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Motxilles
carregades
d’il·lusió
Més de 30.000 alumnes de la ciutat
tornen a les classes en un inici amb
certa ‘normalitat’
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Més de 30.000 alumnes
badalonins tornen a l’aula
Part de les mesures Covid seguiran
vigents a les classes, però seran més
flexibles a l’hora del patí

Tot a punt per a l’arrencada del curs escolar 2021-22. Com cada any, el setembre ve
marcat per la tornada a l’escola de milers
d’alumnes. En el cas de Badalona, més
de 30.000 alumnes d’educació infantil,
primària i secundària obligatòria començaran aquest dilluns, 13 de setembre, el curs
escolar 2021-2022 a Badalona. D’aquest
total, uns 6.000 faran educació infantil,
14.000 corresponen a educació primària
i uns 10.000 a l’Ensenyament Secundari
Obligatori (ESO). Algunes escoles bressol ja van obrir les portes el passat 1 de

setembre. Aquest curs, les escoles mantindran la majoria de protocols i mesures
covid a les aules, tot i que relaxa parcialment algunes restriccions: s’eliminen les
quarantenes per als alumnes vacunats i
els grups bombolla es podran barrejar al
pati amb mascareta. En aquest curs hi ha
una novetat important: si l’activitat té lloc
a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.
També serà una novetat la flexibilització de
les quarantenes a ESO, FP i batxillerat. La
Generalitat de Catalunya ha eliminat els

A la ciutat, més de 30.000 alumnes tornen a les aules
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Les aules seguiran, aquest curs 2021-22, amb les mesures anticovid

confinaments dels estudiants vacunats.
Si un alumne és contacte estret d’un positiu, però té la pauta completa des de fa
més de 15 dies, no caldrà que és s’aïlli a
casa i podrà anar a classe. La resta, hauran de seguir les classes a distància. El
Departament d’Educació ha obert la porta a modificar algun punt del protocol a
partir del segon trimestre i depenent de
com evolucionin les dades de la covid,
així com la campanya de vacunació entre els menors. Als centres es continuarà
fent un rentat de mans freqüent amb sabó
o gel hidroalcohòlic, però els controls de
temperatura als accessos al centre no seran obligatoris, tot i que es podran continuar fent si el centre ho decideix. Les
famílies es fan responsables de l’estat
de salut dels fills i hauran de signar la

declaració de responsabilitat a l’inici de
curs. Aquest curs es mantenen les mesures de ventilació i també els accessos esglaonats dels alumnes a les classes, tot
i que sense haver de guardar un temps
mínim de separació. Igual que al curs
anterior, per poder anar a classe no hi ha
d’haver símptomes que puguin apuntar a
un possible cas de covid, com febre per
sobre dels 37,5 graus, tos, dificultats per
respirar, dolors musculars, mal de cap,
mal de panxa amb vòmits i diarrea, pèrdua de gust o olfacte o qualsevol quadre
infecció.
L’institut La Riera només tindrà una
línia de batxillerat
El curs començarà d’una manera no prevista a l’institut La Riera, ubicat al parc

de Ca l’Arnús. En un principi, segons
s’havia anunciat molt abans de l’estiu, el
centre havia d’acollir dues línies de batxillerat. Aquests dos cursos havien de
traslladar-se als nous locals de la promoció immobiliària on hi havia l’antiga
fàbrica Jumberca. Finalment, això no va
ser possible, perquè l’Ajuntament no ha
adaptat els locals, tal com s’havia compromès, per un problema de dates amb el
Departament d’Educació de la Generalitat. Finalment, després d’un dubte sobre
si els alumnes de batxillerat farien horari
de tarda, només s’han matriculat alumnes per una sola línia que cursaran dins
dels mòduls de l’institut La Riera. El fet
de només tenir alumnes per aquesta sola
línia ha fet encabir-los a l’actual seu de
l’institut.

Com serà el nou curs escola 202122?
La tornada a l’escola serà aquest dilluns
13 de setembre per als alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà,
mentre que l’inici de les classes per als
cicles formatius de grau superior serà el
20 de setembre. Les primeres vacances
seran les de Nadal, del 23 de desembre
del 2021 al 7 de gener del 2022, Setmana Santa de l’11 al 18 d’abril del 2022 i
les d’estiu, i amb elles la finalització del
curs escolar, serà el 20 de juny. A més
cada escola segueix les festes locals, a
Badalona l’any 2022 serà el dilluns 28 de
febrer i l’11 de maig, dimecres, per Sant
Anastasi. A més, cada escola pot triar
dues jornades festives més.
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Educació confirma
plaça pels alumnes
de l’escola Boix
Pràcticament tots els infants aniran a
un centre de la seva zona escolar
Els 300 alumnes de l’escola Boix,
a Bufalà, ja saben gairebé tots on
començaran el proper curs, dilluns
vinents. Aquest dimarts, el departament d’Educació ha anat comunicant a les famílies l’escola on
dilluns començaran el curs. Fonts
del departament d’Educació han
confirmat que els alumnes podran
cursar a la mateixa zona escolar,
tot i que no correspont al mateix
districte. Altres pares i mares han
optat per matricular els seus fills a
d’altres zones escolars de Badalo-

na. De fet, el passat 1 de setembre,
Educació confirmava als mitjans de
comunicació que l’escola Boix no
tornaria a obrir les portes. Durant
els darrers dies, tant Ajuntament
com Generalitat, s’han reunit amb
les famílies per tal de trobar una
solució on matricular els seus fills.
L’escola Boix, que va ser fundada
fa 50 anys, travessava un problema econòmic des de fa temps que
va derivar al tancament d’aquest
centre, per sorpresa, a mitjans de
juliol.

Imatge dels pares i mares a la porta de l’escola

Demanda elevada de places d’FP en alguns centres badalonins
Aquest any la demanda per accedir als
diferents graus de formació professional (FP) s’ha disparat i ha desbordat les
previsions del Departament d’Educació,
que ha hagut de moure fitxa i incrementar
d’urgència les places. Aquest increment
de places també s’ha notat en alguns
centres de Badalona, segons ha pogut
confirmar aquest Diari. No a tots els centres ha estat igual aquest increment. Per
exemple, al Col·legi Badalonès no han
tingut sobre demanda. De fet, ens queden
algunes (molt poques) places per al cicle
formatiu de grau mitjà de gestió administrativa i per al grau superior d’administració i finances, especialitat assegurances, segons han explicat des del centre
badaloní. En altres instituts, sobretot els
públics, sí que han constatat un augment de places. Educació no ha precisat
el nombre d’alumnes que, tot i aquesta

ampliació, no podrien matricular-s’hi, però,
segons els diferents sindicats educatius, més
de 10.000 estudiants podrien quedar-ne fora
perquè no hi ha prou places. Segons la UGT,
a Barcelona poden faltar més de 2.500 places

en els graus mitjans en l’àmbit català. Entre
les titulacions més demanades hi ha el Grau
Mitjà de Cures d’Auxiliar d’Infermeria i també
el Grau de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, seguit dels de Gestió Administrativa i

Electromecànica de Vehicles Automòbil.
A Badalona, actualment, hi ha una quinzena de centres, tant públics com concertats, que disposen de cursos de Formació Professional de diversos àmbits.

Educació no ha
precisat el nombre
d’alumnes que no
podrien matricular-s’hi

Imatge d’arxiu del Col·legi Badalonès

Entre les titulacions
més demanades hi ha
el Grau Mitjà de Cures
d’Auxiliar d’Infermeria
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Preocupació per l’aparició de carn
amb agulles per fer mal als gossos
S’han trobat a la plaça del Mag Li-Chang

Imatge del troç de carn amb les agulles a dins

Els veins de la plaça del Mag
Li-Chan del barri del raval han
expressat la seva preucupació
perque s’han trobat troços de
carn amb agulles al seu interior.
Segons expliquen els veïns, desde fa més de 15 dies han anat
aparaixent aquests trossos amb
agulles a dins amb la finalitat de
fer mal als gossos que acostumen a anar a aqeusta plaça. Molts
dels veïns han anat penjant cartells alertant aquesta situació per
aquells qui no estaven al cas.
Es creu que les persones que
estan cometent aquestes accions
van començar farà 15 dies i saben
perfectament que si un gos s’empassa el troç de carn amb l’agulla
li pot provocar la mort o quedar
molt mal ferit. Els propietaris dels
gossos han fet una crida per vigilar si veuen alguna persona sospitosa.

S’acaba
la prohibició de
reunions de més
de 10 persones

Imatge d’una guingueta aquest estiu

Aquest divendres s’aixecaran totes les restriccions
anticovid que afecten
“drets
fonamentals”.La
principal novetat es que
desapareixerà la limitació
de no poder-se reunir més
de 10 persones a qualsevol
tipus de reunió i també
els límits d’aforament en
les cerimònies religioses,
segons ha anunciat aquest
dimarts el Govern català, a

través de la seva portaveu,
Patrícia Plaja.
Pel que fa els bars musicals i discoteques, la
Generalitat de Catalunya
espera obrir “el més aviat
possible” l’oci nocturn, tot
i que confirma que un dels
factors que en permetrà
l’obertura serà la dada de
tenir menys de 100 persones ingressades a les UCI
dels hospitals catalans.

Vaga dels treballadors de
l’empresa Mopavid

Vaga dels treballadors

Els treballadors i treballadores de l’empresa badalonina de fundició Mopavid, ubicada al polígon de Can Ribó, han fet dues
jornades de vaga, aquest dilluns i dimarts.
En un comunicat, els treballadors han
manifestat que desde fa 2 mesos no han
cobrat per la seva feina i estant demanant
explicacions als responsables de la seva
empresa, i aqeustes explicacions no arriben. Mopavid té gairebé 65 treballadors i
la majoria són veïns i veïnes de la ciutat de
Badalona. Durant els dos dies de vaga, els
treballadors han rebut el suport de tots els
partits polítics de l’Ajuntament.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha enviat una carta al conseller
d’Empresa i Treball, Roger Torrent, per informar-lo de la situació en què es troben
els treballadors de l’empresa Mopavid,
ubicada a la ciutat. En la carta enviada,
Garcia Albiol indica que s’ha reunit amb
els treballadors de Mopavid i li explica al
conseller que les prop de 65 persones que
conformen la plantilla fa més de dos mesos que no reben el seu salari i que han
iniciat aquest dilluns una protesta de 48
hores amb l’objectiu de trobar una solució
a la seva situació
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Les guinguetes
comencen a
tancar

L’acte institucional continuarà celebrant-se a La Plana
El dia 11 de Setembre és el dia que
es celebra la diada nacional de Catalunya; tot i trobant-se en una situació
extraordinaria per la pandèmia de la
Covid-19, s’han previst una serie d’actes durant el cap de setmana.
Aquest divendres dia 10 es celebraran
els Actes de la Comissió de l’Onze de
setembre a Badalona, a partir de les
20h, on hi haurà parlaments, lectura
del manifest unitari i Cant dels Segadors; a diferencia d’altres anys no hi
haurà sopar popular.
L’acte institucional serà el mateix dissabte dia 11 a les 9:00 del matí a la
Plana. Hi haurà l’acte institucional i
l’Ofrena floral de la corporació municipal, entitats i particulars.

Imatge de la Diada 2020 a La Plana

Una de les singularitats d’aquesta
Diada Nacional, és que no hi haurà
castellers, una activitat habitual durant
aquest dia i que sempre atrau a molta
gent.

Imatge d’una guingueta de la platja

Dilluns 6 de Setembre va tancar la primera
guingueta de la platja de Badalona; va ser
la guingueta situada a la platja de l’estació,
que va decidir posant punt i final a la seva
activitat aquest estiu tot i que podrien obrir
fins el dia 31 d’Octubre.
La resta de guinguetes allargaran la seva
activitat fins passat la diada i algunes estiraran fins el dia 31 d’Octubre.

Mor un home
ofegat a la
platja de
Badalona

Els bancs de la
Rambla segueixen
en mal estat
Un dels llocs més simbólics i macos
de Badalona com és la Rambla de
Badalona es troba amb un problema
al seu mobiliari des de fa una mesos.
Dos dels bancs que hi ha col.locats
enmig del passeig es troben completament trencats i no hi ha opció de
fer-los servir; els veïns propers a la
zona han lamentat en l’estat que es

troben els bancs i l’impacte visual que
tenen en un lloc tan emblemàtic com és
la Rambla de Badalona.
David Torrents ha publicat al seu
compte de Twitter un video afirmant
que l’ajuntament va dir que els bancs
estarien arreglats durant el mes de juliol, i que a 7 de setembre els bancs
segueixen igual.

Imatge d’un banc en mal estat

Un home de 34 anys d’origen georgià va
morir ahir diumenge ofegat a la platja del
Pont del Petroli de Badalona.
El servei de socorrisme va atendre al home
ràpidament en un primer moment i li va
practicar les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l’arribada dels efectius
del SEM, que van desplaçar 4 unitats i van
seguir amb les maniobres de reanimació.
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La UPC proposa alternatives
a les pantalles acústiques d’ADIF
La intenció és reduir el soroll dels trens al seu pas per Santa Madrona
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) redactarà un informe amb propostes alternatives a les
pantalles acústiques que Adif ha projectat per reduir
el soroll dels trens al seu pas per Santa Madrona i
la Rambla. Xavier Garcia Albiol,l’alcalde de Badalona, ha mantingut una reunió el passat dimarts amb els
representants responsables de la UPC i ha recordat
que durant el ple del dia 2 de Setembre instava el
gestor de les infraestructures ferroviàries a buscar “de
comú acord” una solució diferent per als murs. Albiol
va mostrar el seu rebuig “fermament” a unes estructures que “malmetrien” la rambla, però subratlla que
la intenció del consistori és “treballar amb Adif en la
recerca d’alternatives tècniques que no suposin aquest
impacte visual”.
Esther Real, directora de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
de la UPC, ha avançat que “plantejarem solucions que
mitiguin l’impacte sonor del tren sense que tinguin
l’impacte visual de les pantalles, treballant en aspectes
com la infraestructura ferroviària i altres que poden ser
focus del soroll com ara rodes i carril”, i ha assenyalat
que “experts en contaminació acústica de la UPC exposaran solucions innovadores que ja es troben en el
mercat o s’estan testejant a altres països”.

Una tren passant per davant de Santa Madrona

Llars d’Infants Arrels
Tracte diari amb la tutora i informe per agenda

Orientació pedagog-psicòloga

Obert de 8h a 18h de Setembre a Juliol

Continuïtat fins a secundària

Introducció de l’anglès a partir d’1 any

Sortides didàctiques

Nombre reduït de nens per classe

Servei de menjador

Personal especialitzat i qualificat

Gimnàs

COMPROMÍS DE FUTUR
S
QUOTE NTS
’INFA
LLAR D 21-2022
20
CURS

Arrels - Esperança
Llar d’infants - Infantil - Primària - ESO
Telf. 93.387.61.99
c/ Provença, 7 (Lleﬁà) 08914 Badalona

www.escolesarrels.com

Despeses generals . . . . . . . . . . . . 180 €
Quota amb subvenció
de 9 a 12:45 i 15 a 16:45 . . . . 195 €/mes
Dinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 €/dia

Arrels - Blanquerna

Llar d’infants - Infantil - Primària - ESO
Telf. 93.395.16.57
Av. de Roma, 29-31 (Morera) 08915 Badalona
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“Turris” arriba a
Badalona de la
mà d’en Xavier
El cas es renunta des del 2012 amb la instal·lació de dues antenes Barriga

El cas de les antenes fa que
l’ajuntament no ingressi 17.000 euros
El conegut cas de les famoses antenes del
Turó d’en Cartig, situades just al costat de
la Guardia Urbana, va patir fortes novetats el
passat dimecres dia 8 de Setembre. L’oficina
Antifrau ha xifrat en 17.400 euros els diners
que l’ajuntament hauria deixat d’ingressar per
la instal.lació, sene la llicència pertinent i en
un espai públic, de dues antenes al turó de
Badalona.
El passat dimecres, l’agència Catalana de
notícies va publicar aquesta xifra com la
quantitat que el govern de Xavier Garcia
Albiol hauria deixat d’ingressar.Precisament
Xavier García Albiol, era també l’alcalde l’any
2012, quan es van instal.lar les antenes anteriorment mencionades i és un dels principals investigats. Membres de l’àntic govern
d’esquerres com Oriol Lladó i Josep Duran
d’ERC, o Christian Carneado del Partit Socialista de Catalunya, a més d’alts càrrecs dels
govern del actual alcalde Xavier Garcia Albiol
i el regidor Miguel Jurado, com a responsable polític de la Guàrdia Urbana el 2012,
també han hagut de declarar davant el jutjat.

Vistes des del Turó Caritg

Foto: X.G

Turris arribarà a Badalona de la mà del seu
conegut forner, el badaloní Xavier Barriga.
El nou establiment obrirà les seves portes al
carrer Francesc Layret, on fins fa uns mesos
hi havia un forn Granier que va tancar les
portes definitivment.
Segons s’ha pogut saber, està previst que el
nou forn pugui obrir el dimarts 5 d’octubre
i fer així la seva presentació en societat. Barriga, molt conegut a Badalona, no tenia fins
ara cap establiment a la seva ciutat i aquest
serà el primer Turris que tingui obert a la
seva ciutat, a Badalona. Aquests establiments, molt coneguts en el món pastisser,
tenen els obrador a Barcelona, a diversos
barris, Sant Cugat del Vallès, Granollers o
Sabadell que sumen una vintena de Turris.
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L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

5A EDICIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE PATINATJE
SKATE LOVE
La 5a edició del festival internacional de patinatge sobre
rodes omplirà Barcelona i
Badalona amb apassionats
patinadors, del 16 al 19 de
setembre de 2021. Skate
Love Barcelona celebra el
patinatge amb un esdeveniment per a amants de la música, del ball i del patinatge
sobre rodes, juntament amb

aclamats patinadors del món.
El festival ha estat considerat
com una de les millors experiències sobre rodes, amb
un format lúdic que proporciona l’ambient perfecte per
als amants d’aquest esport,
llestos per a lliscar-se al ritme
de la música. A Badalona, el
festival tindrà lloc a diversos
espais com l’Skate Agora.

Divendres 10 de setembre
Audició de sardanes amb la Cobla
dels Lluïsos de Taradell, a les 18:30h,
a la Plana

Dissabte 11 de setembre
Concert a l’aire lliure de Jodie
Cash, a les 16:15h, a la Donzella de
la Costa

Diumenge 12 de setembre
Diumenge 12 de setembre
Visita guiada a la Casa dels Dofins i Concert de Eleonor Niubó Trio, a les
també a la Casa de l’Heura, a les 10:30h. 18:30h, a l’Espai Tolrà de l’Orfeó

Imatge d’arxiu de l’Skate Love

Marta Reina presentarà L’exposició “Pedro Rovira, 1921el seu llibre “Viviendo 1978” es prorroga fins al desembre
sin tí” al Círcol
Més de 2.000 persones ja han visitat la mostra

Imatge del llibre que presentarà Reina al Círcol

La badalonina Marta Reina és analista i activista pels drets LGTBI.
El 2016 va ser la primera policia
transsexual a Catalunya i des de
llavors, ha dedicat part de la seva
vida a l’activisme sanitari de les
dones transsexuals, amb especial
interès en el camp de la vaginoplastia. Gràcies a la completa trajectòria
ha pogut escriure aquest llibre que
la presentarà a El Círcol el dia 25

de setembre a les 18h al teatre
del Círcol. La Marta el descriu com una biografia sense
por que t’endinsa a l’interior
de tota una experiència vital i
et permet reviure sense temor
tots els esdeveniments que van
marcar un abans i un després
a la seva vida. La presentació
del llibre de Marta Reina tindrà
l’entrada lliure.

L’exposició Pedro Rovira, 19211978, inaugurada el dijous 4 de
juny, es prorroga fins al diumenge 12 de desembre, degut
al gran èxit de públic, segons
ha fet públic el Museu. Prop de
2.000 persones ja s’han acostat
al Museu a veure la mostra amb
què hem volgut commemorar
el centenari d’aquest destacat
modista badaloní, que es pot
visitar gratuïtament de dimarts
a dissabte de 17 a 20 h i els
diumenges de 10 a 14 h. Amb
motiu d’aquest canvi de data,
des del Museu de Badalona han
programat, també, dues noves
visites guiades a l’exposició
que tindran lloc els diumenges
3 d’octubre i 7 de novembre.
L’exposició, que reuneix prop
d’un centenar de dissenys de
Rovira, es completa amb la pu-

Imatge de l’exposició sobre Pedro Rovira

blicació d’un llibre obra de Josep
Casamartina i Parassols –cocomissari de la mostra juntament
amb Ismael Núñez Muñoz- i amb

un cicle de conferències que, de
setembre a novembre, ens acostaran a la figura d’aquest talentós
dissenyador.
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Gaudeix del
partit entre
el Joventut i
el Morabanc
Andorra

Al darrer segon contra el Morabanc Andorra; derrota a semifinals contra el Barça
El Joventut va tancar la seva participació a
la 42ª Lliga Catalana en tercera posició gràcies a una cistella de Vladimir Brodziansky
al darrer segon contra el Morabanc Andorra.
L’equip de Carles Duran va oferir una imatge i lideratge de marcador de menys a més.
El conjunt del Principat va dominar el partit
durant pràcticament tot el primer temps (1914). Amb la Penya sempre a prop al marcador, els verd-i-negres van reaccionar a la
represa amb Joel Parra al capdavant.
La màxima d’11 punts a favor dels d’Ibon
Navarro (34-23) va ser el sostre dels andorrans. L’aler badaloní , amb 8 punts, va
liderar la Penya abans de marxar a vestidors
(24-26), conjuntament amb Guillem Vives.
Amb Brandon Paul i Parra, la Penya va en-

cetar un nou partit a la represa però l’heroi
del partit va ser Brodzianksy, qui va donar
la victòria la Penya amb un tir encistellat al
darrer segon, sobre la botzina final (77-78).
Amb 20 punts, Joel Parra va ser el màxim
anotador del partit, i amb 16, Guillem Vives.
Derrota a semis al derbi (69-82)
A semifinals, la Penya va caure contra el
Barça en un partit força anivellat durant el
primer temps (36-33). Amb Derek Willis i
Joen Parra liderant els atacs, els badalonins
van arribar a gaudir d’un avantatge de 10
punts (24-14) però, a la represa, el conjunt
de Jasikevicius va capgirar el marcador i
pràcticament sentenciar l’eliminatòria al tercer període (50-65).

Foto:CJB

Zagars ocuparà la vacant de Bassas
durant el seu període de recuperació
Ante Tomic tornarà a partir del mes d’octubre

Foto: CJB

Encara no ha començat la temporada 2021
- 2022 i les lesions ja provoquen maldecaps al primer equip del Joventut. Primer
Ante Tomic i uns dies després Ferran Bassas han estat els dos primers contratemps
de la pretemporada d’aquest estiu i que
s’allargaran més enllà de la primera jornada de lliga, el proper 18 de setembre.

referent o fons d’armari al primer equip de
la Penya.
Zagars encara tindrà unes setmanes d’intensa feina per poder arribar al mateix to
físic que els seus companys i ajudarà a
donar descans a Guillem Vives i Andrés
Feliz (encara no ha encetat la pretemporada a Badalona) a la posició de base.

La Penya, però, ja ha activat les seves alternatives després de conèixer que Ferran
Bassas trigarà encara dos mesos per tornar a jugar. El base letó Arturs Zagars és
l’escollit per la direcció esportiva verd-inegra, segons ha avançat l’Esportiu. Una
aposta arriscada, ja que Zagars encara es
recupera al seu pais dels seus problemes
de pubàlgia que no l’han permés ser un

Per la seva part, Ante Tomic segueix amb
la seva recuperació de la seva fractura
proximal del tercer metacarpià de la mà
esquerra i podria començar el curs entre la
darrera setmana de setembre i la primera
quinzena d’octubre, segons l’evolució de
la seva lesió.
Amb Zagars, la primera plantilla verd-inegra la formen 12 jugadors.
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Tots els socis
Positiva
actuació
de
Willis
i
Vives;
podran accedir a
l’Olímpic des de la Parra i Busquets també destaquen
Bones sensacions dels nouvinguts i dels joves verd-i-negres
primera jornada

Foto: Arxiu

Els 4.825 socis del Joventut podran gaudir del primer partit de la Penya d’aquesta
temporada des de la graderia de l’Olímpic.
Durant els darres dies, Salut ha acordat
amb les comunitats augmentar l’aforament
als partits de la Lliga Endesa d’un 30% a un
40%, percentatge que ja permetria l’accés
de tots els abonats verd-i-negres. Aquesta
circunstància que no va produir al darrer
partit de la temporada anterior, davant el FC
Barcelona.
Dissabte 18 de setembre (18h) serà el primer partit de lliga a l’Olímpic, davant el Bilbao Basket

Els aficionats del Joventut van poder analitzar les seves primeres conclusions de dos
dels nouvinguts a la Penya, que van exhibir
el seu talent al Nou Congost davant dos rivals de màxima exigència com són el FC
Barcelona i el Morabanc Andorra. L’actuació
de Derek Willis no va poder tenir una millor
estrena al derbi contra el Barça: 19 punts, 3
assistències i 9 rebots en 24 minuts a pista.
Arribar i enlluernar de l’aler de Louisville,
amb un +25 de valoració. Davant l’Andorra
no va tenir tanta presència i minuts a pista
però també va destacar la seva virtut al rebot, amb 5 pilotes. Guillem Vives va agafar
el relleu al matx contra l’equip d’Ibon Navarro i va destacar en la jornada de diumenge
amb 16 punts i 2 assistències.
Dues actuacions molt positives de les noves incorporacions verd-i-negres força bé
acompanyades pels joves del Joventut. La
progressió de Joel Parra segueix creixent i
l’aler va sumar 20 punts i 6 rebots en la mateixa jornada que Vives, penjant-se la màxima valoració del partit amb +23. Parra no
ha arribat al seu sostre com a verd-i-negre i

Foto: CJB

la seva entrega i lluita el farà créixer encara
més aquest curs.
Per la seva banda, el jugador de la pedrera
Pep Busquets, qui tornarà a tenir fitxa del
primer equip després de la seva incorporació al tram final de la temporada anterior,

va sumar 9 punts i 3 rebots contra el Barça
i voldrà oferir les seves aptituds al servei
de Carles Duran aquest curs. L’escorta de
Granollers voldrà aprofitar l’oportunitat del
club en la seva primera temporada sencera
a la Lliga Endesa.
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El Joventut accepta el ‘Challenge’
de Lliga Femenina i avança cap a l’elit
El club obté la plaça de LF Challenge i jugarà contra rivals de tota la Península
La renúncia del Segle XXI a LF Challenge, la nova segona categoria nacional de
basquetbol, ha permès el Joventut Femení
assolir un nou ascens de categoria, el segon en dos anys.
Fa un estiu, la Penya va comprar plaça a
LF2 i, un any després del debut, el primer
equip femení verd-i-negra debutarà a un
nivell superior, després de la reestructuració de categories per part de la FEB. La
Challenge serà una lliga molt competitiva, amb rivals de tota la Península i que
s’apropa, relativament, a Lliga Femenina 1.
La nova categoria ha tingut el seu impacte

en la confecció de la plantilla i serà pràcticament nova, amb una qualitat notable per
no haver de patir per la salvació. Assolir
objectiu més ambiciosos ja ho determinarà el ritme de la competició.
L’experiència i la veterania ha estat el guió
a seguir per part de la direcció esportiva
en les incorporacions. Bona part del grup
ja es coneixen del seu passat a Sant Adrià,
a on Olga Ruano (pivot), Cristina Hurtado
(aler-pivot) i Mireia Vila (aler) van aconseguir l’ascens a LF1.
Mariona Teixidó (aler), Blanca Garcia
(base) i Dominique Toussaint (escorta)
Foto: CJB

han estat les altres tres incorporacions de
l’equip, i Mireia Poyato, Minata Keta, Laia
Soler, Marta Oliver i Clara Tapia les cinc
renovacions verd-i-negres.
El conjunt de Willy Abelló debutarà el
proper dissabte 18 de setembre al Juan
Carlos Navarro de Sant Feliu davant el

Barça CBS amb el primer partit de la Lliga
Catalana. Una setmana més tard arribarà
el debut a la lliga, a la pista del Hierros
Díaz Extremadura, dissabte 25 de setembre. L’estrena a l’Olímpic haurà d’esperar
a diumenge 3 d’octubre, contra el RACA
Granada.

Roger Martí i la seva “nova
realitat” lluny de la Penya
15 anys de formació verd-i-negra
Al codi QR
trobaràs
l’entrevista
amb Roger
Martí

Foto: CJB

El base Roger Martí encarà s’haurà d’adaptar
a allò que considera “la seva nova realitat”.
Després de 15 anys defensant la samarreta
del Joventut, el jove badaloní de 20 anys ha
tancat un excels cicle formatiu a la Penya.
“Per una part em fa pena però sé que això
sempre serà casa. A la Penya sempre ens
tracten molt bé però la nova etapa fora de
Badalona serà bona per conèixer un nou
món“.
En la seva darrera temporada a la Penya B
- i primera com a sènior - va debutar a la

Lliga ACB amb el primer equip i va culminar
el desig i objectiu per a qualsevol noi que
trepitja el pavelló per primera vegada.
Tot i gaudir a pista al club del seu cor, no ha
estat una etapa gens fàcil, ja que ha hagut
de superar diverses lesions durant la seva
dilatada trajèctoria a l’Olímpic i aquesta
temporada defensarà la samarreta del Maresme Mataró a Lliga EBA. Una nova etapa
en la seva formació a la capital del Maresme
i a on exhibirà el seu aprenentatge com a
verd-i-negra.
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LA PREVIA: 2a Jornada. Municipal de Badalona. 12 de setembre a les 18h

L’estrena a casa ha de ser una altra història

CF BADALONA

LLEIDA ESPORTIU

El Badalona disputarà aquest diumenge
(18h) davant el Lleida Esportiu el seu primer partit de la temporada a l’Estadi, el
segon del curs 2021 - 2022. I allò que hauria de ser una festivitat serà més aviat un
primer examen parcial. Els seguidors escapulats examinaran l’actuació dels jugadors
escapulats al detall i les sensacions hauran
de ser positives per començar el curs a casa
amb una victòria i alhora tenir un suport superior de l’afició.
Després del partit i la derrota patida diumenge al camp de l’Ebro, els aficionats del
Badalona no van tenir bones sensacions del
seu equip a La Almozara, sobretot durant el
primer temps i aquest ambient i confiança
haurà de millorar contra el Lleida Esportiu,
rival d’aquesta jornada, qui va debutar amb

un empat contra el Prat a casa (1-1) i també
aspirarà a l’ascens de categoria.
Per al matx de diumenge, Nacho Alfonso
tindrà tota la plantilla escapulada disponible després del retorn Víctor Algisí.
El Lleida, un rival incòmode
Els precedents entre badalonins i lleidatans
no són gaire positius: dues derrotes i tres
empats en els darrers cinc enfrontaments.
No és un adversari que el Badalona estigui
històricament acostumat a superar amb
facilitat. Si més no, la temporada anterior
va ser el Lleida Esportiu qui va estripar els
escapular a la capital del Segrià (3-0) i posteriorment a l’Estadi (0-2).
Cal un canvi de dinàmica i començar a trencar aquest malefici.

Foto: CD Ebro

Els socis, empipats amb Footters
D’altra banda, els seguidors escapulats no
van poder gaudir gairebé del primer partit a Footters - plataforma amb els drets
audiovisuals de la 2ª RFEF - “per culpa
d’una incidència” d’AragónTV. El canal
autonòmic aragonès és qui produeix els
partits de l’Aragó i Footters aprofita la seva

imatge per emetre a través del seu canal.
Aquesta circumstància va empipar força els
abonats, qui també s’han subscrit a Footters
per aquest curs i seguir els partits de l’equip
quan jugui a domicili.
Tot i això, els fidels escapulats van poder
veure el partit a AragónTV des de Catalunya,
sense cap restricció territorial audiovisual.

Estrena a Saragossa de la pitjor manera
EBRO - BADALONA

2

Torna a veure
la valoració
del partit de
Nacho Alfonso,
entrenador del
Badalona

0

El Badalona va arrencar la temporada 2021
- 2022 amb el pitjor dels resultats possibles a La Almozara de Saragossa contra el
CD Ebro: una derrota. El conjunt de Nacho
Alfonso - en la seva estrena com a nou entrenador escapulat - va patir una desfeta
en un matx amb dues parts molt diferents.
L’equip arlequinat va dominar el primer
temps en atac amb molt perill des del servei de cantonada però sense gaudir d’ocasions prou importants de cara a porteria.
Ara bé, una canonada d’Éder des de 30
metres va sorprendre Dorronsoro i l’Ebro
es va avançar al marcador. La negativa
del resultat en contra va empitjorar abans
del descans i Quesada va augmentar la
diferència després d’aprofitar un refús de
‘Dorron’ des del punt de penal.
Els canvis a la represa van millorar la imatge escapulada però el guió de partit no va
ser prou bo per poder anivellar el mar-

Classificació
		Equip
1. Tarazona
1. Ebro
3. Terrassa
3. Formentera
3. Cerdanyola
6. Espanyol B
6. Peña Deportiva
8. Teruel
8. Europa
10. Prat

PTS
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1

GF
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1

GC
0
0
1
1
1
0
0
2
2
1

12. Huesca B
12. Brea

0
0

1
1

2
3

17. Badalona

0

0

2

10. Lleida Esportiu

1

12. Ibiza IP
15. Ejea
15. Numancia

Foto: CD Ebro

cador. Toni Larrosa va intentar escurçar
diferència en el marcador però el 2-1 que
impulsés encara més al Badalona no va
arribar i els badalonins estrenen la nova
Segona RFEF amb una decebedora derrota
a domicili.
Diumenge a les 17h, el Lleida Esportiu
visita l’Estadi en el debut del Badalona davant la seva afició.

Propera Jornada
Badalona
Europa
Prat
Huesca B
Brea
Andratx
Ibiza IP
Numancia
Ejea

-

Lleida Esportiu
Ebro
Espanyol B
Peña Deportiva
Terrassa
Teruel
Tarazona
Cerdanyola
Formentera

0
0
0

18. Andratx

0

1

Resultats Jornada 1
Ebro 2
Peña Deportiva 1
Espanyol B 1
Tarazona 2
Teruel 2
Formentera 2
Cerdanyola 2
Lleida Esportiu 1
Terrassa 2

-

Badalona 0
Ejea 0
Numancia 0
Andratx 0
Europa 2
Ibiza IP 1
Brea 1
Prat 1
Huesca B 1

1
0
0
0

1
2
1
1
2
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Les ‘gavines’ debuten amb derrota
contra l’Atlético de Madrid B (1-0)
Partit amb bona imatge del conjunt de Juli Garcia però sense poder sumar cap punt
El Seagull va estrenar la nova temporada a
Lliga Reto Iberdrola amb una derrota per la
mínima davant l’Atlético de Madrid B (1-0).
El conjunt de Juli Garcia, nova entrenadora
de les ‘gavines’, va mantenir les opcions de
victòria, o com a mínim de sumar un punt,
fins al tram final del duel a la CD Wanda
d’Alcalà d’Henares.
El domini amb manca d’encert durant la
primera mitja hora de partit va ser el guió
durant la jornada inaugural de lliga. Merino,
Pomares i Laura van gaudir de les opcions
més clares per avançar les badalonines al
marcador. Tot i això, un mal refús al minut
27 el va aprofitar Rincón per avançar el filial
matalasser.

Arran de la primera diana, el domini de les
‘gavines’ ha minvat durant els minuts posteriors però el partit es va equilibrar a mesura
que les ‘gavines’ van recuperar el seu bon
inici de partit inicial. Als minuts finals del
primer temps, l’àrbitre va anul·lar l’empat
d’Alba Gordo per fora de lloc. A la represa,
el marcador es mantenir tot i que el Seagull
va intentar buscar l’empat
La part negativa de l’enfrontament van ser
les expulsions de Xènia Royo i Clàudia
Merino al tram final i que les sancionarà de
cara al partit d’aquesta mateixa jornada.
Aquest diumenge a les 12h, les badalonines
debuten a l’Estadi davant el RC Deportivo i
s’estrenaran les noves equipacions blaves.

Foto: CES

FUTBOL COMARCAL
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“L’exigència al futbol base sempre és màxima
i buscarem les màximes categories possibles”

Ja pots veure l’entrevista
al coordinador de la FF
Badalona, Marc Romeu

Marc Romeu, coordinador de la FF Badalona, valora l’evolució del base
Tot i superar amb una excel·lent nota la
temporada més atípica de totes, la Fundació
Futbol Badalona buscarà de millorar el seu
bon estat de forma amb nous objectius en
les categories inferiors escapulades.
Marc Romeu és el coordinador general de la
Fundació i aquesta temporada 2021 – 2022
s’ha enfortit l’estructura esportiva badalonina, amb la segmentació de la coordinació
per categories: Carlos Cortés d’Adjunt en
juvenil i cadet, Arnau Melón a aleví i infantil
i Pol Delgado en les etapes de Prebenjamín
i Benjamí. Amb Marc Romeu coneixem els
nous objectius a la base escapulada i quin
balanç es fa del curs de la covid.
Com s’ha viscut la temporada de la

covid al futbol base?
Ha estat una temporada atípica. Quan arriba
la covid, ens confinen a meitat de temporada i això dificulta força la planificació de
l’any següent (curs 20-21) i confeccionar
plantilles competitives. Estem parlant pràcticament d’un any sense competició i això
és molt complicat, físicament o psicològicament. I més a Badalona, que sempre hem
de fer equips competitius.

Foto: FFB

El futbol 7 escapulat gaudeix de les
màximes categories però el Badalona
s’ennuega amb el futbol 11.
Fa diversos cursos que ens quedem a les
portes. El futbol 11 és més difícil. La competència entre equips veïns és complicada.

Què suposa jugar a l’Estadi per als
joves?
Estem parlant d’un Estadi que ajuda força a
gaudir d’un futbol més vistós, més agradable de veure i ajuda a la captació. És tot un
privilegi gaudir d’aquesta instal·lació.
Objectius temporada 2021 – 2022.
L’exigència sempre és molt alta i intentarem
assolir els màxims objectius possibles i
màximes categories. Treballem perquè així
sigui, però n’hi ha altres clubs que tampoc
gaudeixen de la Divisió d’Honor i tenen
molta història.
Llegeix l’entrevista sencera a: diaridebadalona.com i també la pots veure al nostre
canal de Youtube
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El Sant Josep busca
alternatives al centre
parroquial
L’Ajuntament no permet obrir el pavelló
Pràcticament tres mesos després del seu
tancament, el CB Sant Josep encara no
podrà tornar al centre parroquial i només
existeix el silenci consistorial.
Des del passat 22 de juny no hi ha hagut activitat a la pista de bàsquet, quan
l’Ajuntament de Badalona va precintar el
recinte a causa de la manca de llicència
d’activitats i després que un veí del barri
presentés una denúncia per excés de soroll al camp de bàsquet.
Des de llavors, i a contratemps, la junta
directiva va iniciar les obres d’insonorització al pavelló i l’Ajuntament li va confirmar la llicència d’activitats segons el
projecte presentat.
Dos mesos estivals (juliol i agost) en què
s’han executat amb màxima urgència les
obres d’insonortizació per poder recuperar l’activitat.
Al comunicat del club, exposen “que les
intervencions que s’han portat a terme

solucionen les molèsties que generava
al veí” aquesta activitat, “tot i no poder
comprovar-ho mitjançant proves homologades perquè el veí no ens deixa accedir
al seu domicili”.
El cost total d’aquesta inversió suposarà
al club una despesa de 29.485 euros, tal
com ha transmès l’entitat al seu comunicat
Aquesta inactivitat ha trastocat i condicionat els primers dies de pretemporada
i el club ha hagut de fer mans i mànigues
per trobar horaris d’entrenaments a altres
pistes i pavellons, sense patir cap disminució d’equips. A La Plana o fins i tot a
Sant Adrià s’han desenvolupat els primers
entrenaments del curs, en horari de matins i tardes.
Per a l’Ajuntament és una situació complexa, i a 10 dies de començar la temporada encara no tenen cap pista per poder
jugar els partits com a local.
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Èxit del IV Trofeu
Badalona Sup Race
Organització del Club Windsurf Badalona
El IV Trofeu Badalona Sup Race del Club
Windsurf Badalona del passat diumenge 5
de setembre va tornar a ser tot un èxit de participació, ambient i difusió de la cultura de la
pala i la promoció de les activitats al mar a la
platja de l’Estació.
67 persones es van inscriure en una compe-

tició que ja suma quatre edicions i s’ha consolidat entre els seguidors del paddle surf,
activitat que cada estiu suma més adeptes.
La de Badalona és considerada una de les
quatre competicions més importants de la
temporada i hi participen esportistes dels
diferents clubs badalonins.

Foto: Diari de Badalona

El Beach Tennis Badalona
arrenca la nova temporada
amb el seu torneig
El Beach Tennis Badalona començarà
la temporada 2021 - 2022 amb molta força i amb el clar objectiu de seguir
consolidant la pràctica del tennis platja
a la ciutat. La platja del Pont del Petroli serà la seu del ‘Torneig NOX Beach
Badalona’ el proper 19 de setembre.
N’hi haurà dues categories (masculina i
femenina) i el preu d’inscripció serà de 15
euros. L’equip guanyador tindrà medalles i
també una equipació esportiva com a premi. Al portal de la Federació Catalana de

Tennis (FCT) es poden realitzar les inscripcions, amb una previsió aproximada entre
60 i 80 participants i 10 pistes a la platja.
Des de les 9h es podran gaudir dels partits
i a partir de les 16h es disputaran les finals.
El torneig és una competició oficial de la
Federació Catalana de tennis i estarà patrocinat per la marca esportiva NOX. Autèntic
ambient de tennis platja al Pont del Petroli,
amb la col·laboració de Blue Planet, CEM
BDN, Diari de Badalona i Ajuntament de
Badalona.
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Previsions astrològiques per Roser Bona
Àries (21/3 al 20/4)
Si estàs esperant algun tipus d’ajut econòmic o subvenció, amb Venus transitant per Casa VIII pots rebre
respostes positives. A la feina potser toca posar límits
a l’abús.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Venus fa aparició per la Casa VII i activa el sector de
la parella. Si en tens, entreu en una etapa més cordial
i afectuosa i si no en tens, pot donar-se alguna oportunitat.

Bessons (21/5 al 21/6)
A la feina pots viure un ascens o una millora salarial.
La salut entra en una etapa sanadora si hi havia alguna malaltia o patologia. L’amor pot sorgir al sector
laboral.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Venus és a la Casa V i l’amor es pot fer present. Pot donar-se l’inici d’una relació sentimental. Bona etapa per
aproximar-se més als fills i per gaudir del temps de lleure.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Bon moment de redecorar la llar o fer alguna petita reforma. Si tenies algun conflicte familiar, entres en una
etapa més cordial i dialogant. Penses en un amor del
passat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si véns d’un temps de mal humor, entres en una etapa
d’alegria i equilibri interior. Et pots sentir més creatiu i
vital. S’activa la comunicació amb algú del teu interès

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Valores la teva relació de parella i reflexiones sobre el
vostre futur. Etapa meditativa sobre cap on vols dirigir la
teva vida. Possibles millores al sector econòmic.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Venus al teu signe afavoreix la connexió amb els afectes i
aprofites per gestionar el que sents. Pot començar una història d’amor. Objectius laborals que comencen a moure’s.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Etapa de reflexió sobre el teu món emocional/sentimental. Apliques els aprenentatges en aquest sector per no
tornar a partir. Cerques teràpies que t’ajudin a relaxar-te.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Augmenten les amistats amb noves trobades. Diversos
amors i arribarà un moment que tocarà triar. A la feina
convé ser prudent i si no estàs a gust, cerca altres opcions.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Venus entra a Escorpí i transita per Casa X, activant el
sector professional. Si esperaves una oportunitat, ara
es podria donar. Poses més atenció al teu aspecte personal.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
La tensió Sol/Neptú pot inclinar-te a un excés d’idealització. No prenguis decisions precipitades i no reaccions a la provocació. Venus a Casa IX pot portar
alguna escapada.
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