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Convocada una manifestació aquest 
diumenge a Santa Madrona (12h)  
per evitar la instal·lació de tanques 
antisoroll per part d’Adif.
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Les aplicacions per demanar menjar a casa 
cada dia estan més a l’alça. La pandèmia 
ha fet popularitzar, encara més, aquestes 
plataformes per poder demanar, en pocs 
minuts, el dinar o sopar a casa. L’aparició 
d’aquestes aplicacions ha fet aflorar les 
anomenades cuines fantasmes. Una ve-
gada demanem menjar, potser no sabem 
que no es tracta de cap restaurant i tam-
poc podrem anar a buscar res al seu local. 
Busquem el local, carrer de Maragall, 30 
de Badalona i ràpidament només veiem 
una persiana. Són cuines que només, en 
aquest cas, serveixen sushi per l’app de 
Glovo i ja s’anomenen cuines fantasmes. 
De fet, segons ha pogut saber el Diari de 
Badalona, només al barri de Coll i Pujol 
hi hauria ara mateix unes cinc cuines fan-
tasmes. Aquesta és una de les zones de la 
ciutat que acumulen més negocis. De fet, 

alguns veïns han explicat en aquest Diari 
que saben que hi ha al costat de casa seva 
aquest tipus de negoci perquè veuen re-
partidors i repartidores a la porta de locals, 
sense cap cartell, esperant recollint co-
mandes. Tot i que no tenen grans queixes, 
si que han notat un augment de moviment.
 
Com detectar en una app una cuina 
fantasma?
A cop d’ull, sembla complicat identificar 
una cuina d’un restaurant habitual a una 
cuina fantasma. Entrem a una d’aquestes 
aplicacions, Glovo, des de Badalona. Mi-
rem el nom dels establiments i ràpidament 
veure una sèrie de noms molt semblants 
a restaurants de Badalona. Per exemple, 
hi ha una pizzeria que només canvia una 
part del nom d’un altre establiment que 
ja existia a la ciutat. També hi ha d’altres 

Coll i Pujol és un 
dels barris que concentra 
més cuines fantasmes
A Badalona, durant els darrers mesos, 
aquest tipus de negoci no paren de crèixer 

propostes, com propostes de dolços, que 
tampoc tenen cap espai físic de venda i 
només és possible comprar els seus pro-
ductes a través d’aquesta mena d’aplica-
cions. Aquest només és un exemple de 
les propostes que podem trobar a Glovo 
d’aquests establiments que només tenen 
cuines per aquest tipus de servei. 

Protestes a la capital catalana per 
aquest tipus de negoci 
Aquesta mena de negocis han començat 
a aixecar protestes a Barcelona. Els veïns 
van denunciar que l’Ajuntament havia 
donat permís per la instal·lació i després 
d’una inspecció tècnica, el mateix consis-
tori va paralitzar les obres perquè no es 
corresponien a la llicència d’obres menors 
que havia sol·licitat l’empresa promotora. 
Les cuines fantasma o dark kitchens són 

Carles Carvajal - redaccio@diaridebadalona.com

locals tancats al públic que fan comandes 
per les empreses de repartiment a domi-
cili. Aquestes empreses s’estan aprofitant 
d’aquest buit legal per créixer i demana 
a les administracions que legislin sobre 
aquest tipus de negoci que incrementarà 
la seva quota de mercat. Ara, l’Ajuntament 
de Barcelona ha decidit regular aquest 
tipus de cuina i suspendre les llicències 
d’aquesta mena de negocis. D’aquesta 
suspensió en queden excloses aquelles 
cuines o càterings destinats a serveis 
essencials com hospitals, escoles o clíni-
ques i que es duguin a terme en espais que 
no estiguin necessàriament situats al cos-
tat d’edificis. L’àmbit de suspensió afecta a 
totes aquelles futures cuines que es trobin 
dins dels límits municipals. A Badalona, 
de moment, no hi ha cap normativa per 
regular aquestes cuines fantasmes.

Un repartidor de l’app Glovo 
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Com funcionen aquestes cuines fantasmes?
Les cuines fantasma ja s’havien desenvolupat abans en 
ciutats com Londres o Nova York, i també tenen impacte 
a Àsia. Una cuina fantasma conté l’equipament de cuina 
i les instal·lacions necessàries per a la preparació dels 
àpats del restaurant, però no disposa de zona de menja-
dor per als clients a peu. De fet, les cuines fantasma, han 
sorgit com a model de negoci com a resposta al ràpid 
creixement de la demanda dels consumidors per menjar 
de menjar al restaurant, i als menors costos derivats de 
l’ús d’instal·lacions de cuina situades fora de llocs urbans 
de gran renda i trànsit. L’ús d’una cuina fantasma permet 
als restaurants establerts amb servei de menjador ampliar 
les seves operacions de lliurament sense afegir estrès a 
la cuina existent, allibera l’aparcament dels vehicles de 
repartiment i els permet entrar a barris nous a un cost 
inferior. Les aplicacions de menjar a domicili han trans-
format el sector de la restauració. Tant que fins i tot han 
fet aparèixer aquest nou model de negoci, els anomenats 
restaurants fantasma o dark kitchen. Es tracta de negocis 
de restauració que serveixen als clients exclusivament a 
través del delivery. Una tendència a la qual s’han sumat 
des d’emprenedors a grans companyies. Les cuines fan-

tasma ja proliferaven abans de la pandèmia, però ara s’han 
posat al descobert, especialment davant la preocupació estesa 
per la construcció de cuines en locals i patis de comunitats 
de veïns.

Nova llei dels “riders”, els repartidors a domicili
Aquest passat agost va entrar en vigor la nova llei que regula 
els riders. Un dels canvis destacats afecta les plataformes 
que ara estan obligades a contractar els repartidors a domicili 
que treballen per a ells. Les empreses, però, estan esqui-
vant l’esperit de la llei amb diferents fórmules que, segons 
els experts, continuaran infringint la llei. Glovo ha contractat 
una petita part dels seus repartidors, un 20%, però la resta 
segueixen com a autònoms modificant algunes condicions 
perquè ara, diu l’empresa, siguin autònoms de debò amb 
lliure connexió o decisió sobre el preu. Els repartidors a do-
micili s’han mostrat «decebuts» amb la nova ‘llei rider’ asse-
gurant que només els ha suposat «perdre ingressos» mentre 
que previsiblement continuaran treballant com a autònoms, 
encara que, sospiten, amb pitjors condicions. La norma ha 
estat molt criticada per associacions de repartidors. Així, 
l’Associació de Plataformes de Serveis sota demanda (APS), 
que engloba a les principals plataformes de ‘food delivery’ 
a l’Estat espanyol, Deliveroo, Stuart, Glovo i Uber Eats, va 
advertir en el seu moment que aquesta llei posa en risc el 
desenvolupament d’un sector que aporta més de 700 milions 
d’euros al PIB espanyol.

Façana d’una de les cuines fantasmes a Coll i pujol 

Les cuines fantasmes han anat creixent durant els darrers mesos 
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L’escola del Vent, situada a la platja de 
l’estació de Badalona, porta temps sent un 
dels punts de referència d’activitats aquà-
tiques a Badalona cada estiu.Paddle surf, 
Vela o kayak són algunes de les activitats 
que ofereix aquest espai i que ha vist com 
la demanda ha crescut molt després de la 
pandemia. Al ser activitats a l’aire lliure i 
la majoria individuals, han vist com mol-
ta gent ha optat per aquest tipus d’oci en 

temps de pandemia.
Els responsables d’aquest espai afirmen 
que la temporada d’estiu ha estat molt 
bona i que cada any hi ha més gent que 
s’interessa per aquestes activitats; el 
paddle surf i el Wing Foil han estat les 
activitats estrella d’aquesta temporada 
estival. Aquest any han pogut estrirar 
una mica la temporada d’estiu i roman-
dran oberts fins a finals d’Octubre.Anar amb kayak és una de les activitats de l’escola

Les tempestes dels darrers dies, tant de dis-
sabte com de dilluns, ha provocat diverses 
incidències a la ciutat. La de dilluns al vespre, 
va deixar 17 litres d’aigua caiguts en pocs mi-
nuts al Centre de Badalona. El pas de Martí i 
Pujol, del costat de la Renfe direcció platja, 
va quedar inundat novament. Durant força 
estona, un grup de veïns van haver d’alertar 
als conductors de l’aigua acumulada perquè 
no va aparèixer cap patrulla de la Guàrdia Ur-
bana. A més, segons els Bombers, van rebre 
una desena d’avisos per la forta pluja, des 
d’inundacions de baixos, a caigudes de fals 
sostre o despreniment de façanes, com al ca-
rrer Sagunt, 5. El carrer Pau Piferrer, en obres, 

s’hi ha acumulat força aigua i va provocar 
inundacions fins a l’entrada de la parada de 
metro de la Salut. De fet, dissabte va passar 
el mateix. Les obres que s’estan fent preo-
cupen als veïns perquè les pluges d’aquesta 
tardor podrien provocar grans acumulacions 
d’aigua.
Nou vessament d’aigües fecals a les platges 
de Badalona 
Com cada vegada que plou, el clavegueram 
de Badalona, antiquat, s’inunda i com a con-
seqüència es desborda al mar. Els residus hu-
mans i animals, el plàstic, els metalls nocius 
i les escombraries entren regularment a les 
aigües mediterrànies de Badalona sense que 

Riuada al carrer Pau Piferrer

L’episodi de pluges dels darrers dies provoquen 
diverses incidències a Badalona
El carrer Pau Piferrer, en obres, pateix els efectes dels aiguats darrers

L’escola del Vent allarga les activitats 
fins a finals d’octubre
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Apareix una serp a les platges de Badalona 

Dissabte a la tarda, un cop va passar la 
tempesta d’aigua damunt Badalona, va 
aparèixer una serp a la platja de la ciu-
tat. El servei de socorrisme va donar 
l’alerta. Segons va explicar el regidor 
de Via Pública, Daniel Gràcia, a les 
xarxes socials es tractava d’una serp 
verda, una espècie autòctona. Segons 
Gràcia, es va avisar als Agents Rurals 
que van traslladar l’animal a la Serra-
lada de Marina.

hi hagi gaire enrenou. Dissabte, una vegada 
més, les aigües fecals van anar a mar. Un ví-
deo publicat des del restaurant Sotavent del 
Club Natació Badalona així ho demostrava. 
En aquestes imatges es veu clarament com el 

sobreeixidor deixa anar a mar tota mena d’ai-
gües brutes. Aquest és un dels problemes del 
litoral de la ciutat. Aquest cas va obligar diu-
menge, darrer dia de la temporada de bany, a 
hissar la bandera vermella.
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Nadia : “La meva veritat 
són les meves cicatrius i les meves ferides”
Nadia Ghulam és una escriptora afganesa. 
Durant deu anys es va fer passar pel seu 
difunt germà per tal d’evadir les rígides pro-
hibicions del  règim talibàcontra les dones. 
Anys més tard, narrà aquesta experiència 
per mitjà de la novel·la El secret del meu 
turbant.

El 2006, gràcies l’Associació per als Drets 
Humans a l’Afganistan (ASDHA), arriba a 
Badalona, ciutat en què viu actualment amb 
els seus pares adoptius. Es troba implicada 
en diferents iniciatives per tal d’ajudar el seu 
país, a més d’aprendre català, informàtica, 
integració social i matèries que tenen a veure 
amb  la qualitat del treball de les ONG.

En quina situació es troba la teva fa-
mília?
La meva família està en una situació molt 
complicada; està buscada i vigilada en tot 
moment i no tenen cap mena de tranquil·li-
tat. Els meus pares, que ja són grans, i estan 
atrapats a Kabul, viuen amb la por al cos 
del que pugui passar. Estan vigilats i assen-
yalats. Les meves germanes també estan a 
Kabul en una situació molt semblant. Pel que 
fa a les meves cosines, han estat apallissades 
i torturades pels talibans perquè treballaven 
pel govern del país.

Des de que els Talibans han arribat a 
Kabul ha canviat la situació completa-

ment del país
Hi ha molta violència, però la violència no 
només és cosa dels talibans; actualment el 
meu país està enmig d’una guerra civil, i tant 
els talibans com la resistència del nord pro-
voquen violència i tenen a la població espan-
tada. Els dos bàndols es dediquen a generar 
inseguretat als mitjans de comunicació i això 
fa que la societat estigui dividida i sobretot, 
amb molta por.

Els mitjans de comunicació no són im-
parcials doncs?
No es que no siguin imparcials, es que cada 
bàndol els utilitza per fer creure a la societat 
la seva realitat; els talibans ensenyen les bes-
tialitats que fan per generar molta por a la so-
cietat, però la resistència del nord també fa el 
mateix. És una lluita de poder per aconseguir 
tenir a l’altre bàndol el més espantat possi-
ble, i és cometen autèntiques barbaritats per 
part dels dos bàndols.

Segurament a ulls de la resta del món, 
el problema són els Talibans i es con-
sidera a la resistència del nord com la 
part “bona” del conflicte.
Els talibans són molt dolents; són misògins, 
assassins i terribles, però la resistència del 
nord també són guerrers que estan matant a 
molta gent per aconseguir el poder del país. 
El seu líder és un guerrer format a l’Iran; el 
tenen considerat com un heroi. Hi han hagut 
casos que soldats de la resistència del nord 
s’han disfressat de talibans per cometre as-
sassinats i que els mitjans de comunicació 
puguin culpar-los a ells

Ets una de les persones que el règim 
talibà ha parlat de tu i de la teva famí-
lia, perquè creus que ets en el punt de 
mira dels Talibans?
El 2019 es va publicar a França el meu llibre 
titulat El secret del meu turbant; en aquest lli-

bre vaig poder explicar la realitat que es vivia 
a l’Afganistan i vaig poder evadir les rígides 
prohibicions del règim talibà perquè escrivia 
sota el nom del meu germà.
Quan es va publicar el llibre, la gent va co-
mençar a parlar sobre la meva experiència 
i els mitjans de comunicació van titular “La 
dona que va desafiar al règim talibà durant 
10 anys” i clar, això els va molestar molt i, 
sumat amb el que relatava en el meu llibre, 
van començar a amenaçar-me a mi i a la 
meva família

I creus que això només passa allà a 
l’Afganistan?
Jo no tinc la sensació d’estar trenqui-la aquí. 
Jo crec que aquí també soc vigilada i que 
haig d’anar amb molta precaució. Al cap i a 
la fi, el conflicte aquest també és cosa dels 

Els meus pares, 
que ja són grans, 
i estan atrapats a 
Kabul, viuen 
amb la por al cos

La dona és la 
víctima i els 
talibans diuen que 
no tenen cap dret. 
Les tracten molt 
malament
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països que venen armes a l’Afganistan

Quin paper juguen les xarxes so-
cials en un conflicte tant terrible? 
Són d’ajuda o només compliquen 
la situació?
Les xarxes socials són l’únic mitjà que 
hi ha per explicar la realitat que estem 
vivint. Qualsevol persona pot agafar 
un dispositiu i explicar la seva realitat 
per les xarxes, però també hi ha mol-
tes persones que utilitzen les xarxes 
per dir mentides i posar a la societat 
en contra uns dels altres. Jo intento dir 
sempre la veritat i explicar els fets tal 
com han passat. La meva veritat són 
les meves cicatrius i les meves ferides.
Els grans líders que mouen tot aquest 
conflicte no viuen a l’Afganistan, 
viuen en altres països, desenvolupats 
i veient el conflicte sense estar-hi ex-
posats.

Què hauria de fer la comunitat in-
ternacional?
La comunitat internacional hauria 
d’ajudar enviant menjar, medicaments, 
beques per a escoles i universitats o 
roba. Una altra cosa que hauria de fer 
és escoltar als afganesos i afganeses 
perquè puguin explicar la veritat i que 

el món s’adonés de la realitat que es-
tem vivint. Sobretot, no necessitem que 
portin més armes cap allà, necessitem 
ajuda.

Quin és el paper de la dona enmig 
d’aquest conflicte?
La dona és la víctima; els talibans diuen 
visiblement que no tenen cap dret i les 
tracten molt malament. L’altre bàndol 
simplement castiguen a les dones i 
diuen als mitjans de comunicació que 
han estat els talibans. És un conflicte de 
grans dimensions i el paper de la dona 
és molt preocupant a ulls dels guerrers.
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La Federació de Veïns de Badalona, 
amb el suport de diverses entitats i 
tots els grups municipals a l’Ajunta-
ment de Badalona, han convocat per 
diumenge 26 de setembre una mani-
festació per mostrar el seu rebuig a 
la proposta d’ADIF d’instal·lar en dos 
punts de Santa Madrona, davant la 
Danae i la Minguella, unes tanques 
antisoroll per minimitzar l’impac-
te acústic de la circulació de trens. 
Aquesta mesura sembla que no  ha 
agradat gens a la gent que viu molt 
aprop de la platja de Badalona per-
que l’impacte visual que tindrà serà 
molt negatiu per un dels llocs amb 
més encant de la ciutat.

D’aquí a tres mesos farà tres anys 
que resta tancat el Casal d’Avis de 
Can Mercader, al barri de Casage-
mes. El gener de 2019, l’Ajuntament 
de Badalona va procedir a precintar 
el local en compliment d’una inter-
locutòria judicial que dictaminava el 
seu tancament per excés de soroll. 
Aquesta resolució, sorgia d’una de-
núncia particular presentada l’any 
2014. Tres anys després, el Casal 
continua tancat. Ha plogut molt des 
del seu tancament i dos canvis de 
govern a l’Ajuntament. Els 450 socis 
i sòcies del Casal de Can Mercader 
esperen que les obres que s’estan 
portant a terme, en part per inso-
noritzar el local, estiguin acabades 

ben aviat. De fet, un grup de socis, 
consultats pel Diari de Badalona, 
esperen poder tornar a ocupar el 
local, i sobretot després d’un any i 
mig marcat per la pandèmia. Durant 
aquest temps, totes les alternatives 
proposades per tenir un nou local 
no han anat a bon port. Mentre, 
molts dels socis i sòcies del Casal 
de Can Mercader, s’han seguit tro-
bant al pis superior del Círcol Ca-
tòlic de Badalona. En aquest punt 
han pogut seguir trobant-se per no 
perdre el contacte que tenien al Ca-
sal. Recordem que el local de Can 
Mercader és propietat de la Caixa i 
gestionat per l’Ajuntament de Bada-
lona.

Façana del casal

Convocada una manifestació contra 
les tanques antisoroll d’ADIF

Els avis i àvies podrien tornar 
aviat al Casal de Can Mercader

El lema de la manifestació és ‘NO MÉS MURS A LA CIUTAT’

Les obres per insoronitzar el local avancen a bon ritme

VENDA I MUNTATGE D’ENGANXALLS I REMOLCS HOMOLOGATS

93 391 04 67

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, 
va anunciar a mitjans de Juliol l’enderroca-
ment de l’antiga fàbrica Mobba, situada molt 
a prop de la via del tren. La realitat és que, tot 
i que fa 2 mesos de l’anunci de l’ajuntament, 
la fàbrica encara no s’ha enderrocat i així po-
sar fi a un procés lent pels veïns del voltant. 
L’alcalde ha manifestat que l’enderrariment 
de l’enderroc es deu que hi ha moltes coses 
dins i ha estat un procés molt lent el buidar 
tota la fàbrica, i que fins que no estigui buida 
no es podrà completar l’acció. Xavier Garcia 
Albiol compara l’estat de l’antiga fàbrica amb 
el de la nau de l’Gorg, on van morir quatre 
persones en un incendi temps enrere: “Era 
una bomba de rellotgeria que en qualsevol 
moment podria haver provocat una tragèdia” 

L’antiga fàbrica 
Mobba encara 
no s’ha pogut 
demolir

Núm. 725





ACTUALITAT14 Sergi Curto - redaccio@diaridebadalona.com

L’OCI NOCTURN PODRÀ 
TORNAR A OBRIR AMB 
CONDICIONS

La Generalitat de Catalunya permetrà 
la reobertura de l’oci nocturn només 
en espais exteriors i fins a les 3 de la 
matinada a partir d’aquest dimecres, a 
la mitjanit. A aquest horari se li haurà 
de sumar mitja hora més per desallo-
tjar els clients. Així ho ha aprovat el 
Procicat aquest dilluns. Es fa així un 
primer pas després de moltes set-
manes de tancament i de moment es 
deixen els locals interiors per a més 
endavant. D’altra banda, la restauració 
podrà també allargar el seu horari fins 
a la 1 de la matinada, 30 minuts més 
del que pot obrir ara.

Núm. 725

Des de principis d’estiu, un grup de perso-
nes sense sostre estan instal·lats a la platja 
just sota el Pont del Petroli i estan provocant 
nombrosos problemes de convivència amb 
els usuaris de les platges. L’associació de 
veïns de la façana marítima de la ciutat ha 
manifestat que unes 5 o 6 persones fixes 
malviuen sota el pont del Petroli des de 
principis de juliol; el que inicialment no era 
un problema greu s’ha anat agreujant perquè 
aquest grup de persones consumeixen be-
gudes alcohòliques i es dediquen a increpar 
als banyistes que estan a prop i a la gent que 
va la platja a llegir o a descansar. Fins i tot 
han denunciat que aquest grup de persones 
que viuen sota el Pont del Petroli llencen 
pedres als banyistes amb la intenció d’es-
pantar-los i que marxin d’allà.
Els sense sostre també encenen diferents fo-
gueres i es pot veure com la pedra del Pont 
del Petroli comença a tenir una part cremada 
i l’impacte visual que genera és molt nega-
tiu. Des de l’associació de veïns de la faça-
na marítima asseguren que aquest grup de 
persones fa les seves necessitats allà enmig 

i tenen gran quantitat de deixalles acumula-
des allà provocant mala olor i una molt mala 
imatge d’un espai tan especial de la nostra 
ciutat.
Els veïns fa dies que han iniciat converses 

Foto de sense sostre sota el Pont del Petroli

Els sense sostre del Pont del Petroli 
increpen als banyistes
Els veïns inicien converses amb el govern per trobar una solució

amb el govern municipal per tal de trobar 
una solució a aquest problema, però afirmen 
que de moment el grup de sense sostre se-
gueix generant greus problemes de convi-
vència a la platja del Pont del petroli.
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ACTUALITAT18 Sergi Curto - redaccio@diaridebadalona.com

Si t’agrada fer esport, les emocions fortes, 
sentir l’adrenalina i viure experiències úni-
ques, Flydom és el teu nou lloc d’oci . 
Es tracta d’un Trampoline Park situat al cor 
de Badalona, al Centre Comercial Màgic 
Badalona, que compta amb 1700m2 de 
llits elàstics distribuïts en 8 àrees diferents. 
Cada àrea està preparada amb diferents jocs 
i activitats lúdiques diferents per a petits i 
grans

FLYDOM instal·la 1.700 m² 
de llits elàstics al Centre Comercial 
Màgic Badalona

El passat dimarts es va celebrar l’Assemblea 
de socis i sòcies del CB Sant Josep a l’Orfeó 
de Badalona, on tenien sobre la taula diferents 
propostes per seguir jugant a una pista alter-
nativa mentre es fan les obres necessàries al 
Centre Parroquial; també tenien com a opció 
plantejar la dissolució del club en el cas que 
els socis i sòcies ho aprovessin o la dimissió 
de l’actual junta directiva.
Per unanimitat van aprovar seguir lluitant pel 
futur del club. Es va informar que els equips de 
cistella gran del club disputarien els seus par-
tits a la pista de Can Cuyàs, a Barcelona. Una 
mesura provisional que permetrà als diferents 
equips del cub disputar la competició que els 
hi pertoca i amb la normativa que imposa la 
Federació Catalana de Bàsquet. 

 Foto de l’assemblea del passat dimarts

El CB Sant Josep 
utilitzarà la via 
legal per obrir 
el seu pavelló

Aquest nou espai obre les portes perquè nois, 
noies i adults de totes les edats gaudeixin 
d’un nou concepte de diversió. L’espai també 
està preparat pels infants de cada casa amb 
el concepte “Soft Play”, una adaptació per a 
petits que s’inicien en l’esport i que podran 
disposar d’una bona estona amb la màxima 
seguretat i adaptació a la seva edat.
No només es tracta d’una activitat per diver-
tir-se sinó també per millorar la salut. És una 

pràctica i estil de vida saludable que augmen-
ta fins a set vegades l’esperança de vida, ja 
que ajuda a millorar la teva condició física. 
Així doncs, Flydom és un lloc diferent per a 
celebrar festes d’aniversari, comiats de sol-
ter/a, festes de graduació, activitats de team 
building o qualsevol moment que vulguis 
que quedi gravat per sempre.

Obert cada dia de 10 a 14 i de 17 a 22h.
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Foto: Sinai Stengel @stengelsina

Foto: Gaia Ferrari @lefotodigaia

Foto: Gaia Ferrari @lefotodigaia

Foto: Andrea Hortal @amuertestudio

L’Ismael és un jove badaloní del barri de 
Llefià; ell i la seva família han crescut en 
aquest barri i ha estat el lloc on ell ha des-
cobert la seva passió: el disseny gràfic; va 
fer el batxillerat artístic al Pau Gargallo de 
Badalona, i posteriorment va fer el grau de 
disseny a la Llotja; allà va ser un punt d’in-
flexió de la seva vida perquè va descobrir el 
que és avui dia el que realment li agrada.
Aquesta passió l’ha portat a desenvolupar 
un projecte pels diferents barris de la nostra 
ciutat sota el nom de Badaloners; combi-
nat amb el hiphop, que és una altra de les 
seves passions, va descobrir com un dels 
trets diferencials d’aquest estil musical és 
fer comunitat entre els seus membres i ser 
molt propers els uns amb els altres, i ell va 
veure que això es podria aplicar al seu ba-
rri, a Llefià. Barrejant la seva passió pel dis-
seny gràfic i amb l’influència del Hip Hop, 
va començar a pujar dissenys inspirats en 
els barris de Badalona al seu perfil d’Ins-
tagram (@badaloners) i va rebre una molt 
bona acollida per part de molta gent que el 
va impulsar a seguir endavant.
Un dels dissenys que va marcar les diferèn-
cies va ser el que combinava la marca FILA 
amb el nom del barri de Llefià; aquest dis-
seny va tenir molt d’èxit dins del barri i gent 
d’altres barris ho va trobar una iniciativa 
molt interessant i li va demanar que aquesta 
mateixa idea pogués arribar a més barris de 
Badalona.
L’Ismael i el seu inseparable equip van ac-
ceptar el repte i van crear dissenys perso-
nalitzats a altres barris de Badalona, com 
un signe representatiu de què significa cada 
barri per a la gent que hi viu.
Ell defensa que aquesta mena de projec-
tes són una bona manera de demostrar a 
tothom que els joves tenen ganes de fer 
moltes coses i que amb una mica d’organit-
zació i iniciativa poden sortir projectes molt 
engrescadors i que uneixin a la gent.
L’Ismael, tot i que està encantat amb la 
rebuda que ha tingut el projecte de les 
samarretes, insisteix que el seu projecte 
va més enllà, que ell és un artista i que la 
seva passió és el disseny gràfic i el disseny 
vectorial.
La seva idea és seguir creixent professio-
nalment amb nous projectes i cap a la bran-
ca del disseny gràfic, però obert a qualsevol 
oportunitat que li pugui aparèixer per fer 
feliços als qui segueixen els seus passos. A 
poc a poc vol anar creant una pàgina web- 
que el pugui ajudar a difondre més els seus 
dissenys- i consolidar-se com uns dels 
dissenyadors gràfics amb més personalitat 
de Badalona i donant molta visibilitat als 
barris.

Badaloners, un projecte de disseny gràfic i hi-hop
L’artista badaloní Ismael combina les seves dues passions per tirar endavant un 
projecte als barris de Badalona

“ Amb aquesta 
mena de 
projectes els joves 
demostrem que 
tenim ganes de fer 
coses”

“Les meves 
passions són el 
disseny gràfic i el 
Hip-Hop”

“Em va sorprendre 
la rebuda que van 
tenir les de Llefià; 
a partir d’aqui tots 
els barris em van 
demanar la seva”
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LES SARDANES TORNEN AL PARC DE CAN SOLEI 

Fotonotícia

L’Aplec de la sardana va tornar, 
després d’un any de parènte-
si,al parc de Can Solei. Durant 
tot el dia, tres cobles van fer 

sonar sardanes d’ara i d’abans. 
L’Aplec de la Sardana va estar 
organitzat, com cada any, per 
Badalona Sardanista.

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dissabte 25 de setembre
Presentació del llibre “Viviendo sin 
ti” Marta Reina presentarà el seu llibre 
“Viviendo sin tí” al Teatre del Círcol, a 
les 18h

Dimarts 28 de setembre
35a Setmana del Muntanyisme de 
Badalona Dies 28, 29 i 30 de setembre, 
Setmana del Muntanyisme de Badalona, a 
les 20:30h, al teatre Margarida Xirgu 

Dijous 30 de setembre
II Cicle de teatre a Cau d’Orella Lec-
tura dramatitzada: «Un torrent que era 
la mar». Text original de Sebastià Por-
tell, dia 30, a les 19h, a l’Espai Betúlia

Dissabte 25 de setembre
Teatre amb l’obra “Filumena Martura-
no”Clara Segura obre la temporada als 
teatres municipals amb aquesta obra a 
les 20h al Zorrilla.

23/09 al 06/10/2021
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Comença la temporada de tardor als teatres municipals de Badalona

Clara Segura arriba al Zorrilla amb una comèdia 
d’embolics, amor i venjança

La Perla 29 portarà a Badalo-
na, el dissabte 25 de setembre 
a les 20h al teatre Zorrilla, una 
de les grans obres del napolità 
Eduardo De Filippo, Filumena 
Marturano, estrenada l’any 
1946 i de la qual s’han fet 
diferents adaptacions per a la 
televisió i el cinema. Potser us 
sona el títol Matrimonio a la 
italiana: és el nom que es va 
posar a la pel•lícula, basada 
en el text de De Filippo, que 
va arribar a la pantalla gran el 
1964 dirigida per Vittorio de 
Sica i interpretada per Sophia 
Loren i Marcello Mastroianni. 
La versió la protagonitzen Cla-
ra Segura i Enrico Ianniello, 
sota la batuta d’Oriol Broggi, 
que també s’ha encarregat de 
l’adaptació del text original 
—traduït al català per Xavi 

Valls Guinovart. Aquesta obra 
obrirà la temporada de tardor 
dels teatres municipals que 
Badalona que s’allargaran fins 
a Nadal.

Espectacles fets a Bada-
lona
La programació de proximitat 
seguirà sent un dels eixos del 
programa d’arts escèniques 
dels teatres municipals de Ba-
dalona. Les formacions bada-
lonines KoRPo Dance Project 
i Dancing Human, així com la 
Banda Simfònica de Badalona, 
pujaran a l’escenari del Teatre 
Zorrilla durant els mesos d’oc-
tubre i novembre per oferir-nos 
les seves innovadores propos-
tes en el terreny de la dansa i 
el tradicional concert de Santa 
Cecília, respectivament.L’obra serà representada el dissabte 25 de setembre, a les 20h

S’han de reservar les entrades abans

Ismael Dueñas és un pianista i 
compositor badaloní, autor de 
discs com Pianisme Il·lustrat, La 
Tirania de la Cosa, Inversions, 
Jazz Ateu o el seu últim Cantau-

Concert de Dueñas i Sanglas a 
l’Espai Tolrà de l’Orfeó

tisma on es reinventa ell mateix 
com a cantautor a la guitarra i veu. 
Les seves composicions, produc-
cions i trajectòria com a pianista 
han fet que la crítica especialitza-

da i els premis SGAE el situï entre 
un dels grans valors del nou jazz 
repetides vegades. La Revista En-
derrock juntament amb una vinte-
na de crítics del país han triat el 
seu disc Mirage com un dels 100 
millors discs de la història del 
jazz català. Per la seva part, l’Abril 
Sanglas és una cantant d’una do-
tadíssima veu i actriu sorgida de 
l’Institut del Teatre de Barcelo-
na, ens mostra la seva faceta de 
cantautora amb unes prodigioses 
cançons, que properament con-
formaran el seu primer disc sota 
la direcció musical de Dueñas. 
Junts, a guitarra, veus i piano, 
ens presentaran unes pinzellades 
d’aquests últims treballs i alguna 
curiosa versió que ens traslladarà 
fins els racons més íntims i sen-
sitius de l’imaginari món musical 
d’aquest creatiu cantautor. Serà el 
2 d’octubre, a les 18:30h, a l’Espai 
Tolrà.

Torna el cicle de poesia a l’Espai 
Betúlia durant aquesta tardor. La 
primera proposta d’aquest certa-
men arribarà el 30 de setembre, 
a les 19h. La lectura dramatit-
zada serà «Un torrent que era la 
mar» a càrrec d’Olga Galvany, 
Rosa Homs, Joan Matallana i Ia 
Mirapeix. L’espai sonor serà de 
la mà de Joan Vidal i la direcció 

d’Albert López Vivancos. L’acte 
està organitzat pels Amics del 
Teatre Zorrilla de Badalona. El ci-
cle anirà seguint a l’Espai Betúlia 
del carrer Enric Borràs, al barri del 
Centre. L’aforament és limitat. Cal 
inscripció prèvia (indicant nom, 
cognoms i telèfon de contacte) per 
mitjà de correu electrònic a espai-
betulia@badalona.cat

II Cicle de teatre 
a Cau d’Orella a 
Badalona 

Imatge d’arxiu de l’Espai Betúlia 

Imatge de Dueñas i Sanglas a la platja de Badalona
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Amb més de la meitat del primer equip for-
mat a la pedrera verd-i-negra, el Joventut 
2021 - 2022 torna a apostar per arrelar un 
projecte continuista amb la seva filosofia de 
gent de la casa. La mitjana d’edat del Joven-
tut d’aquest curs és de 26,8 anys. Una ma-
duresa força bona en què els esportistes ja 
comencen a arribar al seu cim físic màxim. 

Amb 34 anys, Pau Ribas i Ante Tomic seran 
els dos jugadors més veterans, experimen-
tats i de major edat i els més joves tornen 

a ser els del planter: Parra (21), Zagars 
(21) i Busquets (22). La tripleta formada 
per Ventura, Vives i Bassas tanquen els ju-
gadors formats a l’Olímpic i els tres ja es 
coneixen de la seva etapa formativa al club, 
formant-ne part de la generació 92-93 verd-
i-negra. Els americans Brandon Paul i De-
rek Willis, el dominicà Andrés Feliz, el suec 
Birgander i l’eslovac Brodziansky comple-
ten el ròster liderat per Carles Duran, Dani 
Miret (nova incorporació), Pau del Tio i Al-
bert Cañellas (nova incorporació).

Foto: X.G

El conjunt verd-i-negra, format per joves amb projecció i jugadors experimentats

Primer equip 
Joventut de Badalona 2021-2022

Brandon Paul Pau Ribas

Andrés Feliz                        Derek Willis

Vladimir Brodziansky

Arturs Zagars Joel Parra

Ferran Bassas

Simon Birgander Ante Tomic

Pes: 91 Kg
Alçada: 193 cm
Nacionalitat: USA
Lloc de naixement: Gurneeb
Data de naixement: 
30/04/1991

Pes: 80 Kg
Alçada: 194 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Badalona
Data de naixement: 2/3/1987

Pes: 87 Kg
Alçada: 200 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Getxo
Data de naixement: 
19/05/1997

Pes: 100 Kg
Alçada: 210 cm
Nacionalitat: Eslovàquia
Lloc de naixement: Prievidza
Data de naixement: 5/8/1994

Pes: 94 Kg
Alçada: 192 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Badalona
Data de naixement: 
07/04/1992

Pes: 81 Kg
Alçada: 190 cm
Nacionalitat: Letonia
Lloc de naixement: Riga
Data de naixement: 
21/04/2000

Pes: 110 Kg
Alçada: 209 cm
Nacionalitat: Suecia
Naixement: Kvistofta, Suecia
Data de naixement: 
23/10/1997

Alçada: 202 cm
Nacionalitat: Espanya
Lloc de naixement: Barcelona
Data de naixement: 4/4/2000

Pes: 108 Kg
Alçada: 217 cm
Nacionalitat: Croàcia
Lloc de naixement: Dubrovnic
Data de naixement: 17/2/1987

Pes: 103 Kg
Alçada: 206 cm
Nacionalitat: USA
Lloc de naixement: Louisville
Data de naixement: 21/6/1995

Escorta Escorta                                   Pivot Base

Base

BaseEscorta

Base AlerAler Pivot Pivot

8888

2020

4444

161614144433

3535323230302222

22
Pep Busquets

Pes: 90 Kg
Alçada: 198 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Granollers
Data de naixement: 2/3/1999

Escorta

Pes: 79 Kg
Alçada: 181 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Barcelona
Data de naixement: 29/4/1992

1010

Pes: 82 Kg
Alçada: 183 cm
Nacionalitat: REP. DOM.
Lloc de naixement: Santo 
Domingo
Data de naixement: 15/7/1997

Pes: 86 Kg
Alçada: 192 cm
Nacionalitat: ESP
Lloc de naixement: Barcelona
Data de naixement: 16/6/1993

Albert Ventura                 Guillem Vives

23/09 al 06/10/2021
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PRÈVIA LLIGA 3a Jornada Lliga ACB. Olímpic, diumenge 26 de setembre a les 18:30h

La memòria col·lectiva de l’aficionat verd-
i-negra recorda perfectament el darrer 
partit que es va produir a l’Olímpic entre 
Joventut i Baskonia. Segurament no re-
cordaran la data exacta d’aquell dia però el 
Diari de Badalona us rememora que va ser 
un 24 d’octubre de 2020, més enllà de les 
22:30h de la nit i en la segona temporada 
sense públic a la graderia del pavelló.
Sense cap aficionat present en un dels 
millors partits de la temporada anterior a 
casa i amb un final de partit no apta per a 
cardíacs. Vaja, de pel·lícula.
Ferran Bassas va ser l’heroi d’aquella nit 
amb un triple sobre la botzina que donava 
la victòria a la Penya (83-82) i en què el Jo-
ventut 2020 - 2021 va començar a generar 
un ambient i una adrenalina força gran i en-
grescadora entre la parròquia verd-i-negra.

El protagonista d’aquella nit, però, no po-
drà participar al partit d’aquest diumenge a 
l’Olímpic (18:30 hores) però els socis de 
la Penya sí que tindran aquell partit força 
present per creure-hi en la victòria i sumar 
el segon triomf de forma consecutiva al 
pavelló.
Enfront, tindran el Baskonia de Dusko 
Ivanovic amb un projecte renovat. La no 
continuïtat de Pierra Henry és una de les 
grans baixes al conjunt baskonista. Tam-
poc hi serà el talent de Polonara, també un 
home clau i amb millors estadístiques la 
passada temporada.
Les altes al Baskonia 21-22 aquest estiu 
han estat: Matt Costello (Herbalife Gran 
Canaria), Vanja Marinkovic (Valencia 
Basket), Simone Fontecchio (Alba Berlin), 
Wade Baldwin (Bayern de Múnich), Jayson 

Granger (Alba Berlin) i Landry Nnoko (Cr-
vena Zvezda MTS). Valencia Basket i Urbas 
Fuenlanbrada han estat les dues primeres 
jornades de lliga de Baskonia, amb un inici 
amb victòria a La Fonteta.

Lesionats
Amb Ferran Bassas i Arturs Zagars com a 
baixes segures, el gran dubte serà el debut 
de Simon Birgander després del seu en-
surt a Galícia durant la pretemporada. El 
pivot suec es troba en la recta final de la 
seva recuperació de 15 dies i podria estar 
disponible per al matx davant el Baskonia.

Al bàndol visitant, Dusko Ivanovic tindrà 
un únic dubte. Alec Peters pateix una le-
sió al genoll dret que el manté al marge 
del grup. L’ala-pivot nord-americà va patir 
un contratemps durant el transcurs d’un 
amistós de pretemporada davant de Leno-

L’Olímpic vol viure ‘in situ’ la de l’any passat

JOVENTUT BADALONA BASKONIA

Ferran Bassas va ser l’heroi la temporada passada a l’Olímpic, amb aquest triple 
sobre la botzina davant el Baskonia. Foto:  D.Grau /CJB

Foto:  D.Grau /CJB

vo Tenerife.
Abans d’aquest enfrontament, el Joventut 
va visitar la pista del Monbus Obradoiro, 
curiosament, la darrera pista que havia de 
visitar el Joventut abans de l’aturada de la 

competició a causa de la pandèmia.
Amb poc menys de 24 hores de marge, el 
Joventut tornarà a jugar un partit i Car-
les Duran haurà de gestionar força bé les 
càrregues dels jugadors.

Núm. 725



Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com JOVENTUT 25

dos bases encara lesionats.  Arturs Zagars 
serà el primer en tornar a una convocatòria 

Retorn inesperat de Tomic i a l’espera 
de la recuperació de Birgander, Bassas i Zagars

i, a partir del mes de novembre, serà el re-
torn esperat de Ferran Bassas. 

Foto: CJB

 Joventut - Baskonia  

 Coosur R. Betis  -  BAXI Manresa

 Unicaja -  Gran Canaria

 Valencia Basket -  UCAM Murcia

  Lenovo Tenerife - Bilbao Basket       

 Casademont ZGZ -  Herada SPB 

 Real Madrid  - Monbus Obrad.  

 Urbas Fuenla  - Morabanc And.

 Barça  - Río Breogán 

Jornada 4

 Gran Canaria - Joventut  

 UCAM Murcia  -  Unicaja

 Casademont ZGZ -  Valencia Basket

 Bilbao Basket -  Barça

  Hereda SPB -  Morabanc And.

 Real Madrid -  Lenovo Tenerife

 BAXI Manresa  - Baskonia  

 Río Breogán  - Coosur R. Betis

 Monbus Obra  - Urbas Fuenla

Jornada 3
Dissabte passat a l’Olímpic, tots els socis 
de la Penya es van quedar sorpresos quan 
van veure i escoltar el nom d’Ante Tomic 
a la presentació dels jugadors davant el 
Bilbao Basket i no als seients annexos a la 
banqueta, on hi eren els integrants lesio-
nats de la plantilla. 
El pivot croat va ser intervingut el passat 
20 d’agost d’una fractura proximal del ter-
cer metacarpià de la mà esquerra i el seu 
temps de recuperació es fixava en sis set-
manes, aproximadament. 
Sense Tomic ni Simon Birgander dis-
ponibles, Carles Duran no hauria tingut 
cap pivot al partit contra el conjunt basc, 
però la predisposició de Tomic d’arrencar 
la temporada amb l’equip, va permetre el 
conjunt badaloní disposar de Tomic du-
rant 20 minuts a pista. Progressivament, 
el Joventut començarà a recuperar els tres 
efectius encara lesionats i que comença-
ran a incorporar-se a partir d’aquest cap 
de setmana, amb el retorn de Simon Bir-
gander, amb el possible retorn de Simon 
Birgander. El pivot suec serà dubte fins a 
darrera hora.
A partir del mes d’octubre serà el torn dels 
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El projecte verd-i-negra genera 
una gran estrena a l’Olímpic: 2.362 aficionats
Tot i les restriccions, tots els socis van tenir el dret d’accés davant el Bilbao Basket

Foto: Manel Expósito

2.362 socis és la xifra oficial de seguidors 
de la Penya que van assistir a l’estrena del 
primer equip verd-i-negra a l’Olímpic. Una 
molta bona assistència de seguidors davant 
el Bilbao Basket. Si més no, la gran tempo-
rada que va fer l’equip durant la campanya 
2020 - 2021 i la continuitat d’una sòlida 
base de jugadors ha estat un motiu de pes 
perquè els aficionats badalonins hagin re-
colzat el conjunt de Carles Duran al primer 
partit de lliga.
D’altra banda, més de la meitat dels socis 
no han pogut gaudir d’un partit de la Penya 
des del mes de març de 2020, quan la com-

petició es va aturar i les restriccions no es 
van començar a relaxar una mica a finals del 
curs anterior. 

Un miler de seguidors del Joventut van veu-
re en directe els dos partit d’Eurocup dispu-
tat a l’Olímpic amb públic i també el play-off 
contra el FC Barcelona. 
Aquest proper diumenge a les 18:30h la 
Penya jugarà contra Baskonia el segon 
partit a casa i l’horari tornarà a acompan-
yar perque es pugui gaudir novament d’una 
molt bona assistència de seguidors a la 
graderia. 

Foto: CJB

ja que la venda d’entrades per al públic en 
general encara es troba bloquejada. Tot i 
això, els socis tenen l’opció de cedir la seva 
localitat a un familiar o un amic.
A partir del mes d’octubre - no hi ha una 
data concreta - les restriccions podrien 
relaxar-se una mica més i tenir la possibi-
litat de venda de tiquets a les taquilles de 
l’Olímpic.
Manresa (09/10) i Andorra (16/10) seran 
els propers partits de la Penya com a local. 
Tots dos partits, dissabte a les 18h.

L’ambient de dissabte al pavelló davant el 
Bilbao Basket podria millorar aquest mateix 
diumenge contra un altre conjunt basc, el 
Baskonia.
Un dels millors partits que es poden viure 
a l’Olímpic ha matinat força aquesta tempo-
rada i la previsió és poder apropar-se als 
3.000 socis a la graderia del Palau d’Es-
ports de Badalona.
Els abonats al Joventut d’aquesta tempora-
da seguiran sent els únics afortunats que 
podran gaudir de la Lliga Endesa al pavelló, 

Encara sense venda 
d’entrades per al públic
Es preveu un bon caliu davant el Baskonia
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Foto:  M.E

Només hem superat tres jornades de lli-
ga a la Segona RFEF però la situació al 
primer equip del CF Badalona comença 
a ser preocupant. I a més a més, per par-
tida doble. Els resultats positius no han 
arribat encara en els tres partits disputats 
i les sensacions a la gespa no són gens 
bona.

Amb només un punt de nou possibles, el 
conjunt de Nacho Alfonso necessita sumar 
victòries per agafar confiança, independent 
del rival que es tingui com a adversari. 
L’escut s’ha de començar a defensar d’una 
vegada per totes.
La notícia “més positiva” de la temporada 
és que el Badalona ha jugat contra tres con-
junts aspirants a la part alta de la classifi-

Miguel Martínez pateix una lesió de 
LCA
Després de les proves mèdiques realitza-
des, el Badalona ha confirmat que el mig-
campista Miguel Martínez va patir una lesió 
greu al partit de la jornada 2 davant el Lleida 

CERDANYOLA FCCF BADALONA

Evitar encendre l’alerta taronja

4a Jornada. Municipal de Badalona. diumenge 26 de setembre a les 18:00hLA PREVIA: 

cació: Espanyol B, Lleida Esportiu i Ebro. 
El calendari en els propers duels, però, no 
serà gens assequible, ja que els nouvinguts 
a la categoria han començat a exhibir el seu 
potencial i mantenen la seva bona dinàmica 
de Tercera Divisió.
El Cerdanyola de Toni Carrillo visita diu-
menge l’Estadi amb un total de tres juga-
dors amb passat a l’Estadi: Kilian Duran, 
Nils Puchades i Marcel Serramitja. Dues 
victòries i una derrota és el balanç dels va-
llesans en el seu debut a la categoria. Equip 
amb una plantilla molt experimentada i que 
es coneix força bé de la temporada anterior 
a Tercera.
Diumenge (18:00h), a l’Estadi, nova opor-
tunitat per al Badalona de demostrar la seva 
màxima aspiració aquesta temporada.

Esportiu..
Martínez s’ha trencat el lligament anterior 
creuat i el menisc del genoll dret i estarà uns 
mesos apartat dels terrenys de joc. Aquesta 
notícia negativa, pràcticament l’acomiada 
fins a final de temporada (6-8 mesos).

Foto: M.E

El Badalona va patir a la Ciutat Esportiva 
Dani Jarque la segona derrota de la tem-
porada en tres partits disputats - els esca-
pulats únicament han aconseguit sumar 
1 punt de 9 possibles - en un partit molt 
dèbil durant el primer temps a Sant Adrià i 
una mica més equilibrat a la represa.
El conjunt de Nacho Alfonso, amb molta 
crítica negativa per part de l’afició, no va 
saber adaptar-se al ritme de partit del filial 
blanc-i-blau tot i que va gaudir d’ocasions 
per poder sumar un punt davant un rival 
amb molta més ambició i ocasions.
La millor notícia al descans per als badalo-
nins era l’empat a zero del marcador davant 
un Espanyol B que va perdonar la vida al 
Badalona durant el primer temps. Només 
Toni Larrosa i Valentín Merchán van gaudir 
de les dues aproximacions badalonines.
A a la represa, el partit es va aconseguir 
anivellar una mica més, tal com va ocórrer 

ESPANYOL - BADALONA

1 0

Una nova decepció lluny de Badalona

fa dues setmanes a Saragossa, però 
l’Espanyol B es va endur els tres punts 
(merescuts) gràcies a una diana d’An-
tonio Roca al tram final de l’enfronta-
ment.
Álvaro, a boca de canó, va poder esga-
rrapar un empat en la darrera acció de 
partit, però la manca d’encert va con-
demnar el Badalona a una nova derrota.

Classificació

Propera Jornada 

 Badalona - Cerdanyola 
 Europa  -  Espanyol B  
 Prat -  Terrassa 
 Numancia -  Peña Deportiva 
 Brea -  Ejea 
 Andratx  -  Lleida Esportiu 
 Ibiza IP  -  Ebro 
 Tarazona  -  Teruel 
 Huesca B  -  Formentera 

 Espanyol B  1 - Badalona  0
 Ejea 1 -  Huesca B 1 
 Peña Deportiva  3 -  Brea  0
 Ebro 1 -   Andratx 1
 Cerdanyola  2    -  Prat  1
 Formentera 1 -   Tarazona 1
 Teruel 2  -  Ibiza IP 2
 Lleida Esportiu 0  -  Europa 2 
 Terrassa 1  -  Numancia 1 

Resultats Jornada 3

  Equip PTS GF GC
 1. Peña Deportiva  7 5 1
 2. Ebro 7 5 2
 3. Formentera  7 5 3
 4. Cerdanyola 6 4 4
 5. Espanyol B 6 2 2
 6. Teruel 5 5 4
 7. Terrassa 5 4 3
 8. Europa 4 5 2
 9. Ibiza IP 4 5 4
 10. Prat  4                4              3
 10. Numancia 4 3 2
 12. Tarazona 4 3 3
 12. Huesca B 2 3 4
 12. Lleida Esportiu 2 3 5
 15. Ejea 1 2 4
 16. Badalona 1 2 5
 17. Andratx 1 1 4
 18. Brea 1 2 6
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El creixement de les ‘gavines’ s’apropa a les 200 
jugadores i les màximes categories de futbol base
El club torna a inscriure l’equip Benjamí i l’Aleví A ha assolit l’ascens a Primera 

Foto: CES

El creixement del Club Esportiu Seagull 
encara no ha arribat al seu sostre màxim. 
Amb el primer equip consolidat a l’elit 
del futbol femení - la propera tempora-
da hi haurà una nova categoria superior 
més professional - el planter de les ‘ga-
vines’ s’enforteixen any rere any. Encara 
que pugui semblar un tòpic, el club farà 
un pas endavant el curs que comença en 
les properes setmanes. La gran notícia 
a la base blava és el retorn de l’equip 
Benjamí a l’estructura esportiva. Les ‘mi-
nigavines’ tornaran a tenir etapa d’inicia-
ció, amb nenes entre els 7 i els 9 anys.
A més a més, els èxits a l’entitat també 
han començat a ser esportius. S’ha as-
solit l’ascens de l’Aleví A a Primera Divi-
sió i el club gaudirà de les màximes ca-
tegories Infantils i Alevins de Catalunya.

El repte d’aquest any serà fer-ho també 
amb el Juvenil A, a la Preferent. La cap-
tació durant les portes obertes del mes 
de juny i setembre es valoren molt posi-

tivament al club i el Seagull ja s’apropa 
a les 200 noies i una suma de 12 con-
junts.

Sorteig Copa de la Reina
D’altra banda, el Seagull coneixerà 
aquest divendres 24 de setembre el seu 
rival a la primera eliminatòria de la Copa 
de la Reina, en la primera participació 
històrica de les ‘gavines’. El rival serà un 
conjunt de Reto Iberdrola o Primera Na-
cional i els enfrontaments seran a partit 
únic. Fins a la tercera fase, no hi hauria 
cap rival de Primera Divisió.

Torna la lliga
Després d’una setmana sense competi-
ció, les ‘gavines’ visiten aquest cap de 
setmana Astúries per enfrontar-se al 
Real Oviedo, rival situat a les posicions 
més endarrerides de la classificació. 
L’equip de Juli Garcia buscarà la pri-
mera victòria i els primers punts de la 
temporada.

El Municipal de Bufalà 
tindrà gespa nova a partir de l’any 2022
És la instal·lació esportiva de futbol amb més urgència de canvi de catifa

Foto: M.E

Llefià, Badalona Sud i, a partir de la 
propera temporada, també Bufalà. Des-
prés de molt de temps de lluita i reivin-
dicació, el CF Bufalà gaudirà de nova 
catifa a partir del curs 2021 - 2022. O 
aquesta és la previsió per part de l’Ajun-
tament de Badalona. El club ja ho ha 
anunciat i la Regidoria d’Esports també 
ho ha confirmat al Diari de Badalona. 
L’estrena d’una nova gespa, el canvi del 
reg de la instal·lació i la millora en els 
vestidors són els tres eixos en què es 
treballarà a un dels camps de futbol a 
on més practica esportiva hi ha i a on 
més de 20 conjunts s’exerciten durant 
la setmana i disputen partits en les jor-
nades de dissabte i diumenge. Una úni-
ca entitat esportiva però molta activitat. 
A curt termini, també hi ha la previsió de 
substituir la gespa al Municipal de Can 
Cabanyes, a on juga el CF Sistrells i a on en 

les darreres temporades segueix creixent 
en nombre de conjunts i jugadors. L’estiu 
de l’any 2022 pot ser la data fixada al ca-
lendari perquè es pugui culminar el canvi 
de gespa al barri badaloní de Sistrells. 
 
En aquest cas, el club pateix força du-
rant les jornades de forta pluja, ja que 
el desnivell de la gespa provoca bassals 
considerables i prohibeix la pràctica es-
portiva i l’ajornament de partits, entre-
naments i trenca el dia a dia de l’entitat. 
 
L’any 2015, el Municipal de Llefià va 
substituir la seva gespa i quatre anys 
més tard, 2019, va ser el Municipal de 
Badalona Sud qui va rebre la bona nova. 
En aquella ocasió, el pressupost total de 
la remodelació va ser de 381.000 euros, 
133.000 euros el canvi de vestidors i 
130.000 euros la nova gespa.

FUTBOL COMARCAL
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Supera Maristes i Badalonès a la fase de grups

El sènior B del Club Joventut Ba-
dalona (2-0), entrenat per César 
Saura, ha regnat amb solvència 
a la fase de grups de la Lliga 

La Penya B, a quarts de final 
de la Lliga Catalana d’EBA

Catalana de lliga EBA 2021, en 
un grup on els verd-i-negres van 
acabar colpejant amb força a la 
tercera i definitiva jornada davant 

el Maristes Ademar de Javi Espi-
nosa (0-2), per 93-66 en un derbi 
badaloní tenyit de verd-i-negre 
des del salt inicial. Els 11 triples 
dels de César Saura, que van 
anotar sempre 21 punts o més a 
cada quart, van deixar sense op-
cions als seus veïns badalonins. 
Davant l’AE Badalonès de Xavi 
Riera, l’Ademar també va caure a 
La Plana amb un marcador molt 
ajustat (62-66) i els ‘dimonis’ 
van ensopegar al derbi davant el 
segon conjunt verd-i-negre (65-
72).
Amb aquests marcadors, el Jo-
ventut B jugarà els quarts de fi-
nal davant el Sol Gironès Bisbal 
aquest dissabte al pavelló Mu-
nicipal de Salou. La Final Four 
tindrà lloc el proper 12 d’octubre, 
amb seu i horari encara per de-
terminar. A partir del 3 d’octubre 
arrencarà la temporada oficial de 
lliga EBA amb la primera jornada.

La 34ª edició de la Copa Badalona 
de basquetbol comença a buscar 
una data al calendari per poder 
organitzar la competició que dis-
puten els conjunts sèniors mas-
culins i femenins dels equips de 
Badalona. 
La darrera edició es va disputar 
fa dos estius (2019) i la de l’any 
passat es va haver de suspendre a 
causa de la covid. 
Habitualment, el torneig badaloní 
que lidera la Badalona Basquetbol 

Base (BBB) es disputa com a prè-
via de l’inici de la nova temporada 
durant el mes de setembre però 
aquest any no ha estat així. 
L’aturada de les competicions en-
tre Nadal i Reis podria ser la nova 
data per poder disputar la compe-
tició entre els conjunts de Copa 
Catalunya a Territorial. La majoria 
d’equips no tenen competició en-
tre el 20 de desembre i el 14 de 
gener i durant aquests 15 dies es 
podrien disputar els partits. 

La Copa Badalona 
podria disputar-se 
entre Nadal i Reis

Foto: Arxiu

Foto:CJB

Definits els entrenadors sèniors 
als clubs badalonins per a la temporada 2021-2022
Aquest diumenge, a La Plana, derbi badaloní entre Maristes i Badalonès

Foto: M.E

del Júnior A i amb experiència al Joventut, 
com a segon de Dani Miret al Júnior verd-
i-negre. 
Canvis i nou cicle també als dos conjunts 
badalonins de Copa Catalunya. Marcel 
Roca serà el nou entrenador del sènior A 
del CB Sant Josep. Tècnic amb passat a la 
selecció catalana Cadet, Maristes Ademar, 
UE Montgat, Joventut i també al centre pa-
rroquial en una etapa anterior. Al Círcol Ca-
tòlic també hi haurà canvis, després de tan-
car cicle Óscar Gallifa a La Plana. La seva 
banqueta l’ocuparà Pere Lluís Coromo-
nias, fins aquest curs anterior al sènior B. 
Qui sí continuarà dirigint el seu actual club 
serà Xavi Grau al primer equip de la Mingue-
lla, a Primera Catalana. Primer curs després 
de la pandèmia per a ell i també Pere Gar-
cía, qui debutarà al segon equip del Círcol.. 
A Segona Catalana, Jaume Gabaldà con-
tinuarà una temporada més a la Cultural, 
José María Giménez dirigirà el Bàs-

quet Bufalà i David Viñas serà el diri-
gent a Llefià. Jordi Tena i Salva Rubio 
es mantenen al Sant Andreu Natzaret i 
Quim Solà és l’escollit a la Minguella B.. 
A Tercera Catalana, Marc Funtané con-
tinuarà al capdavant del Badalonès B, 
Óscar Roses al Círcol Veterans (Sènior 
C) i Iñaki Torralbo agafa el relleu de Kike 
Zudaire al segon equip de l’Ademar. 
En categoria femenina, canvis mínims. El 
Sant Josep aposta per gent de la casa per 
agafar el relleu de Gerard Castro i el seu 
lloc l’ocuparà Toni Sánchez. Sergio Arias 
es manté al sènior de la Llefià i Joan Ber-
che al sènior B (també farà la mateixa fun-
ció al segon equip masculí).
Relleu a la banqueta de la Minguella amb 
el nomenament de Jéssica Garcia i d’Arnau 
Creus al Sant Andreu Natzaret. Toni Aragón 
i Dani Salvador, liderarant els sènior A i B 
del Círcol, respectivament.Pau López tanca 
els femenins al sènior B de la Minguella.

sumarà el seu sisè curs al capdavant del 
Badalonès en la tercera campanya a lliga 
EBA, i César Saura al Joventut B. Per la 
seva part, Javi Espinosa agafa el relleu de 
Lluís Garcia al Maristes Ademar procedent 

El relleu d’entrenadors a les banquetes del 
basquetbol badaloní serà notable la pro-
pera temporada. Dels cinc conjunts amb 
més categoria, només continuen dos di-
rigents. I aquests seran Xavi Riera, qui 
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Regata homenatja 
a Manu Perelló al CN Bétulo
Aquest dissabte (16:00h) al Port de Badalona

Foto: CNBétulo

El CN Bétulo organitza aquest dissabte 
al Port de Badalona (16h) una regata de 
llagut català homenatge a Manu Perelló, 
un referent al club que va ajudar a per-
feccionar la tècnica del rem en llagut en 
un moment en què molts es començava a 
aprofundir en el perfeccionament. La seva 
llarga experiència en clubs de rem des de 
Port de la Selva fins a les terres de l’Ebre 
va fer que la seva mort fos molt sentida.
La covid va obligar a ajornar un any l’ es-
deveniment que es viurà aquest dissabte a 
Badalona. 
La regata constarà de dues proves. Una de 
2000m contrarellotge amb sortida llança-
da i una ciavoga en diverses tandes depe-
nent de la participació. La final de 800 m 
amb els dos millors temps de l’anterior de 
cada categoria serà amb sortida oposada 
i dues ciavogues. Embarcacions en Ilagut 
català se’n posaran a disposició pels clubs 
que no puguin desplaçar el prop.

El projecte del Badalona futsal espera poder 
tancar aquesta mateixa setmana quin serà el 
pavelló dels partits que disputi com a local 
durant la seva primera temporada de vida. 
El Badalona va anunciar el retorn de la seva 
secció de futbol sala però l’Ajuntament l’ha 
de confirmar un pavelló per a judar els par-
tits com a local. La Divisió d’Honor serà la 
categoria del primer equip, després d’apro-
fitar una vacant, i la primera jornada serà  el 
3 d’octubre davant el Castellar. Maresmencs 
i vallesans són els rivals dels badalonins.

El Badalona 
futsal, a 
l’espera

Foto: CF Badalona

El Beach Tennis Badalona es llueix 
a la platja del Pont del Petroli amb el seu torneig
Un total de 12 pistes de tennis platja a la platja badalonina

Fotos: Xavier Perez  

“Va ser un esdeveniment espectacular”. 
Amb aquestes paraules defineix l’èxit 
de la primera edició del Torneig NOX 
Beach Badalona  Paco Ruiz, president 
del Beach Tennis Badalona. Una jor-
nada de diumenge increïble en què la 
platja del Pont del Petroli va acollir els 
i les millors palistes nacionals, amb la 
presència la número 1 espanyola Eva 
Fernández i la cinquena millor parella 

la seva victòria davant Tania González i 
Eva Fernández. Després de les finals, va 
començar l’entrega de premis, amb la 
presència de l’alcade de Badalona, Xa-
vier Garcia Albiol i el regidor d’Esports, 
Juan Fernández. “L’ambient va ser molt 
bo. Amb música, molta presència de 
públic, familiars i, el més important, 
vam superar l’objectiu de fomentar l’es-
port i crear una cultura activa a la nostra 
ciutat”, valora Ruiz. 

masculina, formada per Gerard Torres i 
Pol Filella. 
Durant la jornada de dissabte, els orga-
nitzadors van muntar les 12 pistes de 
tennis platja al Pont del Petroli i a partir 
de diumenge a les 8:30h van arribar els 
jugadors i les jugadores. El club va en-
tregar els regals que aporten els ‘part-
ners’ i també algun obsequi per part de 
l’entitat badalonina.  

31 parelles masculines i 21 parelles fe-
menines va ser la xifra de participants, 
un total de 104 palistes. Tot un rècord 
federatiu, quan la mitjana d’inscripcions 
es troba en 80 persones.  
La parella formada per Gerard Torres i 
Pol Filella van ser els guanyadors en 
categoria masculina després de superar 
Alex Casas i Alex Albors, i les guanya-
dores de la categoria femenina van ser 
Ale Porteiro i Ariadna Costa gràcies a 
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 Àries (21/3 al 20/4)
El Sol i Mart a Casa VII, porten un moment intens amb la 
parella. Possibles col·laboradors en l’àmbit laboral, però 
hauràs de ser més assertiu per defensar la teva feina

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Podries tornar a un lloc on ja has viscut i recuperar el 
contacte amb vells amics. Converses pendents amb un 
membre de la família, que poden ajudar molt a aquesta 
persona.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Felicitats! El Sol entra al teu signe i comences un nou 
període. Tot i que tens projectes i aspiracions per l’any 
vinent, per ara prefereixes assegurar-te. No tens pressa.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Noves oportunitats al sector laboral que poden resul-
tar-te interessants. No et fiïs de qualsevol, sembla que 
algú desitja allò que tu tens. Tensió sexual amb una 
amistat.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Potser vols posar una mica de distància en la teva rela-
ció, però l’altra persona cerca més proximitat i compro-
mís. Penses en un canvi d’imatge perquè vols sentir-te 
més jove.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Mart a Casa III pot induir al pensament ràpid i ajudar-te 
en el teu dia a dia, però cal ser prudent perquè podries 
precipitar-te. Cerques una amistat del passat per la xarxa.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
El Sol transita la teva casa XII i tu restes prudent i a l’es-
pera. Et mantens en silenci per no vessar-la. Possible 
relació que ocultes als altres perquè no ho veus clar.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Diversos trànsits inclinen a un moment de certa allibe-
ració. Ja no vols portar algunes cadenes, sobretot les 
que tenen a veure amb la família i obligacions econò-
miques.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri retrògrad per Casa V pot portar amors del pas-
sat i podries rebre un missatge o petició d’amistat d’al-
guna d’aquestes persones. Vols recuperar una activitat 
lúdica.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Podries fer un pas enrere en un assumpte que ja gairebé 
tenies coll avall. Si has conegut a algú del teu interès 
darrerament, no vols precipitar-te i li demanes paciència.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Una persona amiga retorna del passat i us poseu al dia. 
Podries trobar parella en algun tipus d’activitat grupal. A 
la feina pots sentir millor disposició en els companys.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
En l’economia pots veure’t en la mateixa situació que 
en el passat i possiblement per manca de previsió. 
En un assumpte sentimental cal ser realista i posar 
alguns límits.

Previsions astrològiques per Roser Bona
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