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Estiu per
gaudir de
Badalona
Diari de Badalona proposa diferents activitats
per passar les vacances a la nostra ciutat
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Badalona, més enllà
d’estirar la tovallola
a la platja
La ciutat combina tradicions,
activitats nàutiques i aquàtiques
amb les darreres tendències
per fer esport

Les casetes de la Donzella i llogar
un veler: dues experiències úniques
Les platges de Badalona són el principal
reclam de l’estiu. La costa s’omple de banyistes de la ciutat, de municipis propers i
de visitants que s’apropen a fer turisme a
la ciutat. Per les persones que decideixen

passar les seves vacances gaudint del litoral badaloní, hi ha una opció que facilita l’estada als banyistes. Es tracta de les
“Casetes” de la Donzella. Un negoci únic
a la ciutat i que iniciava la seva activitat a

Valers per fer formació al Port de Badalona
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Imatge de les cassetes dels banys la Donzella

mitjans del segle XX amb els antics balnearis, que actualment es coneixen com
a banys. En aquella època, hi havia diversos negocis de banys, que amb el pas
del temps van anar desapareixent. Aquest
servei consta d’unes taquilles d’un metre
quadrat que la gent pot llogar per guardar
el que necessitin. La seva ubicació privilegiada, just al costat de la sorra, aporta
una comoditat als usuaris de la platja, que
també les utilitzen de vestidors. Miquel
Montañés, propietari de les casetes, explica que aquesta idea sorgeix de fa molt de
temps, quan algunes persones van decidir
portar a la platja una espècie de taquilla
per guardar el que duien. Actualment, afirma, Montañés, “molta gent no només les
té llogades a l’estiu, sinó durant tot l’any.
És una tradició que passa de pares a fills.”

Una tradició familiar també durant l’hivern
Alguns dels usuaris tenen com a hàbit
tenir la caseta llogada durant tot l’any.
Especialment aquells que fan esport per
la costa o que són banyistes durant totes
les estacions de l’any. D’altres, comenta,
per no deixar lliure el seu espai l’utilitzen
de traster fins que arriba la temporada estiuenca.
L’estètica, un dels seus atractius principals
Parets blanques i portes blaves. La zona
està restaurada i els colors són vius, però
a les instal·lacions es pot apreciar el pas
del temps. Montañés, però, afirma que
des de la propietat en fan molt de manteniment per mantenir l’essència, ja que
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Interior familiar d’una casseta

els clients no volen que es modernitzi. “A
la gent li agrada l’encant que tenen. Fem
molt de manteniment per mantenir les
fustes, la pintura... ho pots veure també
amb les claus de les portes, són grans i
antigues, però són les de sempre”.
Llogar un veler
Per aquelles persones que els hi vingui
de gust navegar, ho poden fer des de Badalona a través del Centre de Navegants.
No és necessari ser un professional de la
navegació, ja que des d’aquesta organització asseguren que tothom té el seu espai.
Tant és així que tenen equips esportius i
imparteixen cursets per gent que vol augmentar la seva experiència en navegació o
simplement vol iniciar-se en aquest món.
Eva Piulats, del Centre de Navegants, ex-

Al QR trobaràs
les imatges de la
Donzella i les seves
casetes històriques

plica que el perfil de persona que assisteix
als cursos és variat. “No tenim un perfil
concret. Sí que ens falten bastant els joves, però de 35 a 65 anys tenim gent molt
variada, de diferents oficis i estils. El que
hem notat és que aquest últim any, s’hi
han sumat més badalonins.” Els esports
i aficions aquàtiques han anat lligats de
la mà amb la concepció que són elitistes i
per persones amb un poder adquisitiu elevat. Piulats afirma que hi ha part de realitat, però també molt de mite. “La concep-
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ció ha anat canviant amb els anys, però
sobretot des dels mitjans de comunicació
sempre mostren la part més cara”.
La pandèmia ha augmentat la demanda
L’estiu del 2020 va suposar un increment
de persones que volien iniciar-se en la
navegació. D’espès d’un confinament
domiciliari i restriccions dures, va ser
una “explosió” de persones a la recerca
d’espais oberts i natura. “Aquest 2021 ha
estat normal, que per nosaltres ja és bo
perquè no tothom ho pot dir. El gran boom
d’interès i de sol·licituds el vam notar el
2020”. Un altre dels aspectes que des de
Centre de Navegants asseguren que hi ha
una idea equivocada és sobre les titula-
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cions. És cert que fa uns anys es necessitava invertir més temps, però actualment
no és tan complicat. “Ara en 6 hores tens
la llicència de navegació, que no cal ni
títol i els tràmits els fem nosaltres. S’ha
reduït tot, el que abans costava tres mesos
ara en un mes es pot fer. En els preus ha
passat el mateix. Aquestes modificacions
han anat en contra de la navegació perquè
hi ha menys hores. Per aquest motiu proposem cursos de continuïtat”
Mira el reportatge
d’una de les empreses que es dedica
a la formació
d’esports nàutics
Eva Piulats dins d’un veler de formació al port

Adrenalina a l’aigua: El Port de Badalona acull
empreses per practicar esports nàutics
La costa de Badalona és un dels principals
atractius del municipi, tant pels habitants
com pels visitants. Amb l’arribada de la
temporada d’estiu, augmenta considera-

blement el turisme i, de la mateixa manera,
també ho fa l’interès per l’oci de les activitats aquàtiques. Conduir una moto d’aigua o pujar a una “banana” amb els amics

i familiars és possible a la nostra ciutat.
Concretament, al Port de Badalona podem
trobar diferents serveis que ofereix l’empresa Sea Riders. Des d’aquesta organit-

Foto: seariders.es

zadora d’activitats aquàtiques afirmen que
el que més demanda la gent són les motos
d’aigua. Amb elles pots gaudir a alta mar
durant 20, 40 o una hora amb la companya d’un monitor, però amb la llibertat de
moviments que permet alta mar. Això si,
només podran conduir les “jetski” els majors de 16 anys fins a una velocitat de 50 o
60 km/hora si no es disposa de llicència.
En canvi, l’edat mínima per pujar en una
moto aquàtica és de 6 anys.
Altres activitats aquàtiques
Sea Riders disposa d’una embarcació amb
la qual, a través de cordes, es poden arrossegar atraccions com una banana, que és
un inflable de plàstic de grans dimensions
o el “crazy sofa”, que pota collir de dos a
sis persones que han d’aguantar la velocitat del vaixell i els salts que es provoquen
amb les onades. A més, des de l’empresa
asseguren que és una de les activitats recomanables també per fer-les amb tranquil·litat i gaudint , per exemple, d’una posta
de sol. D’altra banda, el Flyboard és una
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activitat que s’ha posat de moda en els últims anys, i que consisteix a posar-se en
peu en una plataforma que t’impulsa fins
a una alçada de set metres. Sens dubte,

aquesta i altres ofertes aquàtiques suposen
un repte per l’equilibri dels participants.
Per últim, també disposen de lloguer de
vaixell amb capità, que pot estar fins a 8

hores porten als usuaris fins on desitgin.
El servei de les activitats inclou el transport
fins a la zona de sortida i les instal·lacions
disposen de taquilles i vestidors per can-

viar-se i guardar les seves pertinences. Els
clients també poden sol·licitar la gravació
de l’activitat que portin a terme si volen
guardar un record de l’experiència.

Foto: seariders.es
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El Club Nàutic Bétulo,
una de les opcions marineres

Núm. 723

Amb el president del
CN Bétulo, Josep Anton Violán, i el director de l’Escola, Yago
Prats, coneixem el
club nàutic badaloní.
Descobreix-lo.

El lloguer de caiac i el el paddle són les més demandades a l’entitat nàutica badalonina

Foto: CN Bétulo

Foto: CN Bétulo

Un estiu a Badalona no s’entén sense trepitjar
la sorra i gaudir del bon clima i la platja de la
ciutat. A l’aigua, sempre trobem el jovent gaudint d’un matí o d’una tarda plàcida practicant
els esports nàutics. I de ben segur que a més
d’un badaloní o badalonina els hi ha cridat
l’atenció i la curiositat per voler practicar-los.
Windsurf, vela, rem en llagut, caiac, stand up
paddle, surf...i tot un conjunts d’esports nàutics són els que ofereix el Club Nàutic Bétulo
(cnbetulo.com), cada any amb més demanda i
amb la mateixa platja i les xarxes socials com
a principal aparador.
“A l’estiu és quan més feina tenim però busquem tenir una continuïtat durant tot l’any. Estem a Badalona i la ciutat ens ofereix aquesta
opció de poder mantenir l’activitat durant els
365 dies”, afirma Yago Prat, director de l’Escola del CN Bétulo. “Treballem amb nens, joves
però també amb famílies i grups d’amics que
volen gaudir tots plegats del mar”.
El gruix del target que s’apropa a la seu esportiva del Bétulo és gent que ho prova per
primera vegada i sempre ho gaudeix des del
primer dia que ho viu en primera persona.
D’altra banda, per a iniciar els cursos que també s’ofereixen, s’ha de fer reserva per poder
coordinar amb el monitor.

El lloguer de paddle surf és de les opcions
nàutiques que més interès genera i es pot
gaudir des de les 9h del matí fins a 18h de la
tarda. També tenen prou demanda els cursos
de vela i de windsurf.
“La vela és molt potent però a nivell particular
crida més l’atenció el paddle surf. Les xarxes
socials fan un molt bon paper amb els esports
nàutics. Tothom pot fer aquest tipus d’esports
però sí que caldria una mínima condició física”, alerta Prat.
La platja de Badalona és una platja enriquidora
que afavoreix força la pràctica a l’estiu de bona
part de les activitats que s’ofereixen. “Aquest
any tenim molta sort quant a bandera vermella
i neteja”.“Badalona és una ciutat perfecta per
fer tota mena d’esport nàutic. És un lloc que et
permet fer tota mena d’activitat durant tot l’any
i el target és d’uns 30 anys que vol competir
de forma amateur. La dificultat que tenen les
federacions és atraure gent jove que volen fer
competició”, afegeix el president de l’entitat,
Josep Anton Violán.
Qui vulgui aficionar-se a la vela de competició,
el club ofereix una beca a aquells que vulguin
competir. Una clara aposta de l’entitat per fomentar la pràctica esportiva a la ciutat i al Club
Nàutic Bétulo.

Foto: CN Bétulo
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Beach Tennis Badalona: pala, platja
i diversió al Pont del Petroli
Jugar a tennis a la sorra durant l’estiu és possible gràcies a l’entitat badalonina
El bon temps (a vegades fins i tot massa asfixiant), la platja i l’esport són els tres grans
secrets per a gaudir d’un estiu amb absoluta
intensitat i oblidant qualsevol preocupació
o estrés. Si a això li afegim els amics i la
cirereta del Beach Tennis Badalona, la satisfacció no pot ser més plena.
Des de fa quatre estius, un grup de joves
necessitats d’aquesta adrenalina que els hi
aporta el tennis a la platja van decidir fundar
el primer club de tennis platja a la ciutat.
Tot un encert que ràpidament va començar
a arrelar a la ciutat.
La platja del Pont del Petroli és la seva
instal·lació alhora que també la seva millor
promoció per a crèixer i sumar nous socis
que els cridi l’atenció i es vulguin sumar al
projecte.
“La idea del projecte va sorgir perquè cinc
amics vam veure que a Badalona no existia
cap entitat de Beach Tennis. En aquell moment ho vam provar i ens va agradar molt.
De mica en mica hem crescut i ara mateix
som 70 socis”, exposa el president de l’entitat, Paco Ruiz.

Foto: Beach Tennis Badalona
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Beach Tennis Badalona, l’es

Foto: Beach Tennis Badalona

El gran què del tennis a la platja és que estem parlant d’un esport 365 dies, és a dir,
es pot practicar durant tot l’any. “A l’hivern
es juga molt millor perquè no fa tanta calor
però és veritat que a l’estiu és quan més
promoció fem perquè la gent aprofita el bon
temps”, afegeix el seu portaveu.
Durant els mesos d’estiu, el club pot gaudir
d’un espai molt concret per a instal· lar unes
dues o tres pistes i en temporada d’hivern
creix aquesta possibilitat a sis. “La platja a
l’estiu és més per a la gent que vol gaudir
del bon temps i per aquesta raó ocupen més
espai ells que nosaltres. A l’hivern, és a la
inversa”.

No tinc experiència, el puc practicar?
“És un esport exigent físicament però amb una
bona tècnica també el pots practicar sense tenir
una condició física superior. Tenim joves i gent
més adulta, des dels 13 anys fins al 65, amb un
veterà de 72 anys”, exposa Ruiz.
Actualment, el club disputa l’exitosa lliga interna
‘Notris’ on poden participar tots els socis sense
importar el seu nivell: “No volem perdre aquesta
essència social que té l’entitat”.
El pròxim pas és iniciar una Escola formativa per

Si ets un amant dels esports de raqueta i
t’agrada gaudir del tennis, el Beach Tennis
Badalona segur que també et seduirà i podràs gaudir-ne amb els teus amics.

Foto: Beach Tennis Badalona
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sport que té la platja com a punt de referència
jornades de portes obertes al mes de setembre i
qualsevol amant de l’esport les pot aprofitar per
tastar el tennis platja. Des del mes d’octubre fins
al mes de maig és la temporada d’hivern i de juny
a setembre la temporada estiuenca.
Al Facebook Beach Tennis Badalona o al contacte
beachtennisbadalona@gmail.com podreu trobar
més informació i l’actualitat de les activitats del
club. Durant les tardes, a partir de les 18:30h, els
seus socis disputen partits amistosos i qualsevol
persona interessada també es pot apropar i preguntar-los informació.

Foto: Beach Tennis Badalona

continuar arrelant la pràctica del Beach Tennis a la
ciutat i créixer. La platja del Pont del Petroli és la
“instal·lació” escollida per la Junta Directiva, per
la seva amplitud i una ubicació idònia arran de
visibilitat. Durant els darrers anys, diversos casals
d’estiu han aprofitat la seva essència estiuenca per
gaudir-ne amb els més joves i és una bona opció
perquè els més menuts també puguin gaudir-ne.
Com em puc fer soci o gaudir-ne?
Amb una jornada d’Open Day‘, el club organitza

Ells mateixos, quan volen jugar un partit, informen la direcció de l’entitat, s’apropen al restaurant
Notris del Passeig Marítim i gaudeixen d’una tarda
plena d’esport i diversió. Beach Tennis Badalona,
una opció esportiva estiuenca molt encertada i a
disposició dels badalonins i badalonines.

Beach Tennis. El president
del Beach Tennis Badalona,
Paco Ruiz, ens presenta
l’origen del club i com els
badalonins i badalonines es
poden fer socis o gaudir del
tennis a la platja.

Tascas de retirada deFoto:
escombros
/ J.RIbalaygue
Beach Tennis
Badalona
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L’afició pel pàdel omple les pistes
del Club Tennis Badalona
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L’entitat disposa de 10 pistes de pàdel i 10 pistes de tennis
Els esports de raqueta sempre han tingut una rellevància relativa pel que fa a
pràctica esportiva entre els aficionats
amateurs. Ara bé, des de fa una dècada,
aproximadament, el pàdel ha començat a
incrementar l’interés entre el públic més
aficionat, fins a superar les fitxes federatives del seu ‘germà gran’. A Badalona,
això ha tingut el seu impacte i el Club
Tennis Badalona n’és un exemple i una
opció idònia per gaudir-ne d’un esport a
l’aire lliure, entre amics i distreure’s.
“El creixement del pàdel al club ha estat

mot bèstia. Quan vaig arribar jo hi havia
només quatre pistes. Poc després, ja vam
sumar tres més fins a arribar a les set, i
actualment n’hi ha fins a deu”, exposa el
director esportiu del club, Oriol Carreras.
Jugar a pàdel és una decisió molt encertada per aquells amants dels esports en
equip i vulguin gaudir d’una estona d’allò
més entretinguda.
“La demanda de pàdel ha estat creixent,
amb una quota de socis bona. Arran de
la pandèmia tot es va aturar però quan
van tornar, la gent tenia moltes ganes de

Foto: Club Tennis Badalona

Foto: Club Tennis Badalona

jugar. El ‘boom’ del pàdel al club ningú ho
podia esperar”, reconeix Carreras.
Durant els darrers anys, el Club Tennis
Badalona ha experimentat uns canvis
constants pel que fa a pistes. Si tradicionalment ha estat una entitat esportiva reconeguda pel tennis, la quantitat de pistes
s’ha equilibrat: 10 pistes de tennis i 10 de
pàdel.
“Aquest any ens hem trobat amb un interès molt gran. Durant l’estiu, tothom vol
jugar a la tarda, a partir de les 20h. Tenim
totes les pistes plenes a l’estiu”.
El pàdel és un esport de qualsevol edat i
qualsevol nivell. Al club tenen gent que fa
esport, independent de l’edat. Al matí és
més habitual trobar gent més aviat jubilada i a la tarda els nois que volen practicar
l’esport que juga el seu pare.
La principal característica del pàdel és que
és un esport molt social. Des del primer dia
es pot gaudir de l’esport, amb l’afegit que és
una disciplina agradable i divertida.
Un esport de nens, joves i adults

El pàdel no entén d’edats. “Disposem
d’escola de pàdel, amb nois i joves que
comencen amb nivell zero. Escola de
minipàdel, d’iniciació, perfeccionament i
competició. Segons el nivell, la dedicació té més o menys hores”. A més a més,
l’escola d’adults també triomfa i s’adapta
a l’horari laboral de bona part dels seus
jugadors i jugadors, fixant l’inici a partir
de les 19h.
“Estem parlant d’un Club a l’aire lliure i a
on el contacte entre jugadors és mínim, a
un preu força econòmic i amb lloguer de
pales. Es pot reservar a partir d’una setmana i amb antelació.
A tennisclubbadalona.es es pot trobar
tota la informació, horaris i reserva de
pistes.
Així mateix, l’escola de tennis també té el
seu impacte al club i a partir del mes de
setembre s’iniciarà el període de portes
obertes, així com les inscripcions entre
els joves i els jugadors més adults que
puguin estar interessats.

Foto: Club Tennis Badalona
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El Museu de les Aigües proposa activitats
digitals refrescants per aquest estiu
Les propostes estan relacionades amb el món de l’aigua i la sostenibilitat i van
dirigides a tots els públics: infants, famílies, adults, gent gran...
El Museu de les Aigües, en el seu
compromís per la sostenibilitat, la
lluita contra el canvi climàtic i la
divulgació del paper essencial de
l’aigua com a referent en educació,
posa a disposició de la ciutadania
una proposta d’activitats digitals interessants per a realitzar a l’estiu. La
proposta compta amb quatre activitats diferents adequades a diverses
franges d’edat que els infants i els
seus familiars, o els adults, poden
practicar des de casa aquest estiu.
Per als més petits, dels 3 als 7
anys, el Museu impulsa Com sona
l’aigua?, una activitat en la qual
els nens i nenes descobriran on és
l’aigua i per a què la fem servir, tot
escoltant i imitant els seus sons a
partir d’un petit viatge per escenaris quotidians. A més, pels menuts
també trobem Jocs d’aigua, una
sèrie de cinc píndoles audiovisuals
destinades a fomentar la creativitat i
la sostenibilitat a través del joc amb
l’aigua. Les propostes, pensades i
dinamitzades per l’especialista en
jocs, Oriol Ripoll, requereixen material
i dinàmiques senzilles.
Per altra banda, la franja dels 6 als 12
anys poden descobrir La ciència de l’aigua, a partir d’experiments senzills relacionats amb l’aigua acompanyats del
divulgador científic Dani Jiménez. I també cal destacar La Factoria de l’Aigua,
un espai Tinkering basat en cinc reptes
diferents que potenciaran aquesta metodologia: pensar amb les mans, jugar i
gaudir del procés assaig-error.
Els adults poden dedicar part del seu
estiu a conèixer la sèrie de vídeos Unes
gotes d’història, creada amb la col·laboració del periodista Enric Calpena. La
sèrie ens mostra com mitjançant petites
innovacions, descobriments i avenços
tecnològics, desenvolupats al llarg de
la història de la humanitat, avui en el
nostre entorn disposem d’accés a l’aigua, un fet determinant per al desenvolupament social de les ciutats i pel be-

nestar de les persones. A més, els
més gran poden visitar el Museu
de les Aigües virtualment, interaccionant amb tota la seva col·lecció
i endinsant-se dins els racons més
amagats.
Per les persones sènior oferim el
curs online “Com cultivar un hort
casolà sostenible” per tal d’aprendre a conrear hortalisses i verdures
de forma ecològica. Avui en dia,
800 milions de persones cultiven
horts urbans a tot el món. Els horts
casolans són una tendència a l’alça
que ens permet millorar la salut,
estalviar diners, recuperar la cultura i el coneixement rural, aprendre a
valorar l’aigua i la natura i adquirir
hàbits més sostenibles.
Es pot trobar més informació sobre
les activitats i consultar el catàleg al
web del Museu de les Aigües.
fundacioagbar.org/ca/museu/activitats
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The BDN Climb, el rocòdrom badaloní a Can Ribó
El 70% dels murs s’adapten als clients amateurs que inicien la seva activitat d’escalada
han estat molt bones. El ‘target’ ha estat
força divers i líquid. Aquí ve molta gent
que està avorrida de moltes altres rutines
esportives. El rocòdrom és molt social,
els grups interactuen entre ells i busquen
reptes diversos. No hi ha cap rutina“, ens
presenta.
Obert durant tot l’any, BDN Climb supera
els 100 nens que integren l’escola d’escalada i n’hi ha més de 300 socis.
“A BDN Climb, no hi ha cap fita més enllà
de la personal. A nivell psicològic i físic,
cada client imposa el seu nivell. Hi ha murs
més senzills i d’altres amb més dificultats“.

Foto: BDN Climb

L’experiència The BDN Climb s’enceta molt
abans de començar a triar quin nivell d’escalada executarem en la nostra primera
‘experience’. Situat al polígon de Can Ribó
(Carrer d’Isidre Nonell, 11), el rocòdrom
badaloní va començar a gestar-se l’any
2018 i és una opció esportiva estiuenca
que comença a generar intrígra en el mo-

ment que trepitges la nau i et crida l’atenció
l’espai. 600 metres escalables plens de colors i dificultat ajustada a l’objectiu de cada
escalador, ja sigui amateur o més professional. Amb més de 30 anys d’experiència
com a escalador, l’Álex Pérez ens presenta
el seu projecte personal.
“Durant aquests tres anys, les sensacions

mite que l’escalada és un esport de risc.
L’escalada a un rocòdrom és una activitat lúdica, no és un esport de risc. Ve-

Skate Àgora, el parad

El pot practicar qualsevol badaloní?
“No és un públic tancat o juvenil sinó
també familiar. No apostem per la competitivitat sinó d’un rocòdrom social,
obert a tothom i a prop de la ciutat”.
Qualsevol persona que entra per la
porta i no té cap mena d’experiència,
podrà gaudir d’un assessorament del
personal BDN Climb i també l’opció de
gaudir d’arnesos i tot el material indispensable per a practicar l’escalada.
Sempre hi ha el mateix rocòdrom?
“Cada dues setmanes, aproximadament,
dissenyem nous blocs peqrquè els nostres
socis o clients busquin nous reptes“.
D’altra banda, l’Álex també vol trencar
qualsevol prejudici. “Volem trencar el

Foto: BDN Climb

Foto: Christyan Martos / Skat
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nim a gaudir i tenir més de 100 nens a
l’escola d’escalada a partir dels 4 anys.
Ja no només és escalada sinó que estem
parlant d’un conjunt de millores: física,
mental, equilibri, coordinació, repertori
gestual...i tot això de forma social i lúdi-

No et perdis al codi QR
el recorregut que t’ofereix el Diari de Badalona
al Cimb BDN. Gaudeix
de les instal·lacions i
l’entrevista amb el seu
ideòleg Álex Pérez.

dís urbà dels ‘skaters’

te Ágora
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Foto: Christyan Martos / Skate Ágora

d’amics, companys de feina i famílies.
On puc trobar tota la informació?
“A la pàgina web bdnclimb.com podreu
trobar els horaris, tarifes i es poden fer les
reserves online, sempre amb cita prèvia“.

Obert durant tot l’any, és l’única instal·lació a Europa homologada
per poder acollir esdeveniments de nivell olímpic

Per primera vegada a la història, l’skate serà
disciplina olímpica a Tòquio 2020, tot i que
a causa de la pandèmia no s’organitzarà fins
a aquest estiu 2021. Una fita sense precedents en què Badalona també tindrà la seva
part de culpa i incidència en la formació
dels atletes olímpics participants.
Fa poc més de cinc anys, es va començar a
gestar el projecte del qual actualment ocupa
l’espai de l’Skate Álgora (Canyadó. Carretera de Mataró 2-20). El què? Es poden preguntar els badalonins i badalonines sense
un coneixement més ampli d’un esport que
any rere any es consolida amb més i més
força, fins al punt d’arribar a ser disciplina
olímpica.
Com podem definir l’Skate Ágora?
“L’Skate Ágora és l’única instal·lació a Eu-

ca“, transmet.
A més, els badalonins i badalonines interessades, podran gaudir també d’un
espai social annex al rocòdrom, per a
gaudir d’un berenar posterior a l’activitat
esportiva. Un projecte, adaptat als grups

Al codi QR trobaràs
l’enllaç als vídeos
promocionals de
l’Sake Ágora i diversos ‘spots’ i imatges
espectaculars del
recinte. Gaudeix-los!

Foto: Christyan Martos / Skate Ágora

ropa homologada per poder acollir esdeveniments de nivell olímpic. Estem parlant del
millor espai a tot Catalunya, i fins i tot també a Espanya. Hem acollit competicions de
nivell internacional, com la streetbeat, que
és la competició de més alt nivell al Món
d’skate. Estem parlant d’unes instal·lacions
perfectes per entrenar les disciplines olímpiques d’aquest any”, ho defineix Chris Khan,
el director tècnic del projecte.
Aquesta mateixa setmana ja comença a ser
disciplina olímpica i això ha afavorit la peregrinació dels malalts del patí a Badalona.
“Hem tingut gent de tot el Món que ha vingut
a Badalona, expressament, a entrenar per als
Jocs Olímpics. De Sud-àfrica, Argentina o
fins i tot la delegació de Suïssa”.

i col·laboracions amb diverses marques, per les seves possibilitats esportives a l’skate”.
tal poder oferir esdeveniments, competi- Durant aquest mes de juliol ja estan encions i festivals. Estem parlant d’un col·lec- llestint la temporada 2021 - 2022 i executiu amb un ventall d’activitats força ample. tant la planificació que hi haurà a partir del
És un esport que es practica a l’aire lliure i mes de setembre, amb classes amb grups
això facilita molt la feina”.
reduïts de vuits persones i en què la majo“Amb la covid sempre hi ha les restric- ria d’alumnes s’incorporen és gràcies a les
Tascas
de retirada
de escombros
/ J.RIbalaygue
cions per poder acollir qualsevol volum de
bones
recomanacions.
En breu
les inscrippúblic però sí que és un espai obert a tots cions romandran obertes.
els nivells i franges d’edats. A més a més, D’altra banda, des de l’Ágora també s’han
tenim classes d’iniciació, perfeccionament i trobat amb un increment de persones amb
expert”.
discapacitat que comença a aficionar-se a
l’skate i la direcció del projecte ho veu com
Qui pot anar?
“tot un exemple de superació. És molt
“El target és molt divers. Estem parlant de impressionant i inspira”.
qualsevol estil de vida i públic. Ens estem De dilluns a diumenge, l’skate park de
trobant amb un creixement molt gran, sobre- l’Ágora romandrà obert durant el mes
tot entre les dones. Això ens fa molta il·lusió d’agost i a partir de setembre tornaran les
Què oferiu als badalonins?
perquè és un nou ventall. A més a més, també classes. A skateagora.com, podreu trobar
“Classes d’skate a nivell individual i grupal hi ha una generació més adulta que ha obert tota la informació.

· Carns de
Bo ne s
es
vedella, porc i
vac a nc
xai ecològic
d’e s t iu
· Formatges i embotits
ecològics
· Pernil de Terol i pernil
Ibèric ecològic
Mercat Municipal de Torner,
paradas 225-226-227 - Tel. 640 337 094
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La cultura ‘Next MVP’, el temple del bàsquet per a jug

Ofereixen tot allò necessari per a fer iniciar un entrenament de 360 graus amb tecnificacions o
Amb les instal·lacions esportives
tancades durant pràcticament
dos mesos i sense entrenaments,
els jugadors i amants del basquetbol es mosseguen les ungles
i esperen que finalitzi el comp-

te enrere que enceta la propera
temporada. Això, o reserven una
hora d’entrenament al temple del
bàsquet a Badalona: Next MVP.
El què? T’ho expliquem i voldràs
anar-hi. Estem segurs.

Foto: Next MVP

“Els orígens de Next MVP els trobem en la
necessitat d’un espai esportiu per a la pràctica de basquetbol. Fa dos anys, l’any 2019,
comencem a trobar una mancança d’un espai
per jugar al basquetbol d’una forma més privada i per a qualsevol persona que vulgui. A
Badalona hi havia aquesta necessitat i molta
gent ho demanava. N’hi havia molta gent que
li agradava el bàsquet i volia fer un pas endavant però no hi havia cap lloc per fer-ho”,
explica el seu gerent, l’empresari badaloní
Juanma Fernández.
Next MVP ofereix als badalonins i badalonines tot allò que necessites per a superar un
entrenament complet i amb èxit. O com ells
mateixos ho defineixen: “és un restaurant a la
carta però de bàsquet”.
“És una oferta esportiva a l’abast de tothom.
La pista està adaptada a l’espai que teníem,
no té les dimensions d’una pista oficial
sinó que és una mica més petita. Vam decidir aprofitar l’espai al màxim. Tenim quatre
cistelles i la perspectiva que et trobes quan
entres és la d’una mitja pista però una mica
més gran”, ho defineix Fernández. Pilotes
NBA Spalding, tornejos 3×3, línia de tres
NBA, càmeres per fer seguiment, aplicacions
d’anàlisi, màquina de tir de darrera genera-

TORNEM AL
SETEMBRE

Del 22/07 al 08/09/2021
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gadors d’elit i amateurs

o possibilitat de fer patxangues entre amics
ció, màquina de bot, gimnàs…absolutament
tot allò que puguis imaginar, ho trobaràs a
Next MVP.
“Nosaltres som un centre de tecnificació
i aquest servei és el principal, amb grups
reduïts o tecnificacions individuals. Ara bé,
també fem campus, tornejos, lloguer de pista
per a aquelles persones que volen fer unes
patxangues…som un restaurant a la carta
però de bàsquet. El nostre objectiu al principi
era ser el primer centre amb aquestes característiques i de mica en mica crear aquesta
cultura a altres ciutats d’Espanya i Europa.

Foto: Next MVP

En només dos anys – amb pandèmia inclosa -, Next MVP no
només s’ha consolidat a la ciutat
de Badalona sinó també arreu
del món. Ricky Rubio (també soci
fundador), James Harden, Thomas Heurtel, Pierre Oriola, Serge
Ibaka, Raül López, Pau Ribas, Satoransky, Alba Torrens o la badalonina Anna Cruz han trepitjat el
parquet badaloní. I a la mateixa
cistella que ells han encistellat
també ho pots fer tu.

Foto: Next MVP

Foto: Next MVP

Al codi QR trobaràs
el videoreportatge de
presentació del projecte
Next MVP a Televisió de
Badalona. Pots conèixer
el seu origen i activitats
que ofereixen.

“Tenim públic de tot tipus. Des de target
NBA al jugador més amateur que està començant. Durant l’estiu tenim públic de tota
mena i durant la temporada és més habitual
veure un jugador més d’elit, que vol millorar
i definir el seu nivell. La formació contínua
és el nostre objectiu. No es tracta d’assolir
una nova categoria la propera temporada
sinó millorar com a jugador o jugadora”.
Quan puc anar-hi i com funciona?
Els malalts del bàsquet volen jugar sempre i
per aquesta raó, de dilluns a diumenge pots
aprotar-te a Next MVP. Des de les 10 hores
fins a les 23 hores. “Hem creat la cultura
Next MVP i a Instagram estem al voltant
dels 10 mil seguidors. Ho estem fent bé i

tota aquesta situació convida a créixer. A
poc a poc podrem col·laborar amb molts
més clubs”.
Ara com ara, tenen el 85% de les reserves
completes i cada vegada hi ha més públic i
més gent. Existeix la possibilitat de reservar
tecnificacions privades a nivell individual o
grups reduïts, reserva de pista per a entrenar, fer patxangues, celebrar aniversaris o,
fins i tot, festes privades o d’empresa.
Aquesta instal·lació esportiva es troba al
poligon de Can Ribó, té 200 metres quadrats i podreu contactar amb ells, fer reserves i capbussar-vos a la seva pàgina web a
nextmvpbadalona.com. Una pràctica esportiva estiuenca molt encertada i a la ciutat del
bressol del bàsquet.
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Endinsar-se
a la Bètulo romana

En aquest enllaç pots veure
un recorregut
ràpid, en vídeo,
per les Termes
Romanes de
Badalona

El Museu restarà obert durant tot l’agost
Redescobrir el que tenim a tocar de casa.
Aquesta és la proposta que podem fer
aquest estiu sense moure’ns de Badalona.
El Museu de la ciutat ha suspès les sessions de les seves Nits d’Estiu a la fàbrica
de l’Anís del Mono, que s’havien programat
durant les nits de divendres d’aquest juliol,
per la situació derivada de la pandèmia. Tot
i aquesta suspensió, el Museu ja ha anunciat que no tancarà cap dia, només el festiu
del dissabte 15 d’agost, i amb ell podreu
visitar des de l’exposició sobre el dissenyador Pedro Rovira, oberta de 17h a 20h, com
les Termes Romanes que restaran obertes

Núm. 723

de dimarts a dissabte, de 10h a 14h i de 17h
a 20h i els diumenges de 10h a 14h.
Les Termes Romanes, el tresor de Badalona
Les Termes Romanes, situades al Museu
de Badalona, és un dels espais que tot
badaloní hauria de visitar alguna vegada, i
ara a l’estiu, potser una bona oportunitat.
Es tracta d’un espai d’uns de 3.400 m que
permet descobrir in situ la ciutat romana de
Baetulo. La visita s’inicia a les termes de la
ciutat, del primer quart del segle I aC, que
conserven la totalitat de les estances que

Imatge de les Termes Romanes / Museu de Badalona

Imatge de les Termes Romanes / Museu de Badalona

Imatge de les Termes Romanes / Museu de Badalona

formaven el conjunt: la palestra, el frigidarium, el tepidarium i el caldarium. La visita
segueix sota l’actual plaça de Font i Cussó,
zona que es trobava entorn del fòrum de la
ciutat romana. S’hi poden observar restes
d’edificis d’habitatges amb botigues a la
planta baixa, seguint la direcció d’un carrer
menor, del qual s’ha conservat la claveguera. Després, la traça de l’ampli decumanus
maximus passa pel costat d’un gran edifici comercial fins a arribar a l’encreuament
amb el cardo maximus, punt que indica la
proximitat del fòrum. Es veuen també restes
d’altres edificacions d’època romana tardana, com una estança, un mausoleu o un dipòsit d’aigua. Tot l’espai està il·luminat escenogràficament i ambientat amb elements
de reconstrucció històrica i efectes sonors
que ens transporten a l’antiga Baetulo i ens
hi fan sentir immersos. El conjunt també
disposa de mòduls tàctils per a invidents.

Unes Termes remodelades ara fa 11 anys
El 2010, unes obres realitzades al Museu
de Badalona van permetre modernitzar
aquest equipament, amb l’ampliació i la
nova museïtzació de les restes de la ciutat
romana de Baetulo situades al subsòl de
l’edifici, així com amb una nova exposició
permanent, molt més gran que l’anterior. El
recorregut per les restes, adaptat a tots els
públics, està concebut com una immersió
dins de la ciutat romana, potenciada per una
il·luminació escenogràfica i espectacular, la
incorporació d’ambientacions de reconstrucció històrica, la irrupció d’elements
sonors i l’adopció d’un sistema de textos
breus i complementats amb il·lustracions.
Es tracta, en definitiva, de fer comprensible
el món romà a través de l’experimentació de
sensacions. L’exposició permanent “Baetulo ciutat romana”, també situada al subsòl,
presenta nombroses peces.

Imatge de les Termes Romanes / Museu de Badalona
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Passejar-se per Badalona amb uns altres ulls
L’Oficina de Turisme proposa diverses rutes per la ciutat
Passejar per la ciutat, per racons quotidians
que passem cada dia, però amb uns altres
ulls. Aquesta és la proposta de l’Oficina de
Turisme que ofereix informació de diverses
rutes per la ciutat i que tindrà oberta la seu
d’informació al Centre Cultural El Carme, al
carrer Francesc Layret. Una de les rutes ideal
per fer aquest estiu és la dedicada a la façana

marítima badalonina i al mar. Amb el títol,
Badalona i el mar, aquesta ruta vol valorar la
cabdal rellevància que té i ha tingut el mar
a la ciutat des d’un punt de vista històric,
econòmic, social i turístic. A partir d’aquesta ruta gratuïta, amb un recorregut de 10
punts, tenim la possibilitat de conèixer com
ha estat l’evolució d’aquest espai amb el pas

del temps. Aquesta ruta permet conèixer la
història, les activitats econòmiques lligades
a aquest espai, els usos i la seva evolució.
Podem observar la platja d’abans i la de sempre. I la platja d’avui. Amb els seus serveis,
les seves activitats nàutiques, la flora i la
fauna, el passeig Marítim, el Pont del Petroli, la gastronomia marinera, el port, etc. La

Imatge del passeig marítim de Badalona

ruta turística audioguiada Badalona i el mar,
va més dirigida a un públic familiar, de tal
manera que els petits puguin també gaudir
d’aquest servei.
Una ruta permet aquest estiu conèixer la
Badalona misteriosa
Una empresa privada ha organitzat, per
aquest estiu, una ruta per conèixer la “Badalona misteriosa”. Un cop comença a fosquejar, aquesta ruta permet fer un recorregut
diferent pels carrers de Badalona a la recerca
d’aquells llocs on s’estan manifestant fenòmens paranormals. Durant la ruta, podràs
descobrir els episodis inexplicables reportats
a l’antic hospital, així com les psicofonies
gravades en un conegut recinte badaloní. La
ruta també conèixer testimonis sobre aparicions en un antic convent, la maledicció d’un
cèntric teatre o noves teories sobre l’aparició
mariana a Montigalá. A més, llegendes com
la de la ciutat de cristall i la papallona negra,
esgarrifoses històries reals sobre mòmies,
objectes de poder a l’església de Santa María, el diable groc i molt més, en una ruta
que canviarà la teva visió de Badalona per
sempre. Per més informació us podeu posar
en contacte amb els responsables d’aquesta
ruta, info@rutasmisteriosas.es.
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Les gelateries artesanes
de Badalona que et refrescaran l’estiu
La ciutat disposa d’establiments gelaters de renom

Parlar d’estiu a Badalona es parlar de les
diverses gelateries que disposa la ciutat,
algunes d’elles amb molts anys d’història.
Des de Can Soler, amb les seves dues botigues mítiques del carrer de Mar i Francesc
Layret, establertes des de l’any 1969, a
l’orxateria Fillol, oberts des de l’any 1920
o Lillo Picó, al carrer Anselm Clavé, tot un
referent del gelat.
Orxata amb un nom propi, Fillol
Parlar d’orxata a Badalona és parlar de l’orxateria Fillol. Ara, gràcies a quatre orxaters
de referència de Barcelona han creat una
ruta de l’orxata. Fins a mitjans d’octubre,
La Valenciana, La Campana, el Tio Che,
Sirvent, a Barcelona i la badalonina Fillol
han creat aquesta ruta. Amb una targeta,
facilitada als establiments, pots tastar les 5
orxateries i una d’elles et sortirà gratis. La
idea d’aquests establiments és promocionar
aquesta beguda tan típica de l’estiu. Amb
aquesta ruta, Fillol, ha posat al mapa Badalona per tal d’atraure visitants de fora de
la ciutat. L’establiment està situat a la mítica
cruïlla del carrer de Mar amb la Rambla.
Can Soler, el referent dels gelats de la
ciutat
Un estiu a Badalona no seria estiu sense
fer cua a Can Soler per comprar un gelat.
Fa més de 50 anys que refresquen la ciutat amb un munt de gelats i cada any ens
presenten novetats. Els sabors de sempre
hi són, només faltaria, però cada estiu ens
sorprenen amb uns sabors que fan la boca
aigua i posant al mapa Badalona en matèria
de gelats. La família Soler pot elaborar fins

a 90 sabors, alguns d’ells molt badalonins
com l’Aigua de Badalona.
Arriben les terrines comestibles de galeta a Lillo Picó
La sostenibilitat també ha arribat a les gelateries de Badalona. Lillo Picó han fet un
pas endavant amb la venda d’unes terrines
comestibles per anar reduint els plàstics i
derivats. Ara, pots demanar la teva terrina,
del sabor que més t’agrada, i a més menjar-te tota la terrina sencera. Aquesta és una
de les novetats més destacades d’aquest
estiu a la gelateria badalonina. D’altra banda, Lillo Picó també disposa de culleres i
canyes 100% compostables per tal de ser
sostenible quan consumim el nostre gelat
preferit.
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Tanca el Col·legi Boix i deixa a
l’estacada a més de 300 alumnes
Mestres i pares s’assabenten per un comunicat del centre

Pares i mares a la porta de l’escola Boix, aquest dimecres

El Col·legi Boix, un centre concertat de Bufalà, ha anunciat per sorpresa que abaixa la
persiana i ja no reprendrà l’activitat amb el
nou curs escolar el 13 de setembre. La decisió deixaria a l’estacada 300 alumnes, que
s’haurien de reubicar en altres escoles de Badalona. El tancament també afectaria gairebé

una trentena de professors. L’escola explica
en un comunicat a les famílies que la manca
d’alumnes que s’arrossega des de fa anys ha
dut la Generalitat a retirar el concert de l’etapa
d’infantil. Sense aquests diners, asseguren,
el col·legi “no és econòmicament viable i ha
de tancar”. Educació, però s’hi oposa i diu

que el centre ha de complir amb el concert a
Primària i Secundària. En aquest sentit, des
de la Generalitat han assegurat que l’escola,
de voler tancar, ho hauria de fer de manera
gradual. De fet, ja hi ha converses amb la
direcció per intentar arribar a un acord. Al
moment de tancar aquesta edició del Diari
no havia transcendit més infirmació. Per la
seva part, l’Ajuntament de Badalona ha iniciat
també converses amb les parts per intentar
“revertir el tancament”, segons ha afirmat
l’alcalde, Xavier Garcia Albiol, al seu perfil
de Twitter. L’escola afirma que en les darreres
setmanes ja s’ha intentat, sense èxit, demanar a Educació que mantingui el finançament
malgrat la manca d’alumnes al centre, així
com buscar altres vies de finançament. “No
ho hem pogut aconseguir”, es lamenten en el
comunicat enviat a les famílies.

BREUS

NOU SERVEI DE BICICLETES A
L’ESTACIÓ DE POMPEU FABRA
L’AMB i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han presentat ‘Bicibox’, un
servei gratuït d’aparcament per a bicicletes
particulars per promoure una mobilitat més
sostenible. El sistema s’ha posat en marxa
aquest dimecres a l’estació de Badalona
Pompeu Fabra (L2). L’objectiu és continuar
facilitant i impulsant la intermodalitat entre
la bicicleta i el transport públic i contribuir
a accelerar un canvi d’hàbits cap a una modalitat més neta i sostenible. En concret, es
tracta d’un espai rectangular tancat, amb
una porta de control d’accés que s’obre
amb la targeta ‘Bicibox’. El sistema disposa també d’un punt de manteniment amb
eines per arreglar la bicicleta, en cas de
necessitat. Amb aquestes dues incorporacions, el servei ‘Bicibox’ està present a 21
municipis de la metròpolis de Barcelona,
amb 17.000 usuaris i una taxa d’ocupació
del 75%. El 2020, el nombre de beneficiaris d’aquest servei va augmentar un 13,9%.

Uns drons aquàtics netejaran l’aigua
del Port de Badalona
Pot recollir fins a 50 quilos de residus
El Port de Badalona ha acollit aquesta la presentació dels nous drons aquàtics per recollir
residus superficials a l’aigua. Es tracta de la
campanya “Netegem els Ports”, impulsada pel
Clúster Nàutic Català i en la qual el port badaloní
ha estat el primer de Catalunya en sumar-s’hi.
El dron aquàtic és una embarcació amb buc de
catamarà, motor elèctric i un comandament amb
càmera integrada que permet controlar-lo a distància. Pel que fa a la neteja, és capaç de filtrar
5.000 metres quadrats de làmina d’aigua i pot
recollir fins a 50 quilos de residus com plàstics
i fustes. L’objectiu del Clúster Nàutic Català és
netejar 12 ports cada any, quatre de Barcelona,
quatre de Girona i quatre de Tarragona, i haver
netejat tots els ports de Catalunya en un període de quatre anys. Aquesta és, afirmen, la seva

Imatge del dron aquàtic

aportació per preservar el medi marí. L’alcalde
de Badalona i president de la societat Marina
de Badalona, que gestiona el port, s’ha mostrat
molt satisfet perquè: “avui incorporem un nou
element innovador que ens permet ser cada dia
més respectuosos amb el medi ambient, aquest
és un pas més en l’aposta que hem fet des de
Badalona per viure de cara al mar, respectant el
medi ambient i la sostenibilitat”. D’altra banda,
Francesc Macias, subdirector general de Ports
i Aeroports de la Generalitat de Catalunya, ha
recordat que “el pla de ports de la Generalitat
aprovat recentment té com un dels seus eixos
estendre als 45 ports de Catalunya iniciatives
encaminades a la sostenibilitat de les instal·lacions, i aquesta prova pilot a Badalona és una
de les passes d’aquest camí”.
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El 21% de la població badalonina
té una renda baixa i està en risc
d’exclusió social

Foto aèrea de la ciutat

Segons l’informe “La metròpoli en 100 indicadors” elaborat per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona “, la renda mitjana a Badalona
és de 22.500 euros, lleugerament per sobre de Santa Coloma de Gramenet, que té

la segona mitjana més baixa amb gairebé
20.000, o l’Hospitalet, que la té de 21.000
euros. La taxa d’atur a Badalona el 2020 va
ser del 15% i és la segona ciutat de l’àrea
amb més població beneficiària de la Renda

Garantida de Ciutadania. Altres indicadors
a tenir en compte La ciutat és també, amb
molta diferència, el municipi de l’àrea metropolitana on menys incidències han sigut
ateses pels Serveis Socials, poc més d’un
5%.Pel que fa a l’ocupació, els badalonins
destaquen per treballar al sector de servei,
amb xifres bastant per sobre d’altres sectors
com la construcció o la indústria. De fet,
durant l’any 2020 a Badalona hi havia 4.700
empreses , una dada que ha minvat en un
9% respecte al 2019. Badalona també és
la sisena ciutat de l’àrea metropolitana on
més on s’han adquirit més immobles d’obra
nova, protagonitzant un increment de més
del 170%. Contràriament, és un dels municipis on la venda d’habitatges de segona mà
ha caigut més. Mentre el preu de la compra
ha crescut un 5% aproximadament, el del
lloguer només ho ha fet la meitat, un 2,5%.
En relació amb l’habitatge, Badalona destaca (amb Barcelona i Hospitalet) en desnonaments per impagament del lloguer, que
és la causa principal d’aquestes accions.
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BADALONA ÉS L’ÚNICA CIUTAT
DE L’ÀREA METROPOLITANA
QUE SUSPÈN EN PERCEPCIÓ DE
SEGURETAT
Segons un estudi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que ha fet públic
Guanyem, Badalona ha registrat la pitjor
valoració d’una policia local de tota l’Àrea
Metropolitana (5,78) i la pitjor percepció
de seguretat per part dels veïns (4,85) el
2020. A més, és l’única que suspèn en
aquest àmbit. Des del Grup Municipal
Guanyem asseguren que aquest estudi que encarrega l’AMB anualment des
del 2016 a l’Institut d’Estudis Regionals
i Metropolitans de Barcelona (IERMB),
mostra una evolució negativa que s’ha
agreujat en els últims dos governs de
la ciutat. Algunes dades com la manca
de transparència, la desinversió per habitant, la poca autonomia financera, la
pitjor valoració de la Guàrdia Urbana, la
menor percepció de seguretat en l’àmbit
de ciutat i la desatenció dels Serveis Socials, caracteritzen aquest empitjorament.

SUSPENSIÓ D’ACTES A ALGUNES GUINGUETES DE BADALONA

Suspès, per part d’un jutge, el
desnonament de la nau del Progrés
L’espai havia de ser desallotjat aquest dijous
Nou capítol de les naus ocupades del
barri del Gorg. El jutjat de primera instància número 6 de Badalona acaba de
suspendre el desallotjament de la nau
ocupada al carrer Progrés, previst per a
aquest dijous 22 de juliol. Actualment,
a l’antiga nau hi viuen més d’un centenar de persones, algunes d’elles procedents de la nau del carrer Guifré que
es va cremar el passat mes de desembre i que va provocar quatre víctimes
mortals. Els advocats han demanat al
jutge més temps per poder acreditar la
situació de vulnerabilitat de les persones que hi viuen. En aquest sentit,
els ocupants de la nau han demanat
als serveis socials de l’Ajuntament de
Badalona que els emetin un informe
sobre la seva situació. D’altra banda,
fa temps que veïns propers a la nau del
carrer Progrés demanen el seu desallotjament, per diversos conflictes veïnals
que s’estan repetint des de fa mesos
per part dels ocupants de la nau.

Exterior de la nau ocupada

Algunes guinguetes de Badalona cancel·len la programació d’esdeveniments
a causa de la situació epidemiològica
actual. Des de les diferents guinguetes
de la costa badalonina asseguren que
la suspensió no té un altre motiu que
respectar les restriccions municipals.
L’Ajuntament de Badalona també ha
comunicat a les propietats en dues ocasions que evitin al màxim l’aglomeració
de persones. De fet, a les xarxes socials
s’han publicat imatges i vídeos en els
quals apareix un excés de clients a les
guinguetes, sense respectar la distància
de seguretat ni dur la mascareta. Alguns
locals han decidit no finalitzar les actuacions, però afirmen que faran el necessari perquè siguin segures.
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La Festa Major d’Agost
pendent de l’evolució
de la pandèmia

Imatge d’arxiu de la Festa Major d’Agost de Badalona

Les colles de cultura popular demanen
“salvar” la festa
La Mulassa de Badalona, Típic Ball de Bastons de Canyet, Diables de Badalona, Castellers de Badalona, Colla de Geganters de
Badalona, Badalona Bèsties de Foc, Bufons
del Foc, Grup de Diables Kapaoltis, Miquelets de Badalona – Colla Trabucaire, Esbart
Sant Jordi, Catifaires de Dalt la Vila i la Comissió de Festes de Badalona han emès un
comunicat conjunt per tal de poder preservar
la Festa Major d’Agost de Badalona. En una
entrevista, la setmana passada, l’alcalde de
Badalona, Xavier Garcia Albiol, va anunciar

que la celebració de la Festa Major d’Agost
dependrà de l’evolució de la pandèmia i que
no estava res decidit sobre la seva programació. Les entitats culturals de Badalona
expliquen que hi ha d’haver un acord municipal en generar una Festa Major de mínims.
Les entitats de la Festa creuen en l’ús intel·ligent de l’espai públic, segur, per al desenvolupament de les activitats que s’haurien de
programar de cara a la propera Festa Major
d’Agost. De moment, l’Ajuntament no s’ha
pronunciat sobre aquesta festa i esperarà
a l’evolució de la pandèmia per tal d’aclarir
com serà la festa.

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!
Dijous 22 de juliol
Exposició d’aquarel.les (sèrie
Badalona) del Toni Benages Pla
Fins al dia 30 de juliol al local de
l’AV del Centre

Dissabte 24 de juliol
Concert del grup “Tunicats”
Concert del trio format per Vicente
Martínez, Freddy Muñoz i Roger
Guàrdia, a les 16:15h, a la Donzella

Dimarts 27 de juliol
Concert d’havaneres amb el grup
“Faroners de Calella” Cada dimarts
al vespre, a les 21:30h, concert d’havaneres davant del mar, a la Donzella

Dimarts 29 de juliol
Exposició Centenari del naixement de Carmen Laforet
Mostra que podeu veure, fins al 29
de juliol, a la Biblioteca Canyadó

Sílvia Soler
edita la seva nova
novel·la el 26 d’agost

La mostra badalonina
“Jocs i joguines a
l’antiguitat” al Solsonès

Imatge de la mostra creada pel Museu de Badalona
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L’exposició Jocs i joguines a l’antiguitat, ideada pel Museu de Badalona i
produïda pel Museu d’Arqueologia de
Catalunya, a través de l’Arqueoxarxa,
es podrà veure a la sala d’exposicions
temporals del santuari del Miracle, a
Riner (Solsonès), a partir del 18 de juliol. D’aquesta manera, aquesta mostra
itinerant, inaugurada el 29 de novembre
del 2015 i que ja han visitat milers de
persones arreu del territori català, obrirà
un nou espai expositiu que complementarà la visita al propi santuari, on es
conserva un dels frontals barrocs més
importants de tot Catalunya. El contingut original de la mostra, que reuneix
130 peces arqueològiques procedents
de diferents museus de l’Arqueoxarxa,
ha estat completat amb una nova exposició produïda per l’Associació d’Estudis Lacetans i un grup de voluntaris del
poble que amplia el discurs original fins
a ben entrat el segle XX.

Imatge del nou llibre

L’escriptora i periodista badalonina, Sílvia Soler,
ha anunciat la seva nova novel·la que arribarà a
les llibreries el pròxim 26 d’agost. El nou llibre
de Soler porta per títol “Nosaltres, després”, una
novel·la sobre el pas del temps, l’amor i els alts
i baixos que això comporta a les nostres vides.
L’editorial Univers és l’encarregada del nou llibre
escrit per Soler. L’escriptora, en una entrevista
a Ràdio Ciutat de Badalona, on va començar la
seva carrera, va explicar públicament que ha patit darrerament un càncer, i que aquesta malaltia
no li ha impedit escriure aquest nou llibre que
arribarà a les llibreries a finals d’agost. La badalonina té una llarga carrera com escriptora amb
novel·les que han estat tot un èxit de vendes.
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Una abanderada Mireia Belmonte liderarà la
delegació espanyola aquest divendres a Tòquio
La nedadora badalonina ho farà de forma conjunta amb el palista Saúl Craviotto
La nedadora badalonina Mireia Belmonte
encapçalarà la delegació espanyola als Jocs
Olímpics de Tòquio sent l’abanderada d’Espanya, conjuntament amb el palista Saúl
Craviotto, aquest mateix divendres 23 de
juliol (16 hores). Un acte en què no hi haurà
públic i tampoc durant la disputa dels Jocs.
Només una petita i selecta representació de
cadascuna de les delegacions participants
podrà gaudir de la cerimònia olímpica més
atípica de tota la història.
La covid va obligar a ajornar els Jocs de
l’any passat a l’estiu d’aquest 2021, i amb
unes mesures molt estrictes per pair de la
millor manera una pandèmia d’impacte global.

Belmonte participarà en tres proves als
Jocs de Tòquio: els 1.500 i els 800 lliures i
4x100 estils, després d’acceptar la delegació espanyola la invitació a aquesta darrera
prova olímpica. Les proves classificatòries
seran ben d’hora, a les 9 del matí (matinada
a Badalona) i les finals durant la jornada de
la tarda (migdia).
Diumenge 25 de juliol serà el primer dia
fixat per als esports aquàtics, i més concretament per a la natació. La nedadora
badalonina té l’objectiu inicial d’assolir la
classificació per a les dues finals individuals en què hi participa i a partir d’aquesta
fita poder lluitar per aconseguir una medalla
olímpica. Molta sort, Mireia!

Foto: COE

Brandon Paul, Andrés Feliz i Derek Willis
enllesteixen un il·lusionant Joventut
Plantilla verd-i-negra 2021 - 2022 tancada

Foto: CJB

El Joventut 2021 - 2022 va quedar enllestit
el passat dimecres 14 de juliol, reforçant el
bon bloc que ja atresorava Carles Duran i
que ha aconseguit reforçar les vacants que
han deixat les posicions de base i aler que
deixaven òrfenes les baixes de Nenad Dimitrijevic i López -Aróstegui (afegint Conor Morgan i Shawn Dawson).
En les seves fitxes, la Penya s’ha reforçat
amb les incorporacions de l’aler pivot
nord-americà Derek Willis (Brindisi italià)
i el base dominicà Andrés Feliz (CB Prat).
A més a més, els aficionats també han celebrat el retorn dels jugadors amb passat
verd-i-negre Brandon Paul i el base amb
ADN de la Penya Guillem Vives.
Quatre incorporacions amb què es buscarà
fer un pas endavant i un salt competitiu a

la Lliga Endesa i a l’Eurocup.
Definit el grup d’Eurocup
Morabanc Andorra, Lokomotiv Kuban
Krasnodar (Rússia), Partizan Belgrade
(Sèrbia), Lietkabelis Panevezys (Lituània),
Trento (Itàlia), Metropolitans 92 (França),
Turk Telekom Ankara (Turquia), Hamburg
(Alemanya) i Slask Wroclaw (Polònia) seran els rivals a la primera fase de grups,
que arrencarà el 19 d’octubre amb la visita
aTrento
El Barça, rival a la Lliga Catalana
D’altra banda, el FC Barcelona serà el rival verd-i-negra a semifinals de la Lliga
Catalana, el proper 4 de setembre al Nou
Congost (19:30h).
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Presentada la nova equipació del Badalona
i acord de patrocini amb el grup La Pau
Debut el 5 de setembre a Saragossa contra el Ebro
El Badalona de Nacho Alfonso ha encetat
oficialment la primera setmana de feina a la
gespa de l’Estadi Municipal de Badalona.
Després d’una experimentada etapa com a
segon d’abord de Manolo González, al tècnic madrileny, de 41 anys, li arriba l’oportunitat de dirigir l’equip amb l’objectiu de
buscar l’ascens a Primera RFEF.
Mentre, la quinzena de jugadors ja disponibles ha començat a suar al camp, el
Badalona ha tancat les incorporacions
del davanter Ferran Brugué (Girona B), el
migcampista Álvaro Muñiz (Langreo) i el
defensa Xavi Molina (Córdoba).

Presentació del acord amb el Grup La Pau

Nova equipació
A més a més, el club escapulat ja té enllestit el disseny de l’equipació de la temporada 2021 - 2022, on es manté l’escapulat i,
després de tancar l’acord amb Score, l’escut es lluirà al pit esquerre. A més a més,
hi haurà uns detalls blancs amb efecte brotxa a la part inferior de la samarreta, el coll

blanc i la part superior de la samarreta de
color negra. El groc serà el color predominant a la segona samarreta
D’altra banda, el Badalona ja coneix el
seu calendari. Debutarà a Segona RFEF al
camp de l’Ebro el 5 de setembre i el primer
partit a casa serà contra el Lleida Esportiu.
Patrocini amb el Grup La Pau
La cooperativa de transport sanitari, adaptat i serveis preventius Grup La Pau i la
Fundació de Futbol Badalona han segellat
un acord de patrocini de dues temporades. La fundació del CF Badalona és la
pedrera del club escapulat i el club amb
més equips i nens que practiquen futbol
a la ciutat. L’acord de col·laboració té una
vigència de dues temporades i finalitzarà al
juny de 2023.
L’objectiu d’aquest acord és impulsar la
inserció de joves entre els 4 i els 18 anys,
amb risc d’exclusió social, en les activitats
esportives que es realitzen en la fundació.

El Seagull de
Laia Zurita i Marc García,
Juli Garcia també
campions
de
Catalunya
amb
rècord
arrenca el nou
Ja preparen el Campionat d’Espanya d’aquest dissabte 24
curs 21-22

Foto: arxiu

Les ‘gavines’ arrenquen la pretemporada
i els entrenaments a partir de la propera
setmana, després de conèixer que el 5 de
setembre és la data fixada de la nova competició a Reto Iberdrola.
Espanyol, Depor, Logroño, Levante Las Planas i Pradejón són els nous rivals de les
blaves, que s’afegeixen a Barça B, AEM,
Real Racing, Atlético de Madrid B, Osasuna,
Athletic B, Real Oviedo, Real Sporting, CD
Parquesol i Zaragoza CFF. La defensa Maitane Garcia, la migcampista Andrea Alcaide
i la davantera Alba Pomares han estat les
darreres tres incorporacions.

Els atletes de la UGE Badalona Laia Zurita
i Marc García, dos dels atletes més destacats, van aconseguir el títol de Campions
de Catalunya de la prova de 400m durant el
Campionat de Catalunya Sots 18.
A la semifinal de la prova Zurita va aconseguir el seu lloc a la final amb la millor marca de totes les atletes participants, 58.50’’.
A la final, la badalonina va liderar en tot
moment la cursa emportant-se l’or amb un
registre de 56.44’’. Aquesta marca de Zurita
suposa el Rècord del Campionat de Catalunya, el qual estava en 56.88.
Per la seva part, García també va aconseguir
realitzar una esplèndida actuació al Campionat. A la semifinal, va classificar-se amb
la segona millor marca de tots els atletes,
amb un registre de 52.20’’. La brillant actuació d’en Marc va arribar a la final, on l’atleta
va aconseguir el títol de campió de amb una
marca de 49.39’’.
Tots dos juntament, amb el seu entrenador
David Gallego, ja preparen el Campionat
d’Espanya Sots 18 que es disputarà el pro-

Foto: UGE Badalona

per 24 de juliol a Huelva.
A banda de la Laia i en Marc, David Ballester va aconseguir una gran marca a la semifinal del 400m tanques amb un registre
de 59.37’’, que el va portar cap a la final de

la prova, on va finalitzar en vuitena posició.
En Francesc Nicolàs va aconseguir la novena posició en salt amb perxa (3.45m) i la
Judit Bruno va finalitzar amb una marca de
29.91’’ a la semifinal de 200m.
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Previsions astrològiques per Roser Bona
Àries (21/3 al 20/4)
Aconsegueixes algun objectiu establert i ho vols celebrar. Segueixes impacient en l’amor. Si vols córrer massa l’altra persona, es pot espantar una mica i posarà
distància.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Dies per passar-ho bé amb els teus fills o parella. Fas
de pont entre dues persones en conflicte, però mira de
no sortir escaldat. Surts de compres i inverteixes en
imatge.

Bessons (21/5 al 21/6)
Trobada providencial amb algú del passat amb qui hi ha
quelcom pendent. El teu món interior està agitat i cerques respostes i t’interesses per una filosofia o creença
nova.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Trobades familiars al voltant d’una taula. La conjunció
de Venus/Mart a Casa II inclina a les despeses extres,
sobretot en plaers. Poses límits a algú que vol manipular-te.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Et vols sortir amb la teva, tant si com no, però a l’altre
costat hi ha algú que no es deixa manipular. Potser
has d’acceptar que tot no pot ser i cercar nous objectius.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Tens una mica més de temps lliure i aprofites per fer neteja a fons i gestions administratives pendents. Atracció
amb algú per internet, però que potser no és gaire a prop.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Una situació familiar pot afectar de retruc al teu sector
professional. No és necessàriament negatiu, però et pot
fer anar de bòlit. En l’amor sembla que et corresponen.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Sents que la teva parella i tu no acabeu de parlar el
mateix llenguatge, mentre ella mira al passat, tu vols
passar pàgina. Bones notícies del sector professional.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Un familiar et vol fer combregar amb rodes de molí i no
estàs disposat a cedir. Pots conèixer algú en un viatge
o desplaçament, amb qui sentiràs una gran connexió
emocional.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Forta atracció física amb algú, però també malentesos
fruit de no dir les coses clares. No tinguis por de ser
franc. L’economia se sosté i et permets algun caprici.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Posar distància serà la manera de no veure’t afectat per
persones tòxiques. La conjunció Venus/Mart a Casa VII
inclina a viure un moment força apassionat amb la parella.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
T’estresses per coses poc importants. Separa els problemes
i ho veuràs diferent. Et fas enrere en un assumpte sentimental perquè vols estar més segur abans de pronunciar-te
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