L’Associació ja s’ha reunit en Assem-
blea per exposar les dificultats que tenen 
els clubs i es reuniran amb la Regidoria 
d’Esports per traslladar les mancances i 
necessitats de les entitats i instal·lacions.

Escaneja el QR i mira 
el vídeo de l’Associa-
ció de Clubs de Futbol 
de Badalona
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Óscar Gallifa: “Tanco molt feliç 
la meva etapa al Círcol”
Punt final a un cicle de dos anys i mig a La Plana

Foto:: Círcol
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22 equips masculins i 2 femenins

El club de futbol sala Iris Futsal 
Badalona és una de les entitats es-
portives amb més múscul social i 
esportiu de la ciutat. A prop del seu 
25è aniversari, el club de Casage-
mes té exactament 23 anys de vida 
i més de 300 nois i noies defensen 
el seu escut, distribuïts en 24 con-
junts (22 masculins i 2 femenins).

L’Iris, un referent de futbol sala 
que cerca millors instal·lacions

Tot i ser una referència a la ciutat 
i també a Catalunya, l’Iris no dis-
posa d’unes dignes instal·lacions 
esportives i pateix força pel que fa 
a disposició d’horaris en un pavelló 
tancat i facilitats que puguin fer més 
fàcil el dia a dia de l’entitat. “Sabem 
que no som l’única  entitat de la 
ciutat amb demanda d’una instal·la-

ció i i això ens dificulta tenir uns 
entrenaments més complets”, ar-
gumenta el gerent esportiu, Carles 
Ventura. 
Tot i això, la qualitat i nivell dels 
equips és prou bona i consolidada, 
amb un Cadet A a Divisió d’Honor i 
un creixement exponencial en con-
junts femenins. 
“Aquesta és la nostra prioritat ara 
mateix. Créixer en quantitat de ne-
nes i equips femenins”, defensa.
En dos anys, l’Iris sumarà un quart 
de segle i el club està buscant una 
instal·lació en què poder dispo-
sar d’una millor qualitat de camp 
perquè els equips desenvolupin la 
seva rutina.

El badaloní Quim Arqué 
s’ha proclamat campió d’Es-
panya de Pesca d’Embar-
cació Fondejada de Clubs. 
La competició nacional, organit-
zada a Astúries, va gaudir de la 
gran participació de l’equip de 
l’integrant badaloní, format per 
Quim Arqué, Jordi Bielsa, Xavi 
Pérez, Josep Barceló, Òscar Or-

tiz i el capità Ramón Esclusa. 
Aquest títol també suposa 
la classificació per al Mun-
dial de Montenegro 2022. 
L’equip va aconseguir un total 
de 65Kg. de peix en les dues 
mànigues, que es van entregar 
al consistori de Tàpia de Ca-
sariego per a entitats socials. 
Enhorabona, Quim!

Quim Arqué, campió 
de Pesca Embarcació 
Fondejada Clubs

Foto: Quim Arqué

Foto: Iris

Dues temporades i mitja després, Óscar Ga-
llifa tanca etapa al primer equip del Cír-
col Catòlic. Una decisió molt meditada i 
que ja va comunicar al club fa tres mesos, 
tal com ell mateix anuncia al seu comiat.  

Amb quin estat d’ànim tanca eta-
pa Óscar Gallifa al Círcol?
La veritat és que la tanco feliç, molt con-
tent i molt tranquil. La tanco molt i molt 
tranquil. Hem acabat molt bé, amb molt 
bones sensacions i això era el que més 
em preocupava. Deixo el bàsquet, deixo 
d’entrenador, deixo el Círcol però ho vull 
fer amb bon regust. Tot i els entrebancs, 
tanco etapa amb sensacions positives. 
 
Una decisió molt reflexionada?
Sí, ja fa dos mesos que li vaig comunicar 
al Miki Segura. Tot i la meva joventut, fa 
molts anys que entreno i la compatibilitat 

amb la meva feina, m’ha cremat força i els 
horaris no són compatibles. No arribava. 
 
Dos anys i mig al primer equip i una 
evolució esportiva força líquida. Qui-
na valoració fa?
És complicat perquè ens trobem en un lloc 
que en les condicions que tenim, sense 
pressupost, i enmig d’un nucli amb altres 
entitats properes que sí remuneren els ju-
gadors. Es fa molt difícil el fet d’incorporar 
jugadors amb molt nivell com hi poden 
haver a altres equips. És veritat que patim 
però també competim. 
 
Si la temporada hagués començat al 
mes de setembre, hauries arribat fins 
al final?
Doncs no ho sé. Quan estàvem fent la pre-
temporada vaig percebre que ho estàvem 
fent molt bé. Les renovacions i incorpo-
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racions ens van aportar un plus de nivell. 
La covid i les atures m’han fet reflexionar... 

Quin missatge et va transmetre el 
club quan li vas comunicar la teva 
decisió de tancar etapa?
He entrenat a Grup Barna, UESC i Cír-

col. Als tres he marxat per la porta gran i 
al Círcol he tingut un vincle molt especial, 
així com amb el Grup Barna i la UESC.  

Li comuniques la teva decisió al club 
amb tres  mesos de marge.
Quan em vaig reunir amb el Miki li vaig 
comentar que era necessari dir-ho abans 
de tancar la temporada perquè pogués tre-
ballar amb temps. Si el club creia oportú 
incorporar algú abans de tancar la tempo-
rada, jo faria un pas al costat. El Círcol va 
agrair la meva decisió perquè poguessin 
començar a planificar el curs vinent amb 
més marge.

Escaneja el QR i 
mira el vídeo de l’Iris 
Futsal
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