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La 
revolució 
dels rescats 
Talent badaloní crea una llitera ultralleugera 
i desmuntable que facilita els rescats dels Bombers

Foto: Elisava  
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Durant el 2020, els Bombers de la Gene-
ralitat van dur a terme més de 1.000 res-
cats en accidents de muntanya. Les xifres, 
però, no deixen d’augmentar any rere any, 
ja que el 2021 aquesta tipologia d’actua-
cions han incrementat en un 8%. Com a 
projecte final de la seva dobla titulació 
en Disseny de Producte i Enginyeria de 
Disseny Industrial, la badalonina Marina 
Sevillano ha format part d’un equip de 
treball capaç de crear un nou concepte 
ultralleuger de llitera de rescat. Sevillano 
i els seus companys, estudiants de l’Es-
cola Universitària de Disseny i Enginyeria 
de Barcelona (ELISAVA), han treballat cos 
a cos durant mesos amb la unitat GRAE 

dels Bombers de la Generalitat. Ells són 
qui es dediquen a executar els rescats a la 
muntanya, tant a peu com amb helicòpter. 
El projecte TRUSTTO ha culminat amb el 
naixement d’una llitera de 2 metres de lon-
gitud i només 14kg de pes, desmuntable 
en pocs segons i que es pot transportar a 
l’esquena en format motxilla. “Les lliteres 
de rescat actuals no s’adeqüen a algunes 
de les necessitats que tenen els Bombers. 
En molts rescats terrestres han de caminar 
en terrenys de difícil accés i carregant llite-
res massa grosses per dur-les a l’espatlla. 
Això fa que els Bombers arribin fins a la 
persona accidentada més cansats i que 
necessitin més temps”, ens relaten Marina Els creadors del projecte provant la llitera amb els Bombers / Foto: Elisava La llitera de rescat és desmuntable i pesa 14kg / Foto: B. López

Miguel Rojo ha estat nominat a un prestigiós premi / Foto: A. Goula

Badalona revoluciona 
els rescats dels Bombers 
Dos projectes innovadors amb segell 
badaloní: una llitera de rescat ultralleugera 
i un parc de Bombers de fusta 

Sevillano i Marta Galofré, dues de les im-
pulsores del projecte. 

Adaptable a cada modalitat
L’avantatge principal de la llitera de TRUS-
TTO és la seva versatilitat. “Ofereix tres 
possibilitats d’ús, segons les necessitats 
de Bombers i del pacient accidentat. Es 
pot utilitzar només la base i l’estructura, 
només el sac tèxtil o la base i el sac con-
juntament”, ens relaten Sevillano i Galofré. 
La llitera està formada per una base de fibra 
de carboni i compta amb una roda adapta-
ble amb un sistema de frenat i amortiment. 
“Quan els Bombers han de passar per llocs 
complicats, poden connectar llitera i roda 
i anar més lleugers, sense estar obligats a 
aguantar tot el pes”, ens expliquen. L’equip 
del projecte TRUSTTO va tenir la possibi-

litat de fer test reals de la llitera, inclús vi-
sitant les instal·lacions de la unitat GRAE 
per provar el seu prototip en un dels he-
licòpters dels Bombers. “Hem aconseguit 
l’objectiu del projecte: reduir el volum al 
màxim, mantenint la seguretat”. 

Edifici revolucionari a Catalunya
El segon projecte que us volem presentar 
avui també està vinculat al món dels rescats: 
es tracta del primer parc de Bombers de fus-
ta de Catalunya. El director d’obra d’aquesta 
magnífica construcció feta a Moià és l’arqui-
tecte tècnic badaloní Miguel Rojo. En Miguel 
està nominat als Premis Catalunya Cons-
trucció, guardons que cada any concedeix 
el Col·legi d’Aparelladors de Catalunya. La 
seva candidatura, igual que les altres dues 
finalistes, ha estat escollida entre més de 100 
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propostes d’arreu del territori. Rojo, format 
a la Cultural i a l’Isaac Albéniz, ens explica 
com s’ha gestat l’obra del parc de Bombers 
de Moià. “La clau ha estat el procés previ a 
l’execució de l’obra. S’ha treballat amb una 
web en format 3D per analitzar prèviament 
tots els possibles inconvenients que ens po-
dia comportar apostar per una estructura de 
fusta. Un cop hem tingut això, el muntatge 
i la construcció són molt ràpids”, destaca. 
Per executar tot el procés amb fusta, “cada 
element de la façana arribava a l’obra ja tallat 
i consolidat com un mòdul predefinit”. Això 
permetia als operaris esprémer, encara més, 
els avantatges que proporciona la construc-
ció amb fusta. “Més rapidesa en el muntatge 
que en les construccions tradicionals, man-
teniment baix i menys emissions de CO2 en 
comparació al formigó o a l’acer”. La tipolo-

gia de fusta que s’ha utilitzat és un material 
pensat i cultivat específicament per construc-
ció. “Ara la majoria d’aquesta fusta ens arriba 
del centre d’Europa. Espanya hauria de fer un 
pas endavant i començar a plantar-la aquí”, 
recalca el badaloní Miguel Rojo.  
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Gaudeix 
del reportatge 
en vídeo 
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Conviure amb un excés de trànsit urbà és 
perjudicial per a la salut. Actualment, un 
dels grans reptes de ciutats grans com 

Conviure amb aquesta tipologia de tràn-
sit fa impossible “obrir els balcons” i ex-
posa a veïns i veïnes a uns elevats nivells 
“de contaminació”. “A llarg termini, les 
vibracions de tots aquests vehicles pe-
sants començaran a malmetre les edifi-
cacions”, valoren des de la plataforma. 
La reivindicació de Pacifiquem Enric 
Borràs té al darrere a més de 200 famí-
lies badalonines, les quals volen més 
seguretat pels seus fills i filles. “Estem 
envoltats de centres educatius. Els nens 
no poden anar sols per aquest carrer. Fa 
poc hem viscut un atropellament. Això 
passa perquè no hi ha cap impediment 
per córrer”, lamenten els afectats. 

Esperant data
Des de la plataforma demanen a l’Ajun-
tament una reducció de la velocitat del 
carrer, situant obstacles viaris que obli-
guin els cotxes a circular en “ziga zaga”. 
“També hem demanat redirigir algun tram 

Badalona és la pacificació dels seus es-
pais. Casa nostra compta amb un punt 
especialment crític pel que fa a l’acu-

d’autobusos i canviar la direcció d’algun 
carrer per evitar massificar Enric Borràs”, 
ens traslladen. Cal dir que, després del 
darrer tall de carrer protagonitzat per la 
plataforma, l’Ajuntament va presentar un 
pla d’acció per instaurar zones d’aparca-
ment que suposarien una reducció de la 
velocitat automàtica. La proposta, però, 
no té data concreta. “Volem ser l’espurna 
per millorar tota la mobilitat de la ciutat. 
Badalona ho necessita”, asseguren Mar 
Serra i Pol Casadevall. 

El Sant Pep, dins del carrer
Al carrer Enric Borràs també hi ha la pis-
ta del Sant Josep, equipament situat al 
centre del debat a Badalona. Hi ha veïns 
que han manifestat que l’activitat del pa-
velló els causa molèsties, però dins de 
la plataforma hi ha consens en una cosa: 
Sant Josep és un actiu que cal recuperar 
i s’hi ha d’invertir per posar-lo de nou al 
servei del barri i dels esportistes.

El carrer Enric Borràs té excés de trànsit  / Foto: B. López

Els veïns demanen solucions / Foto: B. López

Menys fums; més vida: el carrer 
Enric Borràs diu ‘prou’ al trànsit 

“Estem envoltats de centres educatius. 
Els nens no poden anar sols per aquest carrer”

Pacifiquem Enric Borràs és una iniciativa que busca canviar la situació del carrer

Els veïns estan exposats a alts nivells de contaminació 

mulació de gasos i soroll procedents 
de cotxes, motos, camions i autobusos. 
Parlem del carrer Enric Borràs. De fet, 
els veïns i veïnes d’aquesta clàssica via 
badalonina s’han organitzat en una pla-
taforma: han dit ‘prou’ al trànsit. Pacifi-
quem Enric Borràs és una iniciativa que, 
mitjançant la mobilització ciutadana, 
busca canviar la situació del carrer. Al 
llarg dels darrers mesos, el moviment 
veïnal ha protagonitzat talls de la circula-

39 AUTOBUSOS PER HORA; UN EXCÉS DE CAMIONS I COTXES

Si et passeges per Enric Borràs veuràs 
una llarga llista de pancartes situades 
als balcons. Missatges com ‘menys 
fums; més vida’, ‘més salut’ o ‘això no 
és Montmeló’ omplen el carrer en for-
ma de protesta. “Per aquí hi passen 39 
autobusos cada hora, més els camions 

que van al polígon i al mercat i tots els 
cotxes que giren per Martí i Pujol”, expo-
sa la Mar Serra. “Al final acabem tenint 
un carrer amb un trànsit constant de ve-
hicles pesants, en un lloc que només fa 
un metre i mig més d’ample que el carrer 
de Mar”, afegeix Pol Casadevall. 

ció per fer visible la problemàtica. “Enric 
Borràs sempre havia estat un carrer amb 
força trànsit, però ara la situació s’ha 
multiplicat de forma exponencial”, ens 
expliquen Mar Serra i Pol Casadevall, 
portaveus de la plataforma. Segons Pa-
cifiquem Enric Borràs, unes obres i can-
vis de sentit executats durant l’etapa del 
govern de Guanyem han provocat que el 
carrer Enric Borràs “sigui l’únic que va 
en direcció a Barcelona”. 

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

Per què heu apostat per 
una nova botiga a Badalo-
na? 
L’any 2014 vam obrir la nostra 
primera i única botiga a la ciu-
tat, al carrer Francesc Layret, 
que va tenir una gran acollida 
per part dels badalonins. Du-
rant aquest temps, hem anat 
creixent i evolucionant, com 
també ho ha fet la ciutat i, per 
aquest motiu i per donar res-
posta als nostres consumidors, 
hem apostat per un nou esta-
bliment situat al carrer Alfons 
XIII nº26, al costat de la parada 
de metro Pep Ventura. Amb 
aquesta obertura continuem 
fidels a la nostra raó de ser: 
seguir apropant als barris una 
alimentació saludable, plaent 
i neta. 

Ametller Origen aposta per 
la sostenibilitat i l’alimen-

Seguim apropant als barris 
una alimentació saludable, plaent i neta

Josep Ametller, CEO i cofundador d’Ametller Origen

tació saludable. En què consis-
teix la campanya “Fem Camí”?
Fem Camí és un moviment partici-
patiu, global i ambiciós, obert a to-

tes aquelles institucions, organitza-
cions, empreses i persones que com 
nosaltres volen promoure i avançar 
cap a un món més saludable i sos-

tenible. Avui dia, hem plantat ja més 
de 100 llavors que es corresponen a 
accions de millora en l’àmbit de la 
salut i la sostenibilitat. 

Quines són les principals fites 
que heu aconseguit?
El moviment Fem Camí és l’eix ver-
tebrador de tota la nostra estratègia 
i, en el marc d’aquest moviment, im-
pulsem diferents accions. En l’àmbit 
de la nutrició i la salut, hem assolit 
el 100% els objectius del Pla NAOS 
respecte al contingut de sal, sucre i 
greixos. Tanmateix, realitzem tallers 
i xerrades d’acord amb les directrius 
establertes per l’OMS per ajudar en la 
prevenció de malalties cròniques com 
l’obesitat, la diabetis o la hipertensió. 
D’altra banda, estem fent camí cap a 
la neutralitat d’emissions de CO2 en 
abast 1, 2 i 3 l’any 2027, vint-i-tres 
anys abans dels objectius aprovats en 
l’Acord de París. Per aconseguir-ho, 
apostem per l’agricultura sostenible 

per reduir la petjada de CO2 dels 
conreus amb tècniques innova-
dores d’estalvi d’aigua i fertilit-
zants, el maneig sostenible de 
les plagues i la preservació de la 
biodiversitat. 
Lluitem també contra el malbara-
tament alimentari amb la donació 
a entitats socials de productes 
frescos i carnis amb data de 
caducitat pròxima. Durant l’úl-
tim any, hem evitat l’emissió de 
293.200 kg de CO2-eq i hem fet 
donacions per valor de més de 
700.000 €.  
Finalment, hem aconseguit que 
tota la nostra carn envasada 
estigui certificada amb el segell 
Welfair de Benestar Animal que 
garanteix que la carn ha estat 
criada sota els estàndards de be-
nestar animal respecte a alimen-
tació, allotjament, salut física i 
psicològica i comportament dels 
animals.
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La tercera ciutat mitjana d’Espanya en dades de criminalitat 

Les mateixes dades indiquen que, du-
rant el primer semestre de l’any 2021, 
Badalona, amb 25,7, se situa per sota 
de la mitjana en nombre d’infraccions 
penals per cada mil habitants respecte 
a altres ciutats del voltant com L’Hos-
pitalet (26,4) o Barcelona (33,45); i 
també en comparació amb altres capi-
tals d’Espanya com València (29,09), 
Madrid (28,6) o Sevilla (26,72); totes 
elles amb molta més població que 
Badalona. Si comparem les dades de 
Badalona (223.000 habitants) amb 
ciutats de població similar, la nostra 
ciutat no surt tan ben parada. De les 
24 ciutats espanyoles d’entre 500.000 
i 200.000 habitants, entre les quals 
hi ha Badalona, només en dues hi 
identifiquem una taxa superior de de-
lictes penals per cada mil habitants: 
Hospitalet (26,4) i Palma de Mallorca 
(29,4). Badalona, doncs, és la tercera 
en el podi de criminalitat (25,7). Per 
oferir més referències, us adjuntem 
les dades d’altres ciutats amb unes 
característiques poblacionals simi-
lars a les de Badalona. Almeria està 
clarament per sota en taxa de delictes 
penals (3.303 delictes i 201.000 ha-
bitants), igual que Córdoba (6.301), La seguretat encara ha de millorar molt 

tenint en compte que té 100.000 habi-
tants més (325.000) que Badalona. El 
mateix passa amb Cadis (2.104 delictes 
amb 116.000 habitants), Granada (5.008 

delictes amb 232.000 habitants), Huelva 
(2.680 delictes amb 144.000 habitants), 
A Coruña (5.396 delictes / 244.000 habi-
tants), Alcorcón (3.157 delictes / 170.000 

habitants), Getafe (3.933 delictes / 
180.000 habitants), Leganés (3.770 
delictes / 190.000 habitants), Vitòria 
(3.963 delictes / 250.000 habitants) 

o Logroño (2.165 delictes / 151.000 
habitants). Badalona també es troba 
per davant en criminalitat de muni-
cipis com Jerez, Alacant, Elx, Vigo, 
Cartagena, Múrcia, Pamplona, Bil-
bao, Gijón, Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Valladolid, Sabadell, Terras-
sa, Alcalá de Henares, Fuenlabrada o 
Móstoles. 

Badalona no surt 
ben parada en la 
comparació amb 
ciutats similars 

Tenim unes xifres de 
delictes superiors 
a les de l’extraradi 
madrileny

Badalona prepara un nou servei d’agents de 
la Guàrdia Urbana que actuaran de forma 
fixa al barri de Sant Roc. Tot i que encara 
s’ha d’acabar de perfilar, aquest nou servei 
de Guàrdia Urbana a Sant Roc actuarà de 
forma independent al mòdul prefabricat 
instal·lat al districte fa dos mandats. Així ho 
va anunciar Xavier Garcia Albiol en roda de 
premsa. L’alcalde va manifestar que, a cau-
sa dels “problemes de seguretat” existents 
al barri i a tot el districte, cal “replantejar” 
l’acció dels cossos policials. 

Sant Roc tindrà més presència policial 

Agents fixes de 
la Guàrdia Urbana 
a Sant Roc 

El govern de Badalona ha presentat les da-
des comparatives dels delictes comesos a la 

Badalona redueix un 4.6% els delictes 

ciutat en els darrers dos anys. El nombre de 
delictes que s’han comès a la ciutat durant 

el primer semestre de l’any 2021 s’ha 
reduït prop d’un 5 per cent (4.6%) res-
pecte al mateix període de l’any 2019. La 
comparativa es du a terme amb el 2019 
perquè és el darrer any en què l’índex de 
criminalitat d’aquest període es corres-
pon amb una situació de normalitat. 

Per sota dels 6.000 delictes
Segons les dades oficials recollides 
pel Ministeri de l’Interior, durant els 
primers sis mesos de l’any 2021 es 
van produir a la ciutat 5.751 delictes, 
mentre que en aquest període de l’any 
2019 se’n van comptabilitzar un total 
de 6.028. Els robatoris amb violència 
i intimidació han baixat un 21,5% (de 
719 a 564), els robatoris a domicilis 
establiments i altres instal·lacions un 
25% (de 299 a 224) i les sostraccions 
a vehicles un 43% (de 151 a 86). Amb 
aquestes xifres, que inclouen les dades 
d’actuació de tots els cossos de segu-
retat, Badalona obté el millor índex de 
criminalitat des de l’any 2016, quan en 
el mateix període de temps es van de-
nunciar 5.363 delictes.

Els robatoris baixen un 21.5%
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90 expositors de temàtica vinculada a la gastronomia i la salut

La Fira Badaterra s’ha convertit en un es-
pai de referència a Badalona sobre consum 
responsable, ecològic sostenible i solidari. 
El pròxim 15, 16 i 17 d’octubre, l’esdeve-
niment tornarà a omplir la plaça Pompeu 

La Fira Badaterra torna recuperant 
les xerrades i l’oferta de restauració

Fabra per celebrar la seva 11ª edició. La fira 
d’alimentació i salut presenta dues novetats 
molt importants: torna a recuperar l’oferta 
gastronòmica i de restauració i a oferir xe-
rrades gratuïtes. Després de celebrar-se en 

format reduït a causa de la pandèmia, Bada-
terra recupera una gran part de la seva na-
turalesa. Tot i que els tallers infantils encara 
no se celebraran, tots els assistents podran 
gaudir de food trucks i de 90 expositors de 
temàtica vinculada a la gastronomia i la sa-
lut. Els horaris de la fira són els següents: 
divendres 15 d’octubre, de 12h a 20h; dis-
sabte 16 d’octubre, de 10h a 20h; i diumen-
ge 17 d’octubre, de 10h a 19h.

Caragols i formatge vegà
Entre algunes de les sorpreses que ens es-
peren. La Fira Badaterra d’enguany ens té 
reservades parades d’allò més interessants. 
N’hi haurà, per exemple, una dedicada als 
caragols, i d’altres als formatges vegans. 
Totes elles mantenen la mateixa filosofia: 
impulsar l’adquisició de productes saluda-
bles i que siguin respectuosos amb el medi, 
seguint criteris de proximitat. Cal recordar 
que l’organització de la Fira Badaterra efec-
tuarà control d’aforament. L’ús de mascareta 
és obligatori i no cal fer reserva prèvia per 
accedir al recinte.

Badaterra, fira de referència a Badalona 

BERNAT LÓPEZ, 
NOU DIRECTOR DEL DIARI 
DE BADALONA

Bernat López s’incorpora com a direc-
tor i com a responsable de continguts 
digitals de l’empresa. El periodista 
compta amb una àmplia trajectòria 
als mitjans locals de la ciutat i dirigeix 
actualment la Revista Iluro de Mataró. 
El Diari apostarà per formats innova-
dors, implantant més contingut audio-
visual i donant un pas endavant en la 
gestió de tot l’entorn digital. El talent 
de Badalona tindrà un paper central. 
Cada diari us explicarà històries de 
protagonistes badalonins d’un enorme 
talent. La secció ‘Talent de Badalona’ 
anirà acompanyada de molta més inte-
racció amb els lectors i d’una visió on 
la qualitat gràfica i la reactivitat seran 
fonamentals. 

El Diari obre nova etapa 

Del 07/10 al 20/10/2021
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Un projector pot ser útil en el món de 
la salut? Aquesta és la pregunta que 
la start-up Broomx, integrada pels tia-
nencs Pere Esteve i Xavier Vinaixa, 
s’ha encarregat de respondre. El re-
sultat de la mateixa és un ‘sí’ de grans 
dimensions. Broomx ha creat el primer 
projector del món que permet conver-
tir qualsevol espai en una experiència 
inmersiva. Què vol dir això? Doncs que 
pot projectar continguts audiovisuals a 
360 graus i, a més, de forma interactiva. 
La start-up ha creat també un softwa-
re perquè cada client pugui dissenyar 
la seva experiència a mida. Gràcies al 
MK360, nom del projector, qualsevol 
sala amb sostre i quatre parets es pot 
convertir en l’escenari que vulguis. En 
un inici, el prototip dissenyat estava 
pensat pel sector de l’oci i el turisme, 
i s’utilitzava en festivals i en hotels per 
millorar l’experiència dels usuaris. El 
2019, però, tot va canviar. 

Millorant la salut
Fa dos anys, un grup de científics del 
Canadà es van interessant pel projec-
te de Broomx. Els investigadors es-
taven realitzant un estudi sobre com 
utilitzar la tecnologia immersiva en el 
tractament de l’Alzheimer. Van comprar 
el projector MK360 i el van incloure a 
l’estudi, fent proves amb 30 persones 
que patien demència. Els resultats 
van ser d’allò més esperançadors. El 
projector MK360 va resultar molt més 
efectiu que les ulleres de realitat virtual 
a l’hora d’estimular i tractar els pa-
cients. Això ha fet que Broomx pugui 
implementar la seva tecnologia dins 
del sector de la salut. Concretament, 
a Catalunya col·labora amb l’Institut 
Guttman o l’Hospital Vall d’Hebron. El 
projector s’està utilitzant per fer esti-
mulació cognitiva. També per tractar 
l’autisme i l’Alzheimer, i com a mètode 
per combatre l’ansietat. El projector crea una experiència inmersiva

Un projector 360 
per lluitar contra l’Alzheimer i l’ansietat 
Un invent audiovisual que ja s’utilitza a l’Institut Guttman o a Vall d’Hebron 

50.000 vehicles circulen al dia pel tram de la C-31 

Transformar la C-31 en un espai 
verd pels ciutadans. Aquesta és 
la principal reivindicació d’un 

Transformar la C-31 en un 
espai verd pels ciutadans 

moviment veïnal que està aga-
fant força a Badalona i que ja 
s’ha constituït com a plataforma. 

‘Transformem l’Autopista’ té el 
seu origen en el moviment ‘Sal-
vem el Turó de l’Enric’ i ara ha 
encetat un nou capítol per buscar 
la pacificació de la C-31. Segons 
Mercè Cabrera, una de les porta-
veus del col·lectiu, l’autopista de 
Badalona s’ha convertit en una 
“infraestructura que perjudica la 
nostra salut” i que “trenca la con-
tinuïtat de 50 carrers de la ciutat”.

L’escenari ideal
Per la plataforma, l’escenari ideal 
seria transformar la C-31 en un 
espai verd pels ciutadans, fet que 
reduiria la contaminació acústica 
i ambiental de tota la zona. Se-
gons Transformem l’Autopista, 
cada dia circulen pel tram ba-
daloní de la C-31 50.000 vehi-
cles que emeten els seus gasos 
contaminants a tocar de recintes 
esportius i escoles. 

Nova reivindicació sostenible a Badalona

EL LLOGUER A BADALONA I AL BARCELONÈS, A LA 
BAIXA AMB LA NOVA LLEI REGULADORA

REOBERT L’OCI NOCTURN AMB PASSAPORT COVID A 
PARTIR D’AQUEST DIJOUS A LA NIT

BREUS

Fa un any i escaig de l’entrada 
en vigor a Catalunya de la llei 
que regula el preu del lloguer. 
Badalona continuarà aplicant la 
normativa durant els pròxims 
cinc anys, ja que el context so-
cial precari d’alguns barris així 
ho exigeix. Segons dades apor-

Tots els locals d’oci nocturn de 
Catalunya en interiors podran 
reobrir la nit de dijous a di-
vendres, 8 d’octubre. Ho faran 
amb l’ús del passaport covid. 
El sector reobrirà amb un afo-
rament de fins al 70%, pista de 
ball, ús de mascareta mentre no 
s’estigui consumint i els hora-
ris previs a la Covid. Els bars 
musicals podran obrir fins a les 
2:30h (entre setmana) o les 3h 
(festius i caps de setmana). Les 
discoteques oferiran servei fins 

tades pel Sindicat de Llogateres 
de Badalona, l’efectivitat de la 
llei del lloguer ja s’ha notat en el 
seu primer any, En el global del 
Barcelonès ha patit una baixada 
interanual del 6.6%. Cada llo-
gater paga una mitjana de 61 
euros menys respecte el 2020.

a les 5h (entre setmana) o les 
6h (caps de setmana), mentre 
que les sales de concert podran 
obrir fins a les 4:30h o les 5h.

Núm. 726
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De la mà del ballarí, coreògraf i professor 
rus Kirill Radev neix KoRPo Dance Project, 
una companyia establerta a Badalona des 
del 2020 amb l’objectiu d’impulsar els joves 
talents nacionals. El pròxim 17 d’octubre 
(10h i a 10 euros l’entrada) se’ns presenta, 
per primer cop, al Teatre Zorrilla de la ciutat. 
L’espectacle constarà de tres produccions 
inspirades en obres dels cèlebres Ballets 
Russos de Diaghliev: Petrushka, Jeux i 
Anonymous. 

KoRPo Dance 
Project s’estrena 
al Zorrilla

El 8, 9 i 10 d’abril a Dalt la Vila, Platja dels Pescadors i Canyadó

La Festa Medieval de Badalona tornarà a la 
ciutat l’any vinent. Ja hi ha confirmació oficial. 
L’Associació Cultural Festa Medieval de Sant 
Jordi ha decidit per unanimitat que Badalona 
pot tornar gaudir de Festa Medieval el proper 
mes d’abril del 2022. Aquesta serà la 22ª edi-
ció de la festivitat, després de viure-la el 2021 
en un format diferent. 

El calendari 2022
L’Associació Cultural Festa Medieval de Sant 
Jordi va decidir que els actes centrals de la fes-
ta es desenvoluparan els dies 8, 9 i 10 d’abril 
entre Dalt la Vila, la Platja dels Pescadors i 
Canyadó. Tanmateix s’estudiarà seguir fent 
quelcom al Front Marítim, tal com s’havia fet 
fins al 2019. Dins el seu projecte, l’Associació 
seguirà apostant per xerrades i conferències 
per tal d’apropar el patrimoni històric als ba-
dalonins. S’estan plantejant algunes xerrades 
sobre l’heràldica badalonina, exposicions, i 
organitzar un homenatge al desaparegut artis-
ta Jaume Chaler. Com a avantsala de l’esdeve-
niment, de cara els propers dies 19, 20 i 21 de 
novembre, l’entitat organitzarà, conjuntament 
amb Sabors Catalans, la III Fira Medieval de 
Tardor a la plaça Pompeu Fabra. 

La Festa Medieval tornarà el 2022 

Hi haurà xerrades, exposicions i d’altres activitats

Una aposta innovadora al teatre

L’actor es va implicar amb Sant Crist, impulsant la creació de l’Escola Llibertat 

Jordi Dauder: 10 anys 
de record per l’actor activista 

Jordi Dauder ens deixava ara fa 10 
anys, un 16 de setembre de 2011 a 
causa d’un càncer. Nascut a Bada-
lona en plena Guerra Civil, el 1938, 
l’actor és considerat un dels grans 
referents de la cultura catalana del 
segle XX. Dauder era un home hu-
mil; senzill i amb una ferma volun-
tat per defensar la llibertat, l’ètica i 
la justícia. La guerra i el triomf del 
règim franquista va marcar la vida 
de l’intèrpret, ja que el seu pare va 
ser engarjolat quan ell només era 
un nen; tenia 5 anys. 

Amor per les lletres
Jordi Dauder es va llicenciar en 
Belles Arts i en Història Contem-
porània per les universitats de 
Barcelona i París. Els seus dots per 
la literatura eren evidents: doncs 
parlava, escrivia i traduïa sis llen-
gües. L’actor de Badalona va mar-

xar a l’exili per evitar la repressió 
franquista, participant activament 
a la revolució del maig francès, el 
1968. 

Activista per Sant Crist
Tornant de l’exili va instal·lar-se 
a Badalona, on va jugar un paper 
clau en l’activisme veïnal del barri 
de Sant Crist. A finals dels 70, al 
barri només hi havia tres acadèmies 
privades, fet que va motivar mobi-
litzacions veïnals molt potents. 
Calia fundar una escola pública; i 
es va aconseguir. Jordi Dauder s’hi 
va implicar, formant part d’aquelles 
assemblees multitudinàries que 
van culminar amb l’ocupació de 
la parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat. Allà s’hi volien crear 
sis aules d’estudi, projecte que va 
derivar el 1978 amb el naixement 
de l’Escola Llibertat. Dauder va estar molt implicat amb Sant Crist

SÍLVIA SOLER REAPAREIX AMB LA NOVEL·LA ‘NOSALTRES 
DESPRÉS’

Fotonotícia

La badalonina Sílvia Soler ens 
torna a delectar amb el seu 
talent literari. ‘Nosaltres, des-
prés’ és el títol del seu darrer 

llibre, obra que arriba després 
de superar un càncer. Una his-
tòria on quatre personatges han 
de fer front a ferides del passat. 

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Dijous 7 d’octubre 
Filmets a les biblioteques
Selecció de curmetratges de Filmets. Bi-
blioteca de Pomar (17:30h). 

Dijous 14 d’octubre 
Pere Rovira 
Conferència sobre la figura del modista ba-
daloní. Museu de Badalona (19h). 

Dissabte 9 d’octubre 
Bach sona solidari
Cantates de Bach a l’Església dels Pares 
Carmelites. Entrada voluntària (20:15h). 

Divendres 15 d’octubre   
La màgia lenta
Obra sobre un home que ha patit abusos 
sexuals. Teatre Margarida Xirgu (20h).

Gaudeix del 
reportatge en vídeo
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PRÈVIA LLIGA 5a Jornada Lliga ACB. Olímpic, dissabte 9 d’octubre a les 18h

El primer derbi català de la temporada 
arriba en un moment en què la Penya vol-
drà recuperar les sensacions de fa dues 
setmanes davant el Baskonia i deixar en-
rere dues desfetes molt agres a domicili. 
El Joventut torna a l’Olímpic amb dues 
jornades consecutives a casa (Manresa 
i Andorra) i l’objectiu de definir la seva 
identitat i ho farà davant el BAXI Manresa 
de Pedro Martínez. Un equip en creixe-
ment i amb molt a dir aquest curs. El fac-
tor pista - amb un 60% de l’aforament i la 
venda d’entrades disponibles per primera 
vegada des de fa més d’un any i mig -  vol 
ser determinant al primer duel català del 

curs. Per aquest enfrontament la Penya 
no podrà comptar amb Derek Willis. L’aler 
verd-i-negre va patir un esquinç al darrer 
partit davant el Gran Canària i estarà de 
baixa entre una i dues setmanes. Brandon 
Paul va tornar diumenge al Gran Canària 
Arena tot i que la seva participació va ser 
més aviat testimonial i encara gaudirà 
d’aquesta setmana per poder enllestir el 
seu retorn amb màximes garanties i ja 
100% disponible.

Un rival amb molta benzina
L’adversari badaloní d’aquest cap de set-
mana arriba amb la moral pels núvols, 

Un derbi de màxima exigència 

JOVENTUT BADALONA BAXI MANRESA

Pau Ribas ha de liderar / Foto: D.Grau

Foto: ACB

després de sumar dues victòries seguides 
- a la pista del Betis i al Nou Congost con-
tra el Baskonia - i agafar velocitat de creu-
er a la Lliga Endesa. Diumenge a Manresa 
van superar el Baskonia amb uns molta 
bona imatge i dominant l’equip basc en tot 
moment. Ofegant els atacs de l’equip de 
Dusko Ivanovic i amb una notable inten-
sitat, força i encert durant els 40 minuts. 

El Manresa ve amb tot
Pedro Martínez tornarà a trepitjar la pista 
central de l’Olímpic com a visitant i sen-
se cap baixa a la seva plantilla. Valtonen 
va ser el jugador més determinant en la 
jornada anterior, amb 16 punts, d’un con-
junt molt sòlid i treballant amb fermesa els 
atacs  i les defenses en equip.  Malgrat 
la baixa de Derek Willis, el Joventut espe-
rar tenir la millor versió i lideratge d’Ante 
Tomic, Vladimir Brodziansky i Joel Parra, 
amb bons registres i actuacions en les tres 
primeres jornades de la competició.

Slaughter (14), Ennis (12), Salvó (7), Shurna (4), 
Pustovyi (9) -cinc inicial-, Kramer (2), Ilimane Diop, 
Albicy (16), Brussino (3), K. Diop (10) i Stevic (7). 

La Penya va tornar a caure lluny de Bada-
lona, aquesta vegada a la pista del Gran 
Canària. El conjunt de Carles Duran va 
desaprofitar un avantatge de 12 punts al 
quart inicial (6-18) i els canaris van saber 
gestionar millor la seva progressió i millora 
d’encert per capgirar el marcador a la repre-

71

JOVENTUT 

Vives (20), Ventura, Parra (14), Brodziansky (10), 
Tomic (14) -cinc inicial-, Busquets, Brandon Paul 
(8), Ribas (1), Andres Feliz, Willis (2), Birgander (2) 
i Zsombor Maronka.

84

GRAN CANARIA

Avantatge desaprofitat a Gran Canària

sa (64-56). Els badalonins van tornar a tenir 
el triomf molt a prop però sense poder sen-
tenciar a temps l’enfrontament. La lesió de 
Derek Willis amb 30 minuts encara de partit 
i el 9/30 en triples van ser els contratemps 
que van agreujar les possibilitats de victòria 
de la Penya. Vives, amb 20 punts, i Parra i 

Tomic, amb 14, van ser els tres jugadors 
amb millors anotacions. 

L’entrenador del Joventut, Carles Duran, va 
fer una valoració agredolça després de la 
derrota davant el Gran Canaria (84-71).
“Crec que vam començar molt bé el par-
tit. Amb la idea molt clara de com podíem 
aprofitar els avantatges i amb molta solide-
sa”, va exposar el tècnic verd-i-negre.
A més a més, va subratllar el contratemps 
de Derek Willis al primer quart. “La lesió 
de Derek ens va alterar el guió previst. Les 

Carles Duran: “El marcador a Gran Canària 
no va reflectir la igualtat del partit”

rotacions es van reduir i n’hi va haver juga-
dors que van haver de sumar més minuts“. 
A més a més, el desencert en la línia de 
tres “va castigar” els verd-i-negres segons 
va puntualitzar Duran. “Pep Busquets, Pau 
Ribas i Albert Ventura van sumar un 0/13”.
Finalment, va concloure que “el marcador 
no va reflectir la igualtat al partit. Gran 
Canària té molt bon equip i els detalls i con-
fiança van estar presents durant el partit”.

Foto: CJB

 Gran Canaria 84 - 71 Joventut

 Río Breogán 97 - 65  R. Betis

 Hereda SPB 81 - 70 Andorra

 Real Madrid 86 - 77 Tenerife

  Casademont 70 - 76 Valencia  

 Obradoiro 93 - 81 Urbas Fuenla

 Surne Bilbao 68 - 84 Barça  

 BAXI Manresa 74 - 67 Baskonia 

Propera jornada

 Joventut - Baxi Manresa

 UCAM Murcia  -  Surne Bilbao

 Lenovo Tenerife -  Casademont ZGZ

 Coosur R. Betis -  Barça

  Baskonia -  Obradoiro

 Andorra -  Gran Canaria

 Valencia Basket  - Real Madrid  

 Unicaja  - Río Breogán

 Urbas Fuenla.  - Hereda SPB

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Real Madrid 4 0

 2  Barça 4 0

 3 Río Breogán 3 1

 4  Gran Canaria 3 1

 5  Baxi Manresa 2 2

 6  Valencia Basket 2 2

 7  UCAM Murcia 2 2

   8    Unicaja 2 2

 9  Casademont ZGZ 2 2

 10    Joventut 2 2

 11  Hereda SPB 2 2

12    Baskonia 2 2

13    Monbus Obradoiro 2 2

 14    Lenovo Tenerife 2 2

 15    Urbas Fuenlabrada             1            3

 16    Coosur R.Betis       1            3

 17    Morabanc Andorra       0            4

18  Surne Bilbao 0 4

Classificació

Resum del partit

Les declaracions 
de Carles Duran



Va superar el RACA Granada al segon partit de lliga

El sènior femení del Club Joven-
tut Badalona va estrenar la seva 
casella de victòries en la sego-
na jornada de la Liga Femenina 
Challenge, la primera que es va 
disputar a l’Olímpic.L’equip dirigit 
per Guillem Abelló va aconseguir 
la primera victòria a la categoria 
després de fer un excel·lent partit 
davant el Raca Granada (65-59. 
La pivot Olga Ruano va estrenar el 

El Femení estrena la Challenge 
a l’Olímpic amb triomf (65-59)

marcador i va fer la primera ciste-
lla de la categoria com a local, i el 
Joventut va aprofitar l’encert inicial 
en el tir exterior per dominar el 
partit al primer quart amb claredat 
(22-15). Al segon període, la Pen-
ya seguia per davant, 25-20, però 
un parcial de 4-10 al tram final del 
quart va permetre al Granada mar-
xar al descans dominant el duel, 
29-30. L’inici de la segona part no 

va ser favorable. El Raca va am-
pliar la seva diferència fins els 11 
punts (34-45). Lluny de rendir-se, 
el Joventut va reaccionar i va em-
patar el duel a 49 quan quedava un 
quart per disputar-se. En aquest 
instant va arribar la millor versió 
de l’equip verd-i-negre. 

Vila i Ruano, claus
Una gran defensa, sumada a mo-
ments de gran inspiració en atac, 
sobretot de Mireia Vila i Olga Rua-
no, van segellar la primera victòria 
de la Penya a LF Challenge. Amb 
12 punts, 10 rebots, 7 assistències 
i 26 de valoració, Mireia Vila va 
ser la jugadora més destacada de 
la Penya. Gran partit d’Olga Rua-
no, qui amb 19 punts va dominar 
la zona en tot moment i va ser peça 
clau en el triomf verd-i-negre. 
El proper partit del Joventut serà 
aquest dissabte a Cáceres, a la 
pista de l’Al-Qázeres Extremadura.

La cadena de supermercats ecolò-
gics Veritas i el Club Joventut de 
Badalona han anunciat la reno-
vació de l’acord de col·laboració 
per a continuar promocionant 
hàbits saludables entre els equips 
de Bàsquet Base. Per cinquè any 
consecutiu, Veritas i el club ver-i-
negre es comprometen a treballar 
junts per a transmetre als més 
petits els valors d’una alimentació 
saludable i els bons hàbits espor-
tius. Sota el lema “Alimentem el 

futur de la Penya”, durant tota la 
temporada, s’impulsaran activitats 
i accions de conscienciació en 
les quals participaran més de 500 
nens i nenes de l’Escola de Bàs-
quet. Amb aquest acord, els juga-
dors becats del planter del club ba-
daloní rebran productes ecològics 
i comptaran amb l’assessorament 
de nutricionistes i dissenyaran 
dietes personalitzades. L’objectiu 
és ajudar a millorar la salut i rendi-
ment esportiu dels jugadors.

Veritas renova el seu 
acord de vinculació 
amb el planter

Foto: CJB

Gran defensa de la Penya / Foto: CJB
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Nacho Alfonso se la juga / Foto: M.E

La visita de la SCR Peña Deportiva aquest 
diumenge a l’Estadi serà una nova oportu-
nitat de supervivència per al tècnic esca-
pulat Nacho Alfonso. 2 punts de 15 pos-
sibles és el balanç del Badalona en aquest 
trist inici de temporada. No són bones les 
sensacions ni tampoc es denota una millo-
ra del primer equip escapulat durant el pri-
mer mes i mig de competició. Tot i aquesta 
situació, la Junta Directiva del Badalona 
no vol sentenciar cap decisió precipitada o 
que pugui ser errònia. El director esportiu 
Justo Alarcón ja va avançar fa tres mesos 
al Diari de Badalona que amb l’aposta de 
Nacho Alfonso es volia intentar mantenir 
un projecte continuista, amb el segon en-
trenador de Manolo González com a nou 
líder escapulat. Malauradament, els resul-

El Juvenil comença amb bon peu
Per la seva banda, el Juvenil A de Santi Ál-
varez torna a exhibir molt bones sensacions 
a la Divisió Nacional Juvenil i es manté en 

PEÑA DEPORTIVACF BADALONA

Nacho Alfonso tindrà una nova oportunitat

6a Jornada. Municipal de Badalona. Diumenge 10 d’octubre a les 12hLA PREVIA: 

tats no són els previstos. En la sisena 
jornada de lliga, Manolo González visita 
l’Estadi en el seu segon projecte lluny de 
Badalona. Ja va visitar Badalona amb el 
CD Ebro i aquest diumenge serà el seu 
segon enfrontament contra el seu equip 
i s’asseurà a la banqueta visitant. En els 
darrers 20 anys del Badalona a les portes 
de l’elit, només Juanma Pons ha tingut 
un pitjor inici de lliga, amb només 1 punt 
de 21 possibles durant la temporada 
2019 - 2020. Set jornades de lliga abans 
de ser destituït com a entrenador badalo-
ní. El rival d’aquesta jornada és segon a 
la classificació amb 10 punts, 3 victòries, 
1 empat i 1 derrota. El curs anterior va 
ser un dels nouvinguts a Segona Divisió 
B que millor temporada van fer. 

posicions d’ascens a Divisió d’Honor, amb 
8 punts. 2 victòries, 2 empats i 1 derrota és 
el balanç d’un bloc que aspira a poder as-
solir el retorn a la màxima categoria juvenil . 

El Badalona és cuer / Foto: CF Badalona

La nova Segona RFEF segueix ennue-
gant el Badalona. L’equip escapulat no ha 
trobat el camí de la victòria en les cinc 
primeres jornades i segueix navegant a la 
deriva sense saber durant quant de temps 
durarà aquesta travessia. Diumenge al 
Municipal de Ca n’Anglada de Terrassa, 
els badalonins van patir la desfeta i go-
lejada més dolorosa del curs: tres gols 
a zero. Els escapulats no van començar 
gens bé el partit i amb el marcador a 
remolc abans d’arribar al primer quart 
d’hora d’enfrontament. Al minut 10, una 
indecisió entre Molina i Robusté la va 
aprofitar Carlos per avançar el Terrassa. 
Els escapulats van intentar agafar les reg-
nes del partit però van arribar a concre-
tar cap xut a porta. A la represa, sense 
temps pràcticament per a res, Lucas Viña 
va aprofitar una nova errada defensiva per 
col·locar el 2-0. Jairo Cárcaba va inten-

TERRASSA - BADALONA

3 0

Nova tristor a Ca n’Anglada

tar escurçar diferències amb l’oportunitat 
més clara dels visitants amb un xut des 
de dins l’àrea que Ortega va desviar amb 
els punys. Ja al darrer minut de partit, un 
penal comès per Molina va permetre al 
Terrassa transformar el 3-0 definitiu grà-
cies a Alex Fernandez. Xiulet final i nova 
desfeta i decepció d’un Badalona sense 
rumb. L’equip ha de millorar molt.

Classificació

  Equip PTS GF GC
 1. Teruel  11 8 5
 2. Peña Deportiva 10 7 3
 3. Cerdanyola  10 9 6
 4. Espanyol B 10 6 4
 5. Ebro 9 6 3
 6. Terrassa 8 8 5
 7. Numancia  8 5 3
 8. Formentera 8 5 4
 9. Prat 7 6 5
 10. Ibiza IP  6                6              6
 11. Andratx 5 7 5
 12. Tarazona 5 5 5
 13. Brea 5 6 9
 14. Huesca B 4 4 5
 15. Europa 4 7 11
 16. Lleida Esportiu 3 4 9
 17. Ejea 2 4 7
 18. Badalona 2 3 9

 Terrassa  3 - Badalona  0
 Peña Deportiva 1 -  Prat  0
 Espanyol B 1 -  Andratx  1
 Ejea 0 -   Numancia 0
 Ebro  0    -  Tarazona 0
 Formentera 0 -   Teruel 1
 Cerdanyola 4  -  Europa 1
 Lleida Esportiu 1  -  Ibiza IP 1 
 Huesca B 1  -  Brea 1 

Resultats Jornada 5Propera Jornada 

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

Reviu el 
resum del 
partit entre 
el Terrassa i 
el Badalona
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POLIESPORTIU

 Àries (21/3 al 20/4)
Compta fins a deu abans de dir el que penses. Les 
teves paraules poden ferir sensibilitats i la prudència 
serà la millor aliada. Prepares una escapada per des-
connectar.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Venus a la teva Casa VI pot portar un bon període profes-
sional. Pot tractar-se de millores en les condicions labo-
rals o bé trobar una feina que t’agradi més que l’actual.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus a la Casa III obre la teva perspectiva de les coses 
i les valores d’una manera més justa. Cerques l’equili-
bri i t’allunyes de persones que no t’aporten res positiu.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Et proposes gaudir de la llar i dels teus moments de 
solitud. Et sents a gust amb tu mateix i acceptes el 
teu costat difícil. Algú t’atrau, però encara no vols 
llançar-te.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
Voldries avançar en un assumpte important per tu, però 
tens por d’errar. És lògic que necessitis assegurar-te, 
però si deixes passar més temps, també perdràs l’opor-
tunitat.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Després d’unes setmanes una mica capficat, recuperes 
l’energia habitual i t’endinses en nous projectes. Si no 
tens parella, poses la vista en una persona del teu interès.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Vols deixar enrere el passat i dur a terme algun canvi 
radical a la teva vida. L’economia entra a una etapa més 
favorable, el que influeix positivament en el teu ànim.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb Sol i Mart a Casa IX, pots plantejar-te cercar 
oportunitats més enllà de les nostres fronteres o bé, 
ampliar el teu negoci i oferir productes/serveis a al-
tres països.

  Bessons (21/5 al 21/6)
La conjunció Mercuri, Sol i Mart no et deixa indi-
ferent. La ment et va a mil per hora i vols passar 
a l’acció. Això pot ser positiu o no, en funció del 
context. Prudència.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Apostes per modificar alguns vells hàbits que fins fa poc 
eren inconscients i vols gestionar-ho per donar el millor 
de tu. Trobades interessants al voltant d’una taula.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Venus al teu propi signe, t’inclina a sentir-te més tran-
quil i en pau i a establir ponts amb qui t’envolta. També 
desprens més atractiu i pots notar que et miren més.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Venus a la Casa X pot oferir oportunitats professio-
nals o bé que entris en una etapa més positiva per 
tu. Si no tens parella, et fas el propòsit de deixar 
d’estar sol.

Previsions astrològiques per Roser Bona
La Copa d’Espanya, primer títol 
en joc per als LIDERTEL Dracs
Sert participants amb els badalonins exempts a quarts

Comença la temporada pels Dracs / Foto: Dracs

La Copa d’Espanya de la Serie A de la 
Lliga Nacional de Futbol Americà (LNFA) 
serà la competició que obrirà la tempo-
rada 2021 - 2022 aquest mes de novem-
bre i comptarà amb la participació de set 
equips: Lidertel Badalona Dracs, Óssos 
Rivas, Alcobendas Cavaliers, Saragossa 
Hurricanes, Fuengirola Poltres, L’Hospi-
talet Pioners i Barberà Rookies. El cap 
de setmana del 13 i 14 de novembre és 
la data fixada al calendari per la dispu-
ta de la primera competició del curs i el 
Dracs han quedat exempt per a la primera 
eliminatòria i jugaran directament a se-
mifinals. La penúltima ronda de la Copa 
se celebrarà el cap de setmana del 27 i 
28 de novembre i la gran final, el 18 o el 
19 de desembre. D’altra banda, la màxima 
categoria nacional  2022 tindrà un total 
de 10 conjunts i dos equips nouvinguts al 
màxim esglaó, amb el retorn de L’Hospi-
talet Pioners i el Barberà Rookies. 

Per primer cop a la història del tennis taula 
català un pare i un fill han defensat la Se-
lecció plegats durant un mateix campionat. 
El Campionat d’Espanya de Veterans per 
Seleccions Territorials va ser testimoni 
d’aquesta història, en què els protagonis-
tes han sigut dos jugadors del Club Tennis 
Taula Badalona: en Pau i en Josep Maria 
Nolis. El júnior de la família va participar en 
la categoria de +40 anys i el pare entre els 
participants de +70 anys. Una participació 
que ja es va considerar tot un títol. 

La família Nolis 
fa història al 
tennis taula 
català: pare i fill
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Maristes, Badalonès i Penya B arrenquen amb 
derrota; triomfal estrena del Sant Josep a l’exili
El Círcol - Lliçà d’Amunt es disputarà el 4 de desembre

Inici de lliga complicat / Foto: Badalonès

ajudar al conjunt badaloní a sumar el primer 
triomf. El desenllaç per al Badalonès de Xavi 
Riera a Martorell va tenir el mateix debut nega-
tiu (92-80). La bona feina dels ‘dimonis’ al Baix 
Llobregat no va ser suficient davant un rival amb 
molt encert i treball en equip. Fins a sis jugadors 
locals van superar els dos dígits en anotació i el 
tercer període va sentenciar l’enfrontament, amb 
un parcial global de 27-14. 21 punts de Dídac 
Torre al primer matx de la temporada. 

Derrota verd-i-negra
A Igualada, el Joventut B va caure en un matx 
molt igualat durant pràcticament tot l’enfronta-
ment i que es va sentenciar a favor del bàndol 
local gràcies al 22-13 decisiu al tercer període. 
El 39/28 en el rebot a favor de l’Igualada també 
va superar el segon conjunt verd-i-negre (79-
65).23 punts va sumar el jugador del planter 
Iker Montero. Aquest dissabte, l’Esparreguera 
visitarà La Plana per enfrontar-se al Badalonès, 
el Maristes es desplaça diumenge a Saragossa 

per jugar a la pista de l’Alfindén i el Joventut B 
rep el Llucmajor a l’Olímpic. A partir de Copa 
Catalunya trobem les primeres victòries del 
cap de setmana. El Sant Josep va iniciar el 
seu exili a Ciutat Meridiana amb un triomf de 
prestigi davant El Masnou (75-70). Un enfron-
tament molt anivellat fins al quart final, en què 
els groc-i-liles van acumular un parcial 22-17 
decisiu per començar la lliga amb victòria. El 
matx que havia de disputar el Círcol davant el 
Lliça d’Amunt es va ajornar i es disputarà el 4 
de desembre. Divendres visita Sant Adrià per 
disputar el primer partit del curs davant la UBSA 
i el Sant Josep viurà el primer derbi comarcal 
enfront el Montgat, al pavelló Silvia Domínguez. 
A Primera Catalana, la Minguella va superar el 
Caldes a Casagemes (88-81) i el Círcol B el 
Centre Catòlic (72-69). També triomfs badalo-
nins a Segona per part del Natzaret (49-67, a 
Teià) i la Llefià (76-73, enfront l’Argentona). La 
Cultura va caure a Vilassar de Dalt (69-60) i el 
Bufalà a Calella (55-50). 

El Seagull derrota el Parquesol, rival directe 

Els primers punts de la tempora-
da ja són una realitat al Seagull. 
Després de superar les primers 
tres jornades sense poder gaudir 
de cap premi a l’esforç de les ju-
gadores, les ‘gavines’ van sumar 

La primera victòria i els primers 
punts es fan realitat (2-0)

a l’Estadi la primera victòria de la 
temporada davant el Parquesol. El 
Seagull es va avançar al minut 6 
de partit gràcies a una diana de la 
nouvinguda Blanca Garcia. Juga-
da combinativa de banda dreta a 

esquerra i Blanca que va superar 
la portera amb un xut ajustat al pal 
curt. 

Efectivitat màxima
El matx es va començar a anivellar 
a partir de la mitja hora d’enfron-
tament però en cap moment va 
perillar la porteria defensada per 
Itziar. A la represa, el Parquesol 
va fer un pas endavant i va moure 
la banqueta per buscar el gol de 
l’empat. Tímides ocasions i xuts 
sense gaire perill però molta lluita 
visitant al segon temps. Al tram 
final, i sense poder sentenciar 
abans l’enfrontament amb accions 
en transició i assegurar els tres 
punts, Rocío Serrano va segellar 
la victòria al darrer minut després 
d’aprofitar un refús de Jou. Falta 
d’Alba Gordo que caça Jou a l’àrea 
i molt murri Rocío que va aprofitar 
el refús per tancar el partit.

Immillorable estrena de la Uni-
ficació Llefià de Jordi Souto al 
primer partit de lliga a Primera 
Catalana davant el Banyoles (4- 
1). El conjunt vermell va superar 
amb una notable nota el debut de 
la temporada. Naya va avançar 
l’equip de Souto des del punt de 
penal una mica abans d’arribar al 

minut 5 de partit i una acció pos-
terior la va aprofitar Llobet per fer 
el segon. La sentència i victòria 
badalonina va arribar a la represa. 
Demba va aprofitar una centra-
da de Montejo per banda dreta i 
Óscar, al tram final, va tancar el 
marcador aprofitant una jugada 
embolicada a l’interior de l’àrea. 

Recital del Llefià en el 
debut a la lliga contra 
el Banyoles (4-1) 
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va arrossegar un 13-23 negatiu davant el Ma-
taró Parc Boet Maresme des del primer quart 
que es va agreujar abans del descans (23-49. 
La reacció a la represa no va ser suficient per 
poder capgirar un marcador massa advers 
(55-67). Els 16 punts de Jordi Signes no van 

La temporada 2021 - 2022 no ha començat 
gens bé per als conjunts badalonins a lliga 
EBA. Cap dels nostres representats a la quar-
ta divisió nacional va aconseguir estrenar el 
nou curs amb una victòria. El debut de Javi 
Espinosa a la banqueta del Maristes Ademar 
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Pas endavant del Seagull / Foto: CES

El Banyoles no va ser rival / Foto: Llefià




