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Heroïnes 
de pel·lícula
El festival FILMETS aterra a Can Ruti en 
homenatge als sanitaris i als pacients 

Foto: Bernat López
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Joieria La Plana us recorda 
que el diumenge 31 canvia 
l’hora. A les 3h seran les 2h.

Tercer relleu a l’alcaldia de Badalona en aquest mandat. En marxa la moció de censura a Albiol / pàg 2-3



Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com  Barnat López - redaccio@diaridebadalona.comNúm. 727REPORTATGE REPORTATGE

Fa una setmana que Badalona encapçala 
la informació nacional per l’escàndol dels 
Pandora Papers protagonitzat per Xavier 
Garcia Albiol. L’alcalde de Badalona, entre 
el 2005 i el 2015, va ser apoderat d’una 
empresa offshore a Belize, paradís fiscal si-
tuat a l’Amèrica Central. Albiol va compartir 
poders amb el regidor del PP Ramón Riera 
a Luverne International, nom de la societat. 
Des d’un inici, l’alcalde va negar que la seva 
participació en aquesta empresa estigués 
vinculada a més polítics o al PP, però l’apa-
rició de Riera als Pandora Papers va trencar 
el seu argumentari. De la mateixa manera, 
Albiol també va mentir en afirmar que la 
societat de la qual n’era apoderat havia es-

tat sempre inactiva. Finalment, però, es va 
demostrar que Luverne International havia 
comprat i venut accions d’una empresa del 
sector naval. Donat aquest context, l’opo-
sició ha activat les negociacions per tirar 
endavant una moció de censura.

Netejar la imatge de la ciutat
Tots els contactes efectuats per aquest Dia-
ri amb els grups municipals de l’oposició 
apunten cap a un horitzó comú: la moció 
de censura està garantida. Rubén Guijarro, 
líder local del PSC, ha assegurat en les úl-
times hores que “cal treballar en la configu-
ració d’un nou govern amb calma” i que “es 
faran les coses ben fetes”. Segons diu, Gui- Xavier Garcia Albiol entrevistat en directe per La Sexta Papers publicats per La Sexta i El País on surten Albiol i Riera com a apoderats

En marxa la moció 
de censura a Albiol 
Rubén Guijarro (PSC) assumiria 
l’alcaldia de la ciutat per formar un 
govern sense regidors de Guanyem 

jarro assumirà “la responsabilitat de netejar 
la imatge de la ciutat” com a nou alcalde. 

Govern estable però en minoria
L’estratègia sobre la qual es treballa és la 
formació d’un govern amb participació 
del PSC, ERC, Badalona en Comú Podem 
i Junts per Catalunya. A hores d’ara, la 
postura definitiva de Junts és la principal 
incògnita, ja que fonts consultades ens as-
seguren que la formació ha d’acabar de de-
cidir si formarà part del govern. En tot cas, 
la moció culminaria amb un nou govern 
local format per 11 o 12 regidors i estaria 
en minoria. 

Guanyem donarà suport des de fora
El denominador comú de tots els grups de 
l’oposició, però, és que donaran suport al 

nou govern, en formin part o no, per do-
tar-lo d’estabilitat. Caldrà veure, però, si les 
paraules es transformen en fets, sobretot 
de cara a l’aprovació d’uns pressupostos 
municipals que es mantenen prorrogats 
des del 2019. Guanyem Badalona, per la 
seva part, ja ha comunicat que, de moment, 
no entrarà a formar part del nou govern de 
Guijarro, però que donarà suport a la seva 
candidatura “sense cap condició”. Nora San 
Sebastián, portaveu del Grup Municipal de 
Guanyem, així ho explicava al llarg de les 
darreres hores: “No hi ha prou confiança, 
no es donen les condicions per fer ara ma-
teix una coalició de govern amb el PSC, 
però sí que garantirem el relleu a l’alcaldia i 
l’estabilitat”. El discurs del conjunt de l’opo-
sició és “treballar en un govern que posi en 
marxa un projecte a llarg termini, no només 
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fins a les eleccions del 2023”. Segons ha 
pogut saber aquest Diari, la moció es podria 
registrar a finals d’aquesta setmana. 

Albiol, candidat per 2023
Malgrat l’escàndol protagonitzat, Xavier 
Garcia Albiol ha deixat clar que no dimitirà i 
que, en cas de ser apartat de l’alcaldia a cau-
sa de la moció de censura, tornarà a presen-
tar-se a les eleccions municipals el 2023. 
“Ja fa mesos que l’oposició volia dur a terme 
una moció de censura. Jo els recomanaria 
que escoltin als veïns i veïnes del carrer. Si 
culminen aquesta moció estaran actuant en 
contra dels badalonins”, recalcava Albiol 
en la seva última aparició pública durant 
la inauguració del Centre Sant Jaume. Se-
gons Albiol, una moció de censura duria 
Badalona “cap al bloqueig del 2015”. “Si 

cal, esperarem 18 mesos perquè els veïns 
parlin a les urnes. Una persona només ha de 
dimitir quan comet una irregularitat. Fa 16 
anys això era legal i avui ho segueix sent”, 
sentenciava Albiol sobre el seu vincle amb 
una empresa situada en un paradís fiscal.

2 3

El periodista 
d’investigació Rafa 
Burgos explica 
els secrets dels 
Pandora Papers
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Badalona obté una bona qualificació en 
matèria de sostenibilitat si ens centrem 
en el consum d’aigua efectuat per la seva 
població. La ciutat, tercera en habitants de 
l’Àrea Metropolitana per darrere de Bar-
celona i Hospitalet, és un dels municipis 

Badalona es troba en la zona crítica de tota 
la Unió Europea per la manca de zones ver-
des. L’Institut de Salut Global de Barcelona 
(ISGlobal) ha fet públiques les conclusions 
del seu darrer estudi sobre la proximitat dels 
edificis als espais verds. S’han analitzat més 
de 1.000 ciutats de 31 països d’Europa. L’Or-
ganització Mundial de la Salut recomana que 
prop de les zones residencials, a no més de 
300 metres en línia recta de cada domicili, hi 
hagi un espai verd d’almenys mitja hectàrea, 
és a dir, 5.000 metres quadrats. Per agafar 
una referència, el Parc de Montigalà fa una 
mica més de 8 hectàrees. Segons les conclu-
sions de l’estudi, si les principals ciutats eu-
ropees complissin la recomanació de l’OMS 
sobre la proximitat dels edificis als espais 
verds, es podrien evitar gairebé 43.000 morts 
prematures cada any.

que menys aigua gasta a l’AMB. Segons 
un informe elaborat per l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) de la UAB, Badalona té un con-
sum d’aigua de 98.8 litres per persona i 
dia. L’OMS recomana a nivell mundial 

Badalona, amb Barcelona
Les dades de Badalona i Barcelona s’han 
analitzat conjuntament, ja que l’ISGlobal 
estableix l’Àrea Metropolitana com un sol 
conjunt urbà. L’AMB apareix com la ciutat 
número 90 amb pitjors dades d’Europa pel 
que fa a la proximitat d’àrees verdes a les 
zones residencials. A Badalona i Barcelo-
na, un 81,64% de la gent viu per sota de 
l’objectiu de zones verdes recomanades 
per l’OMS. Si se seguissin les recoma-
nacions oficials, es podrien evitar 924 
morts prematures cada any per culpa de la 
contaminació. A nivell estatal, Badalona i 
Barcelona ocupen el setè lloc crític de 98 
ciutats analitzades. Madrid i la seva àrea 
metropolitana o València estan molt millor 
que Barcelona i se situen a la part verda 
de la llista.

Badalona, responsable amb l’aigua

Manquen moltes més àrees verdes 

Badalona és un dels municipis 
de l’Àrea Metropolitana que menys aigua gasta

La ciutat, situada en la zona crítica europea 
per la manca d’espais verds

La ciutat té un consum d’aigua moderat: 98.8 litres per persona i dia de mitjana

La proximitat d’àrees verdes a les zones residencials és insuficient 

l’accés a un mínim vital de 100 litres per 
persona i dia. La nostra ciutat és el dotzè 
municipi de l’Àrea Metropolitana que men-
ys aigua consumeix. 

La classificació completa 
Per sota de Badalona només hi ha: Sant 
Climent de Llobregat (98.7), Montcada 
(98.7), Ripollet (98.5), el Prat (98.1), Sant 

BADALONA ÉS LA SEGONA GRAN CIUTAT DE L’ÀREA 
METROPOLITANA AMB EL PREU DE L’AIGUA MÉS ECONÒMIC

L’estudi efectuat per l’IERMB també rea-
litza una comparativa del preu de l’aigua 
entre els diferents municipis de l’AMB. 
Badalona, amb 2.45 euros per m3, 
ocupa la dotzena posició en la llista de 
municipis amb un preu de l’aigua més 
assequible. Corbera de Llobregat (3.27 
euros) lidera la classificació del preu. Per 
sota de Badalona només hi ha Cervelló 
(2.36), Tiana (2.14), la Palma de Cervelló 
(2.07), Castellbisbal (2.07), Molins de 
Rei (1.86), Badia del Vallès (1.84), el Prat 
(1.82), Barberà (1.82), Sant Andreu de la 
Barca (1.74), Ripollet (1.58) i Sant Vicenç 

dels Horts (1.49). Si només ens fixem en 
els municipis de més de 50.000 habitants, 
considerats ja ciutats grans a nivell català, 
Badalona és la segona amb un preu de 
l’aigua més econòmic, només superada 
pel Prat. En els darrers 10 anys, el preu 
mitjà de l’aigua a l’AMB ha incrementat un 
53%, passant d’una mitjana de 1.52 euros 
per m3 a 2.34 euros per m3. Els consums 
més elevats d’aigua a les llars metropoli-
tanes corresponen a la dutxa/bany (36%); 
l’ús de l’inodor (20%); la cuina (13%); 
rentar-se, afaitar-se i raspallar-se les dents 
(11%) i la rentadora (el 9%).

Feliu de Llobregat (97.2), Sant Boi de Llo-
bregat (96.4), Sant Adrià de Besòs (95.4), 
Cornellà (94.9), Hospitalet (93.6), Santa 
Coloma de Gramenet (92.4) i Badia del Va-
llès (85.6). Lidera la classificació Sant Cu-
gat del Vallès (132), mentre que Barcelona 
ocupa la setzena plaça (107.3). Recordem 
que, en total, l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona està formada per 36 municipis.
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150 anys tenint cura d’un ingredient gastronòmic diferencial

La llarga trajectòria de la marca es veu 
reflectida en aquesta edició de luxe amb 
un nou licor que no només sorprèn per 
fora, sinó també per dins. Amb aquest 
llançament, la companyia rescata la re-
cepta original de Vicente Bosch, elabo-
rada a partir d’una selecció exclusiva de 
grana d’anís matafaluga, amb una pos-
terior doble destil·lació en els alambins 
de coure originals de 1870 per purificar 
el màxim els olis essencials obtinguts. 
Aquesta edició limitada consolida l’anís 
com una beguda idònia per gaudir de 
moltes formes: ja sigui directament a 
la copa, per als que volen apreciar els 
matisos més purs de l’anís; per aportar 
un toc d’aroma i gust al cafè, una barreja 
tradicional i amb molts adeptes; o bé per 
gaudir de combinats sorprenents, com 
el famós “Sol i sombra” de la cocteleria 
espanyola tradicional, a força d’anís dolç 
i brandi.

Un líder sòlid del mercat
Anís del Mono arriba al seu 150 ani-
versari convertit en líder absolut de la 
categoria, però també com a referent 
en la gastronomia. Cada vegada més, 
l’Anís del Mono s’empra com un ingre-
dient per donar un sabor diferencial als Anís del Mono torna als orígens  

plats, tant en l’alta gastronomia com en les 
receptes que elaboren els consumidors a 
casa seva. Tant és així, que des de l’inici del 
confinament les vendes d’Anís del Mono 

van incrementar un 28% al canal d’alimen-
tació, posicionant-se com a líder del sector. 
En aquesta línia, no hi ha dubte que l’anís 
segueix sent un licor popular que continua 

captivant a noves generacions com a 
beguda i com a ingredient diferencial. 
Receptes dolces i salades, com les 
clàssiques torrades o les tradicionals 

rosquilles, també formen part de l’uni-
vers de la marca. Anís del Mono està 
totalment integrat en la gastronomia 
espanyola, fet que explica el creixe-
ment del 23% en aquest 2021 segons 
dades Nielsen. 7 de cada 10 consumi-
dors declara que mantindrà l’ús d’Anís 
del Mono a la cuina, segons dades de 
Kantar. 

Les vendes d’Anís 
del Mono van 
incrementar un 28% 
des del 2020

7 de cada 10 
consumidors utilitza 
Anís del Mono a la 
cuina

L’ampolla recrea la recepta original de 1870 creada per Vicente Bosch 

Anís del Mono celebra el seu 150 aniver-
sari amb una fita històrica: el llançament 
d’un anís Premium d’Edició Limitada amb 

Anís del Mono celebra el seu 150 aniversari 
amb una edició limitada de luxe

un disseny de luxe. L’emblemàtica marca 
del llegendari anís de Vicente Bosch, que 
perdura des de la seva creació el 1870, pre-

senta ara una nova ampolla inspirada en 
el modernisme i que ret homenatge a la 
passió artística de la firma. Amb aquest 
especial llançament, Anís del Mono obre 
la celebració dels seus 150 anys a la so-
cietat amb una ampolla que transporta el 
consumidor a principis de segle XX. 

Vincle amb el mar
Les seves línies sinuoses imiten la na-
tura, creant formes decoratives que 
evoquen el moviment de l’aigua. El seu 
estoig decorat reforça la relació que té 
Anís de Mono amb l’art des del seu ori-
gen, amb el disseny de “La Manola”, de 
Ramon Casas, en el seu interior. “Aques-
ta edició única, limitada a 3.000 ampo-
lles, transmet tots els valors de la casa: 
qualitat, prestigi i tradició, els mateixos 
amb els quals es va començar el 1870”, 
conclou Natalia Gómez, responsable de 
la marca.

La nova ampolla edició limitada de la marca

Gaudeix del 
reportatge en vídeo
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Can Ruti i Filmets caminen junts: pacients i sanitaris 
gaudiran del cinema del festival a l’hospital 
Acord pioner a Catalunya perquè Can Ruti sigui seu oficial del FILMETS 

Can Ruti i FILMETS uneixen forces 

Oscar Isaac serà protagonista al festival

La 47ª edició del FILMETS Badalona Film 
Festival serà especial. Un acord pioner a 
Catalunya signat entre l’organització del FIL-
METS i l’Hospital Germans Trias i Pujol per-
metrà que, per primer cop, un centre hospita-
lari de grans dimensions sigui seu oficial d’un 
esdeveniment cinematogràfic internacional. 
L’acord implica que tots els infants ingressats 
a la zona pediàtrica de Can Ruti podran veure 
curtmetratges infantils al televisor de les se-
ves habitacions. A la resta d’habitacions de 
l’hospital s’hi projectaran curts de la Secció 
Oficial. Per veure aquestes pel·lícules ningú 

haurà de pagar perquè s’oferiran pel canal 
corporatiu de l’hospital, que és gratuït. Final-
ment, a la Sala d’Actes es projectaran curts per 
als professionals sanitaris i pels estudiants 
universitaris que hi ha. També es posaran a 
disposició enllaços directes per visualitzar el 
contingut a través de dispositius mòbils i es 
repartiran flyers i cartells informatius als pa-
cients durant tots els àpats; a l’estil escaleta de 
cinema amb la llista de projeccions. 

Millorar la qualitat assistencial
“Per nosaltres és un pas important per huma-

nitzar l’assistència i fer-la més còmode. FIL-
METS és una referència i la intenció de les 
dues parts és mantenir aquest conveni en el 
futur”, destaca Irene Jiménez, Cap d’Atenció 
a la Ciutadania de l’Hospital Germans Trias. 
Des de Can Ruti es valora positivament el fet 
que el festival hagi permès que “un equip 
multidisciplinari del centre analitzi tot el con-
tingut que es projectarà”. “D’aquesta manera 
hem pogut acotar la selecció de films per as-
segurar-nos que tingui un impacte positiu en 
cada perfil de pacient que els visualitzarà”, 
exposa Irene Jiménez. Des de Can Ruti veu-
en aquesta experiència com l’oportunitat “de 
viure una experiència festiva” dins de l’hos-
pital i de consolidar “el teixit social de Bada-
lona”. “Des de l’hospital creiem que totes les 
arts han d’anar sempre de la mà amb la salut. 
Són una eina indispensable que ens ajuda a 

millorar la qualitat assistencial”, destaca Ire-
ne Jiménez, Cap d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Hospital Germans Trias.

237 curtmetratges
L’edició d’enguany de FILMETS presenta 
un total de 237 curtmetratges a competició 
que es podran veure en 27 sessions com-
petitives, de les quals 21 seran presencials. 
A banda de Can Ruti, el Teatre Zorrilla de 
Badalona, a l’Institut Français de Barcelona 
i als cinemes Can Castellet de Sant Boi de 
Llobregat seran les seus oficials d’un festi-
val que se celebrarà del 22 al 31 d’octubre. 
A la Sessió Inaugural es podrà veure un 
curtmetratge que l’any 2020 va ser candidat 
a l’Oscar en la categoria de millor curt de 
ficció: ‘The letter room’, protagonitzat per 
Oscar Isaac.
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La finca de Can Colomer torna a ser prota-
gonista pel seu mal estat de conservació. 
Ja fa anys que una part dels terrenys de la 
històrica masia badalonina van començar 
a ser utilitzats com a abocador d’escom-
braries a peu de muntanya. Situat a Pomar 
de Dalt, per sobre de la B-20, i fregant el 
Castell de Godmar i el barri de Mas Ram, 
Can Colomer viu ara un nou capítol vin-
culat a la brossa. Després que la propietat 
erradiqués els horts i barraques il·legals 
que hi havia al llarg de tota la finca, l’estat 
actual de tota la zona és preocupant. L’an-
tiga àrea dels horts s’ha convertit en un 
cementiri de plàstic i d’elements clarament 
contaminants pel medi natural.

Zona de gran interès urbanístic
Al maig del 2021, el Ple de l’Ajuntament 
de Badalona va aprovar provisionalment 
la modificació del Pla General Metropoli-
tà dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a 
Can Colomer. La proposta reduïa la pres-

sió edificatòria en uns terrenys que cons-
tituïen frontera entre el sòl urbà i el sòl 
no urbanitzable de la Serralada de Mari-
na, de tal manera que la major part del 
sostre que s’hagués construït segons les 
previsions del PGM es trasllada a terren-
ys dins de la ciutat que es compensen al 
sector de Can Colomer incrementant la 
superfície d’equipament i espais lliures. 
Aquesta modificació de PGM suposa la 
distribució de 58.644 m² de sostre resi-
dencial i 1.600 m² de sostre d’ús terciari, 
que es trasllada de sòl urbanitzable per 
damunt de la B-20 a les parcel·les tant 
privades com públiques de 6 àmbits en 
sòl urbà. La superfície de sòl ordenat és 
de 48.632 m² i inclou zones on definir les 
condicions d’edificació i sistemes a ur-
banitzar. Es proposa mantenir el nombre 
d’habitatges lliures i augmentar el nom-
bre d’habitatges de protecció pública, 
aconseguint un augment de 73 habitatges 
de protecció.

La finca, un cementiri de deixalles / Foto: Francesc Alfambra

Els antics horts de Can Colomer: 
un cementiri de plàstic i brossa
La finca de Can Colomer torna a ser protagonista pel seu mal estat 

Un estudi de la UPC proposa alternatives a les tanques

El passat mes de setembre, l’al-
calde de Badalona, Xavier Garcia 
Albiol, es va reunir amb Esther 

Estructures de baixa altura: la 
proposta anti-tanques pel tren

Real, directora de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona de la 

UPC, i amb Jordi Romeu, cate-
dràtic d’universitat i director del 
Laboratori d’Enginyeria acústica 
i Mecànica. Albiol els va encarre-
gar elaborar un informe que oferís 
mesures de reducció de la conta-
minació acústica de les vies del 
tren sense requerir la instal·lació 
de pantalles proposades per ADIF.

Les propostes
La proposta principal que plante-
ja l’estudi és la següent. La UPC 
proposa instal·lar estructures de 
baixa altura a la via del tren per 
reduir impacte acústic al seu pas 
per Badalona. De la mateixa ma-
nera, els tècnics especialitzats 
proposen complementar aques-
tes estructures amb amortidors 
als raïls. Així s’aconseguiria 
combatre la contaminació acústi-
ca amb mesures de poc impacte 
visual.

Exemple d’una tanca de baixa altura

EL JUTJAT ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS I 
SUSPÈN L’ENDERROC DE LA FÀBRICA MOBBA 

BADALONA RECAPTA FONS PER IMPULSAR LA 
RECERCA DE JOVES INVESTIGADORS 

BREUS

El jutjat contenciós número 14 
de Barcelona ha suspès l’execu-
ció d’enderrocament de la fàbri-
ca Mobba de Badalona. El jutge 
estima parcialment el recurs pre-
sentat en defensa de la conser-
vació de l’edifici i atura cautelar-
ment les obres de l’enderroc. El 
magistrat entén que l’Ajuntament 

Amics de Can Ruti i l’associació 
Forquilla Badalona sumen for-
ces per fer créixer la recerca al 
Campus Can Ruti. La campan-
ya “Alimenta la recerca i apa-
drina les joves investigadores 
i investigadors” està destinada 
a recaptar fons per impulsar la 
carrera dels joves científics del 
campus. Els establiments ad-
herits a Forquilla Badalona es-
colliran un dels seus productes 
i destinaran part del seu preu a 

no ha justificat prou bé l’interès 
públic de la mesura d’enderroc 
i subratlla l’aportació d’informes 
en els quals es posa de manifest 
el valor històric, arquitectònic i 
cultural de la Mobba per la ciu-
tat. Recordem que les primeres 
tasques d’enderroc ja havien 
començat.  

crear beques d’investigació. A 
partir de desembre, molts dels 
establiments comptaran amb 
una guardiola solidària perquè 
els seus clients puguin fer do-
nacions. 

Gaudeix de la 
fotogaleria
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L’atenció als problemes de salut mental 
queda reforçada a la nostra ciutat. Els CAP 
de Sant Roc, la Salut, Nova Lloreda i Gran 

Sol comptaran a partir d’ara amb un refrent 
en benestar emocional. Aquesta nova fi-
gura, impulsada per un programa pioner 

La salut mental, l’altra cara de la pandèmia

Es reforça l’atenció a la salut mental 
a quatre barris de Badalona
Diversos CAP comptaran a partir d’ara amb un refrent en benestar emocional

A través del seu Centre Especial de Treball, 
el CET Caltor, la Fundació Badalona Capaç 
dóna feina a 230 persones amb discapacitat 
intel·lectual. Una de les branques producti-
ves de Badalona Capaç se centra en el sec-

tor de la moda i els complements, gràcies al 
seu conveni amb la marca Senlima. Senlima 
Store està especialitzada en la producció de 
xancletes artesanals, les quals són confec-
cionades per treballadors i treballadores del 

Senlima produeix xancletes artesanals

Badalona Capaç impulsa la producció de 
xancletes inclusives a través de Senlima
L’entitat dóna feina a 230 persones amb discapacitat intel·lectual

CET de Badalona Capaç. Senlima significa 
‘sense límits’ en esperanto i busca ser una 
marca amb un clar compromís social. La 
seva aliança amb Badalona Capaç permet 
formar part de la solució laboral de moltes 
persones que han vist dificultada la seva 
entrada al mercat de treball. El compromís 
de Senlima i Badalona Capaç és millorar la 
societat i crear un context de justícia social 
molt més ampli i inclusiu. En aquest sentit, 
la marca ha aconseguit créixer per la qua-
litat dels seus productes, no pel simple fet 
de donar feina a persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

Un projecte sostenible 
La col·laboració de Badalona Capaç amb 
múltiples empreses facilita la sostenibilitat 
del projecte del seu Centre Especial de Tre-
ball. Segons Montse Cañizares, directora 
de la Fundació, aquests acords permeten 
als treballadors assolir competències i 
aprenentatges i, alhora, dotar el CET de la 
capacitat de resposta necessària per trobar 
oportunitats laborals. 

ACORD DE BADALONA CAPAÇ 
AMB LA FUNDACIÓ ACOLLIDA 
I ESPERANÇA 

Badalona Capaç ha signat un acord de 
col·laboració amb la Fundació Acollida 
i Esperança per promoure l’ocupabili-
tat de persones amb discapacitat in-
tel·lectual i afavorir la inclusió al món 
laboral. A través d’aquest conveni, l’es-
pai Can Banús es converteix en l’equi-
pament on les persones participants 
de les formacions de jardineria de la 
Fundació Badalona Capaç realitzaran 
les seves pràctiques. També es pretén 
donar a conèixer els serveis d’àmbit 
laboral i d’atenció a les persones que 
s’ofereixen des de la Fundació Bada-
lona Capaç i Fundació Acollida i Es-
perança a la ciutat de Badalona. Totes 
dues entitats tenen en comú objectius 
com acompanyar a persones en situa-
ció de risc d’exclusió i vetllar per la 
millora de la seva qualitat de vida.

del departament de Salut, s’encarregarà 
de fer una detecció precoç de problemes i 
malestar relacionats amb la salut mental i 

emocional. El referent en benestar emocio-
nal no passarà consulta directa, ni els pa-
cients podran demanar cita per visitar-se. 
El seu rol consistirà en fer de pont entre la 
comunitat i la resta de personal mèdic de 
l’atenció primària. Salut contractarà d’aquí 
a finals d’any 150 professionals d’aquest 
perfil a l’atenció primària, mentre que l’any 
vinent s’incorporarà a nutricionistes. Els 45 
primers referents en benestar emocional 
començaran a treballar en centres d’atenció 
primària situats en barris desfavorits a ni-
vell socioeconòmic. La majoria d’ells són 
psicòlegs, treballadors socials i mediadors.

Pandèmia i salut mental
Des d’inicis del 2020, les problemàtiques 
de salut mental s’han vist disparades a 
causa de la pandèmia. En els darrers dies, 
la Unitat d’Aguts Psiquiàtrics de Can Ruti 
alertava que, només els casos de trastorns 
alimentaris, han augmentat entre un 20 i 
un 30%.

Gaudeix del 
reportatge en vídeo

12 Núm. 727

21/10 al 03/11/2021

21/10 al 03/11/2021



ACTUALITAT14 Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com

Entrevista al muralista Sergi Bastida, autor d’un nou mural a la ciutat 

“La gent ha passat de dir-me que pintés 
a casa meva a demanar-me pressupost”

Sergi Bastida, autor de l’últim gran mural de Badalona
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L’art urbà s’ha integrat totalment en el 
dia a dia de les ciutats. Una mostra que 
exemplifica aquest fenomen és la recent 
inauguració de la plaça Josep Vergés i 
Vallmajor, a tocar de Pep Ventura. L’equi-
pament està presidit per un enorme mural 
on hi ha representat el Pont del Petroli 
amb una perspectiva mai vista fins ara. 
Sergi Bastida, muralista badaloní, és l’au-
tor d’aquesta meravellosa creació artística. 
Amb ell descobrim com ha estat el procés 
per crear un dels murals més espectacu-
lars de la ciutat. 

Tres opcions; un guanyador
“L’Ajuntament i la promotora del nou edi-
fici de la plaça em van contactar per donar 
un nou aire a la paret antiga de la gasoli-
nera. Jo els vaig presentar tres propostes: 
un retrat de l’Anís del Mono; l’arbre del 
micaco i el Pont del Petroli”, relata Bas-
tida. Les tres opcions haurien estat “en 
blanc-i-negre”, ja que “era l’estil que més 
encaixava amb l’entorn i que més s’inte-
grava a la ciutat”. Segons Sergi Bastida, 
perquè un mural urbà sigui un èxit “no pot 
molestar als ulls de la gent”. 

Com fer un mural de 20 metres?
La primera pregunta que ens fem és com 
s’executa una obra d’aquestes dimen-
sions: 20 metres d’amplada per 5 d’alça-
da. “El mural està basat en una fotografia. 
Amb l’ordinador, dibuixes una quadrícula 
que després s’ha de representar a escala 
a la paret. Un cop la tens, vas encaixant 
el dibuix, jugant amb elements que poden Bastida col·labora amb diverses protectores d’animals

molestar, com són els tubs o les fines-
tres”, relata el nostre protagonista. 

Hores de suor
Sergi Bastida va topar amb una paret 
“molt antiga” i formada per “un arrebossat 
força deteriorat”. “Primer vam aplicar un 
líquid fixador per tot arreu i després dues 
capes de pintura plàstica. Després li vaig 
anar afegint totes les tonalitats de colors 
diferents”, ens exposa. En total, per veure 
el mural fet realitat, l’artista hi ha invertit 
sis dies sobre el terreny: dos per preparar 
la paret amb ajuda d’un company i quatre 

dies amb jornades d’entre 10 i 12 hores 
per pintar. “La gent del barri ha quedat sa-
tisfeta. El feedback ha estat molt bo. Nor-
malment sempre es representa el Pont del 
Petroli en línia recta; mai en perspectiva. 
Crec que aquest detall ha agradat molt als 
badalonins”, reconeix l’artista. 

Acceptació social 
En Sergi va començar a pintar el 2002 a 
les parets dels Salesians. Amb el pas dels 
anys, el muralista ha vist com la pròpia 
societat anava acceptant cada vegada més 
l’art urbà. “Abans imperava un estil molt 

més grafiti. Ara hi ha més muralisme i la 
gent té curiositat per descobrir com es fa. 
La gent ha passat de dir-me que marxés a 
pintar a casa meva a demanar-me pressu-
post”, ironitza Bastida. 

Al costat dels animals
Una de les facetes que més omplen d’il·lu-
sió a en Sergi és poder col·laborar amb 
protectores d’animals abandonats. De fet, 
l’artista badaloní té una línia de retrats de 
gossos i destina una bona part dels benefi-
cis que aquesta li genera per fer donacions 
a diferents associacions. “Fa set anys vaig 

adoptar una galga de caça i em vaig cons-
cienciar del patiment que pateixen aquests 
animals; també de les penúries que passen 
els voluntaris de les protectores. Per això 
vaig decidir que part de les meves pintures 
s’havien de convertir en un suport per a 
ells”, destaca Bastida. 

Bastida dedica part 
dels seus guanys 
a col·laborar amb 
protectores

El muralista badaloní 
va començar 
a pintar el 2002 
als Salesians

Gaudeix de l’entrevista 
en vídeo
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L’erupció del volcà de la Palma ha provocat 
una devastació de dimensions enormes. 
Més de 1.200 edificis esmicolats i prop 
de 500 hectàrees de terreny arrasades. Es 
calcula que el valor de totes les parcel·les 
destruïdes on hi havia construccions és 
de 150 milions d’euros. A banda dels dan-
ys materials, el volcà també ha impactat 
fortament la fauna marítima a causa del 
contacte amb la lava, i ha provocat la pro-
pagació de diòxid de sofre fins a l’Àfrica i 
el Carib. A casa nostra, un membre de la 
Penya Fotogràfica de Badalona ha tingut 
el plaer de poder treballar sobre el terreny 
exercint la seva passió: la fotografia. El 
nostre protagonista és l’arquitecte David 
Rius, qui no va dubtar en desplaçar-se fins 
a la Palma per capturar imatges pel record 
amb els seus objectius. “L’experiència és 
espectacular. El volcà fa un soroll increï-
ble, que no et deixa dormir a la nit. Diria 
que és l’espectacle de la natura més potent 
que hi ha. El problema són les greus des-
trosses que està causant”, relata Rius. 

A 2 km de l’epicentre
En una illa plena “d’exèrcit i de Guàrdia Ci-
vil”, en David i els seus companys fotògrafs 
es van poder acostar fins a 2 km de l’epicentre 
del volcà. “De les explosions que genera el 
cràter et cauen petites pedres de 2 o 2 cm al 
cap. I la pluja de cendra arriba a quilòmetres i 
quilòmetres”, ens relata l’arquitecte badaloní. 

Un lloc únic
Com a apassionat de la fotografia nocturna, 
David Rius ha pogut gaudir de valent d’un 
dels llocs del món més interessants per des-
envolupar-hi la tasca fotogràfica. “La Palma, 
juntament amb Atacama i Hawaii, és un dels 
tres llocs del món on hi ha agrupats els ob-
servatoris més importants del planeta. Des 
de les universitats més prestigioses, fins a la 
NASA i els governs de molts països”, ens ex-
plica. Això succeeix perquè l’illa “no té con-
taminació lumínica”, està “al mig d’un oceà”, 
“el mar de núvols sempre queda per sota de 
la cota més alta” i els avions comercials “no 
hi poden passar per sobre”. 

Un badaloní al volcà: l’aventura del fotògraf David Rius a la Palma
Rius ens cedeix un conjunt d’imatges espectaculars del seu viatge a la Palma 

El volcà et permet gaudir d’una llum única / Foto: David Rius

David Rius, l’autor de les fotografies

La força de la lava és imponent / Foto: David Rius

El volcà ha causat estralls en la població / Foto: David Rius

Gaudeix del reportatge 
en vídeo

La combinació del volcà i l’espai és espectacular / Foto: David Rius
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El calvari viscut per la Biblioteca de Can 
Casacuberta pot arribar a la seva fi en 
breu. Així ho afirma Xavier Garcia Albiol 
en una piulada a través de Twitter, on as-
segura que l’equipament municipal reo-
brirà a principis de novembre. El Nadal 
del 2019, la biblioteca tancava les seves 
portes a causa dels problemes amb la 
climatització i l’arribada de la pandèmia 
va mantenir l’equipament fora de servei. 

Obres de reparació
A l’estiu es van iniciar les obres de re-
paració i condicionament per solucionar 
totes les deficiències de l’espai. Una 
inversió de 315.000 euros dedicada a 
Can Casacuberta i a l’Espai Betúlia per 
tal de dignificar els equipaments i evi-
tar-ne el tancament intermitent. En el seu 
dia, Garcia Albiol va assegurar que una 
de les prioritats del pròxim mandat se-
ria abordar “una reforma integral de la 

biblioteca per adequar-la a les necessi-
tats del segle XXI”, tot i que conservant 
la seva estructura singular. Les obres de 
reparació i reforma de Can Casacuberta 
afecten bàsicament als canvis de calde-
res, a la substitució del sistema de cli-
matització, a les reparacions a la coberta 
per evitar filtracions d’aigua, a l’adequa-
ció de la instal·lació als sistemes contra 
incendi, reconversió del muntacàrregues 
en un ascensor accessible, reparacions 
de les portes i altres actuacions com 
ara millora de punts de llum o l’aug-
ment dels punts d’endolls per facilitar 
als usuaris la connexió als ordinadors 
portàtils. Després de múltiples anuncis 
de reobertura, veurem si aquest és el de-
finitiu i Can Casacuberta torna a prestar 
servei. Cal deixar enrere definitivament 
aquests dos últims anys de tancament 
i inactivitat per atendre les necessitats 
d’estudiants i joves.  

El passeig de la Salut s’omple de disfresses

Can Casacuberta porta tancada quasi dos anys

Halloween tenyeix el Passeig 
de la Salut de disfresses i activitats 

La Biblioteca de Can Casacuberta 
podria reobrir al novembre 

Els comerciants han preparat una tarda d’activitats i actuacions a peu de carrer

La biblioteca obrirà a principis del mes vinent després de dos anys tancada

La Castanyada i Halloween són, cada 
vegada més, dues festivitats amb més 
sinergies entre elles. Al llarg dels úl-
tims anys, la tradició anglosaxona de 
celebrar la Castanyada amb disfres-
ses de temàtica ‘terrorífica’ ha guanyat 
molta força a casa nostra. Una mostra 
d’això és l’activitat cultural i de pura di-
versió que el pròxim divendres 29 d’oc-
tubre s’organitza al Passeig de la Salut. 
Els comerciants del passeig han prepa-
rat una tarda (17h a 20h) del popular 
joc ‘truco o trato’ per a totes aquelles 
persones que vulguin acudir a aquesta 
artèria comercial de la ciutat lluint una 
disfressa de Halloween. Hi haurà tallers 
especialitzats, pintacares, actuacions 
itinerants i una castanyera que atendrà 
tots els presents. Per descomptat, els 
caramels per a tothom estan assegu-
rats. 

L’origen del Halloween
Què vol dir realment Halloween? 
Aquesta festivitat no ve dels Estats 

Units com sempre s’ha fet creure. Cal 
retornar fins a l’Edat de Ferro i la cul-
tura celta en particular per buscar-ne 
els orígens. Aquests pobles, situats 
a Irlanda, parlaven en gaèlic, llengua 
d’on neix el terme Halloween. Així, Ha-
lloween és la contracció de “All Hallow 
‘s Eve”, que significa “vigília de tots els 
sants”. 

Per què se celebrava?
L’arribada del solstici de tardor coin-
cidia amb la celebració de la fi de les 
collites. Durant aquesta festa, els celtes 
s’acomiadaven del déu del Sol, Lugh, 
qui els proporcionava energia per con-
rear. A més de retre culte a la divinitat, 
aquests pobles tenien la creença que 
durant la nit del 31 d’octubre, la porta 
que separava el món dels vius del dels 
morts s’obria i els esperits dels difunts 
podien visitar els seus familiars. Per 
això es realitzaven diferents ritus per 
aconseguir establir vincles amb els 
seus avantpassats.
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Des del passat 15 d’octubre, el sector cul-
tural de Catalunya ha recuperat el 100% de 
la capacitat. Els teatres, cinemes, auditoris, 
arxius, biblioteques, museus, equipaments 
cívics, llibreries, galeries i altres equipa-
ments culturals, podran oferir un aforament 
del 100%, tant a l’aire lliure com en espais 
tancats. S’elimina també el nombre màxim 
d’espectadors, que fins ara estava fixat en 
1.000 persones en espais tancats (o fins 
a un màxim de 3.000 amb condicions de 
ventilació reforçades) i de 4.000 persones 
a l’aire lliure. 

El proper diumenge 24 d’octubre (10h), Ba-
dalona serà l’escenari del Camins d’Ateneus, 
un projecte impulsat per la Federació d’Ate-
neus de Catalunya que impulsa la cohesió 
territorial donant visibilitat als diferents eco-
sistemes de cada comunitat. La nostra ciutat 
acollirà una excursió que recorrerà la Plaça 
Pompeu Fabra, Dalt la Vila i els parcs de Ca 
l’Arnús i Can Solei. Un guia del Museu de 
Badalona oferirà les explicacions teòriques 
a tots els assistents. D’aquesta manera es 
busca donar a conèixer diferents espais de la 
ciutat i fomentar la implicació en la cultura de 
nous segments de població. 

La cultura 
recupera 
el 100% de 
l’aforament

Les rutes 
Camins d’Ateneus 
arriben a 
Badalona 

Teatres i cinemes tornen a estar plens 

Ruta cultural per Badalona

L’actriu ha interpretat papers en 228 pel·lícules i ha estat protagonista en 27 films 

Assumpta Serna rebrà la Venus d’Honor 
del FILMETS Badalona Film Festival 

L’actriu Assumpta Serna rebrà la 
Venus d’Honor de la 47a edició de 
FILMETS Badalona Film Festival. 
Aquest guardó se li atorga per la seva 
extensa carrera cinematogràfica i pel 
suport que des de sempre ha donat 
al cinema en format curtmetratge. 
Posteriorment a l’entrega de la Venus 
d’Honor, Assumpta Serna mantindrà 
un col·loqui obert amb els estudiants 
audiovisuals que ompliran el Teatre 
Zorrilla, ja que a les 17 hores s’ofe-
rirà la sessió FILMETS Campus, on es 
presentaran curts fets per estudiants 
de les escoles de cinema d’arreu.

228 pel·lícules
Assumpta Serna ha tingut papers en 
228 pel·lícules i ha estat protagonis-
ta en 27 films, que s’han rodat a 20 
països i en 6 llengües diferents. Ha 
guanyat 25 premis d’interpretació a 
festivals de cinema internacional i ha 

estat jurat en més de 20 certàmens: 
Chicago, Karlovy Vary, Mar del Pla-
ta, Mèxic, Venècia, Montreal, Sant 
Sebastià, entre d’altres. És membre 
de l’Acadèmia de Hollywood des de 
1993. Ha representat a Espanya a 
l’Acadèmia del Cinema Europeu du-
rant 8 anys, organitzant la gala dels 
cinemes europeus que es va fer a 
Barcelona l’any 2004. D’altra banda, 
Serna és membre d’honor de l’Aca-
dèmica del Cinema Català i autora de 
tres llibres publicats: ‘Entre la espada 
y la pared’ (2020); ‘El trabajo del actor 
de cine’ (1999); y ‘Monólogos en V.O.’ 
(1998). Ara mateix està treballant en 
3 llibres més: ‘La ciencia de la inter-
pretación’, ‘Monólogos para niños’ y 
‘Monólogos para adultos’. L’acte de 
lliurament de la Venus d’Honor a As-
sumpta Serna tindrà lloc el dilluns 25 
d’octubre, a les 16:30 hores, al Teatre 
Zorrilla de Badalona.Assumpta Serna, institució del cinema català

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!

Del 22 al 31 d’octubre 
FILMETS Badalona Film Festival
Sessions presencials a Badalona, 
Barcelona i Sant Boi de Llobregat. 

Dijous 28 d’octubre
Mélodie Gimard Trio 
Concert de Mélodie Gimard. Auditori 
del Conservatori de Badalona (20h). 

Fins al 28 de novembre 
It’s a wonderful life 
Exposició sobre narratives de foto-
grafia i vídeo. C.Cultural El Carme. 

Dilluns 25 d’octubre 
Concert de big band d’alumnes
L’Escola de Música Moderna ofereix 
un concert d’inici de curs (20h)
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Vives (9), Paul (6), Busquets, Brodziansky (10), Bir-
gander –cinc inicial–, Ribas (9), Ventura (2), Feliz 
(7), Willis (8), Parra (10), Maronka i Tomic (12).

El Joventut no va poder sumar una nova vic-
tòria a l’Olímpic - la tercera seguida com a 
local - i va caure enfront el Morabanc Andorra 
(73-79).  El partit va arrencar amb desencert 
per part dels dos equips (10-8). Al segon 
quart, el Joventut va millorar les estadístiques 
i es va mantenir al capdavant del marcador 

73

JOVENTUT 

McIntyre (4), Hannah (14), Crawford (5), Noua (26), 
Arteaga –cinc inicial–, Paulí, Olumuyiwa (4), Diagné 
(4), Jelinek (10), Morgan (3) i Mekel (9). 

Punt final a la imbatibilitat a l’Olímpic

(34-31). Tot i això, l’encert exterior del conjunt 
del Principat va fer un pas endavant (57-61) i 
la diferència de 9 punts al període final (59-
68) va mantenir els verd-i-negres a remolc 
fins a la botzina final i sense poder recuperar 
la victòria. Ante Tomic, amb 12 punts, va ser 
el màxim anotador del Joventut.

79

MORABANC

Foto:  D. Grau / CJB

PRÈVIA LLIGA 7a Jornada Lliga ACB. Pavelló Santiago Martín. Dissabte 23 d’octubre a les 20:45h 

El capità Albert Ventura és l’únic jugador 
de la Penya amb l’actual samarreta verd-i-
negra que sap el que és guanyar a Teneri-
fe. I d’això ja fa pràcticament una década 
(temporada 2013- 2014). Aquell conjunt 
verd-i-negra va necessitar encistellar 13 
triples i superar els 100 punts (95-103) per 
tombar un dels equips que més vegades 
se’ls ha ennuegat als badalonins a domi-
cili, superant fins i tot les visites al Palau 
Blaugrana (2014) i el Wizink Center (2020). 
El conjunt de Carles Duran disputa aquest 
dissabte la pista del Santiago Martín en el 
seu quart intent de sumar la primera victòria 
lluny de Badalona i sumar per primer cop 

aquest curs dues victòries seguides, si su-
men el triomf de dimarts assolit a Eurocup 
a la pista del Trento. La comparació entre 
el Trento i el Lenovo Tenerife és inexistent 
però, com a mínim, el Joventut arribarà amb 
una mica més de moral després d’aconse-
guir la primera victòria a domicili, tal com 
va puntualitzar Ante Tomic als micròfons 
de Ràdio Ciutat un cop va finalitzar el partit 
d’Eurocup. Així com el Joventut buscarà la 
seva primera victòria a camp rival, el Tene-
rife també arribarà amb una motivació afe-
gida després de sumar el seu primer triomf 
fora de la seva pista al Buesa Arena davant 
el Baskonia i enllaça dos triomfs seguits. 

Màxima exigència a Tenerife

JOVENTUT BADALONALENOVO TENERIFE

Al Santiago Martín encara no ha perdut i 
ha superat els seus enfrontaments davant 
Casademont Zaragoza, SurneBilbao Basket 
i Unicaja. Aquest dimecres, el Tenerife tam-
bé va disputar competició continental, en 
aquest cas la Champions League

Baixes i dubtes
Per aquest enfrontament, Carles Durant 
encara no podrà comptar amb els bases le-
sionats Ferran Bassas i Arturs Zagars. Cal 
veure l’estat físic de Brandon Paul, lesionat 
en el primer partit d’Eurocup de la tempo-
rada. No hi ha una data concreta per al seu 
retorn la previsió de les 9-10 setmanes de 
recuperació del base de Badalona es troba-
ria molt a prop. El conjunt de Txus Vidorreta 
tindrà les absències assegurades de Dejan 
Todorovic (creuats) i el seu MVP Giorgi 
Shermadini (fractura). Des de fa un mes, 
el pivot Julian Gamble es va incorporar per 
ocupar la fitxa del georgià durant els pro-
pers mesos.

Resum del partit

La Penya visita una pista molt difícil / Foto: arxiu ACB

La llum verda per part de la Generalitat de 
Catalunya al 80% d’assistència d’especta-
dors als pavellons de la Lliga Endesa obre 
al Club Joventut Badalona una nova opor-
tunitat d’ingressos econòmics, però també 
una nova via per recuperar massa social. 
El partit de dissabte davant el Morabanc 
Andorra va ser la millor entrada d’aficionats 
a l’Olímpic, amb 3.672 espectadors a la gra-
deria. Una xifra molt baixa si la comparem 
amb registres de temporades anteriors i si 
ens fixem que l’horari del partit era força bo 

L’assistència de públic a l’Olímpic 
serà la nova assignatura pendent

i si sumem que arribava després de la gran 
exhibició verd-i-negra d’una setmana abans 
contra el BAXI Manresa. Els 4.122 especta-
dors contra Monbus Obradorio de la jorna-
da 7 en la primera temporada de la covid va 
ser un dels registres més pobres del curs, 
en una mitjana superior als 5.000 aficionats 
i amb un projecte esportiu menys ambiciós 
i engrescador que el que té la Penya aquest 
curs. Alhora els jugadors tenen la feina de 
generar un ambient engrescador, el club té 
l’objectiu de sumar nous adeptes al pavelló.

L’assistència ha de millorar / Foto: CJB

 Joventut 73 - 79 Andorra

 Baxi Manresa 85  - 74  Unicaja

 Barça 76 - 63 Casademont 

 Río Breogán 71 - 79 Real Madrid

  Gran Canaria 94 - 70 Coosur R. Betis  

 SurneBilbao  85 - 80 Urbas Fuenla

 Baskonia 65 - 71 Tenerife  

 Obradoiro 70 - 104 UCAM Murcia 

Propera jornada

 Tenerife - Joventut

 UCAM Murcia  -  Baskonia

 Casademont ZGZ -  Río Breogán

 Unicaja -  Barça

  SurneBilbao -  Hereda SPB

 Andorra -  Valencia Basket

 Real Madrid  - Gran Canaria  

 Coosur R. Betis  - Obradoiro

 Urbas Fuenla.  - Baxi Manresa

Resultats  darrera jornada

  Equip  G P

 1 Barça 6 0

 2  Real Madrid 6 0

 3 UCAM Murcia 4 2

 4  Lenovo Tenerife 4 1

 5 Gran Canaria 4 2

 6  Río Breogán 3 3

 7  Joventut 3 3

   8    Baskonia 3 3

 9  Unicaja 3 3

 10  Valencia Basket 3 3

 11  Hereda SPB 3 3

12    Baxi Manresa 3 3

13    Morabanc Andorra 2 4

 14    Casademont ZGZ 2 4

 15    Monbus Obradoiro             2            4

 16    Urbas Fuenlabrada       1            5

 17    Surne Bilbao       1            5

18  Coosur R. Betis 1 5

Classificació
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El Joventut va superar la primera jornada de 
la fase de grups de l’Eurocup amb un triomf 
força còmode i sense dificultats a la pista 
del Trento italià, un dels rivals més febles 
en la primera part del campionat continental 
(56-86). El binomi format per Parra i Tomic 
va liderar els verd-i-negres durant el primer 
període. Els dos jugadors de la Penya van 
donar les primeres diferències al Joventut 
(9-14). Tot i això, la diferència es va es-
curçar una mica al final del quiart inicial 
(14-17). L’equip de Carles Duran va incre-
mentar la diferència fins els 9 punts (18-27) 
i amb un triple de Brodziansky i una cistella 
de Parra es va arribar a una màxima de 12 
punts al descans (28-40), amb Ante Tomic 
amb 9 punts com a màxim anotador. Ribas 

va posar el +15 amb el tercer triple al seu 
compte particular (28-43) i el Joventut se-
guia sent molt superior i la diferència con-
tinuava creixent (35-62). Simon Birgander 
va començar molt endollat l’últim període i 
amb el +30 a favor del Joventut amb 5 punts 
consecutius (37-67). 

Màxima de 33 punts
Amb el partit completament controlat, la 
màxima va ser de 33 amb un triple de Bro-
dziansky (49-82). Finalment, la Penya va 
segellar la victòria amb el 56 a 86 i lidera 
el grup d’Eurocup des de la jornada inicial. 
Tomic, amb 13 punts i 19 de val., va ser el 
jugador verd-i-negra més destacat. Gran 
paper de Parra i Brodziansky amb 13 punts.

Tomic va dominar a la pintura / Foto: Trento

El camí europeu comença 
amb molt bon peu a Trento (56-86)
Victòria molt còmode a terres italianes davant un rival inferior

Des d’aquest dimarts 19 d’octubre, la Penya 
va tornar a conviure amb la rutina d’enlai-
lar-se en avió pràcticament cada tres dies 
i amb els aeroports com a nova llar verd-i-
negra. L’inici de la nova temporada a Europa 
- 7Days Eurocup - provocarà l’adaptació a la 
nova vida dels jugadors i staff de la Penya. 
Al Diari de Badalona hem fet un cop d’ull al 
calendari del Joventut i el conjunt de Carles 
Duran disputarà un total de 10 partits en els 
propers 34 dies, és a dir, durant un mes i 
3 dies, els badalonins jugaran pràcticament 
un partit cada tres dies. 

Així serà el Tourmalet
El ‘Tourmalet’ d’enfrontaments va arrencar 
dimarts amb el viatge a Trento per dispu-
tar la primera jornada de lliga d’Eurocup 

a terres italianes. Les setmanes de com-
petició continental es dilataran de forma 
permanent durant el proper mes, sense 
aturar-se de forma ininterrompuda durant 
les cinc primeres jornades (19 d’octubre - 
16 de novembre). Als partits contra Ham-
burg (26/10), Partizan (02/11 a Belgrad), 
Turk Telekom (09/11) i Morabanc Andorra 
(16/11), se sumen els partits de la Lliga 
Endesa enfront Tenerife (23/10, a domili), 
San Pablo Burgos (30/10), Valencia Basket 
(06/11, a domicili), Casademont Zaragoza 
(13/11) i Río Breogán (21/11, a domicili). 
Un calendari en què els preparadors físics 
verd-i-negres hauran de gestionar de la 
millor forma possible les càrregues físiques 
dels jugadors així com les rotacions a pista 
de tots els efectius disponibles. Foto: David Grau / CJB

Tornen els calendaris atapeïts
entre ACB i Eurocup: 10 partits en 34 dies 
El Joventut haurà de gestionar molt bé les carregues físiques
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El Badalona respira una mica més / Foto: CF Badalona

Després de la injecció de moral que suposa 
guanyar el primer partit de la temporada, 
el primer equip del Badalona arribarà a 
l’enfrontament d’aquest diumenge (17:00 
hores) amb un estat anímic superior al 
dels darrers partits. Tot i el triomf al camp 
de l’Ejea, els escapulats encara tenen molta 
feina a fer. La realitat més objectiva és que 
el Badalona ha fet la feina que s’havia de fer 
i que començava a preocupar força: guan-
yar. Ara, s’haurà de tornar a sumar els tres 
punts en la final davant el Huesca B.  El filial 
aragonès ha debutat aquesta temporada  a 
Segona RFEF després d’assolir l’ascens el 
curs anterior i ara mateix és el proper rival 
directe a superar en la classificació. Els tres 
punts del conjunt de Javi Moreno davant 

1Porteria a zero 
Aquesta mateixa tasca de no encaixar cap 
gol serà un dels objectius del Badalona per 
aquest partit i mantenir la solidesa defensi-

HUESCA BCF BADALONA

I ara... A per la primera victòria a l’Estadi

8a Jornada. Municipal de Badalona. diumenge 24 d’octubre a les 18hLA PREVIA: 

l’equip blaugrana es traduiria en la primera 
gran escalada a la classificació i el Badalo-
na començaria a esbufegar relativament a la 
taula. Cal mantenir la línia de l’últim matx.

Un rival en la mateixa dinàmica 
Així com el Badalona va aconseguir la pri-
mera victòria del curs en la jornada anterior, 
el filial del Huesca també la va sentenciar 
al mateix cap de setmana que els escapu-
lats. El conjunt d’Osca va superar el Prat per 
la mínima (2-1) després de sumar quatre 
empats i dues derrotes en les primeres sis 
jornades. Només ha aconseguit deixar la 
porteria a zero en una única ocasió. Va ser 
en el seu duel enfront el Formentera, partit 
que va culminar amb un empat (0-0). 

va per segona jornada consecutiva, una de 
les grans virtuts escapulades en les darre-
res temporades, amb Manolo González a la 
banqueta. 
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Foto: CF Badalona

L’estrena de Javi Moreno a la banqueta del 
CF Badalona no ha pogut començar de mi-
llor forma possible. Amb només un dia al 
capdavant de l’equip - podríem dir que el 
tècnic valencià encara no ha tingut temps 
de conèixer el grup - el nou tècnic esca-
pulat ha arrencat el seu nou cicle amb una 
victòria molt i molt necessària per al ves-
tidor escapulat però també per a la parrò-
quia badalonina. El triomf al camp de l’Ejea 
- fins dissabte passat rival directe a la 
classificació - per zero gols a dos va supo-
sar la primera victòria de la temporada del 
Badalona a Segona RFEF. L’equip badaloní 
va oferir una imatge molt bona i consistent 
durant els 90 minuts. A la primera, Robus-
té va gaudir de l’ocasió més clara però el 
porter local va refusar la rematada de cap 
del capità badaloní. A la represa, Robusté 
no va perdonar i a la sortida d’un córner va 
avançar el Badalona al minut 48. 

EJEA - BADALONA

0 2

Javi Moreno debuta amb victòria

Estrena de N’Diaye
Al tram final, i quan faltaven 15 minuts per 
acabar, N’Diaye es va estrenar com a go-
lejador badaloní amb un xut llunyà i sen-
tenciant el partit i la victòria badalonina. 
El Badalona va poder ampliar el marcador 
amb més amb ocasions clares de Pitu, 
Galdón i Onwu però el resultat final no es 
va moure més abans del xiulet final. 

Aquí pots 
veure la 
crònica en 
vídeo

Classificació

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

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

Resultats Jornada 7Propera Jornada 

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

El tècnic del primer equip supera les set jornades de Juanma Pons

La destitució de Nacho Alfonso, 
l’adéu escapulat més matiner del segle XXI

El president del CF Badalona, Miguel Án-
gel Sánchez, ja va avançar abans del partit 
davant la Peña Deportiva que la no victòria 
escapulada es traduiria en la destitució de 
Nacho Alfonso com a entrenador badaloní. 
La desfeta dels blaus contra el conjunt de 
Manolo González - darrer entrenador esca-
pulat - es va acabar confirmant i així ma-
teix el punt final del projecte esportiu més 
efímer del segle XXI. Cap entrenador havia 
dirigit el primer equip de la ciutat durant 
tan poc temps: només sis jornades de lliga. 
I amb el punt afegit que es tracta d’una ca-
tegoria menys exigent que el curs anterior. 

Un rècord dels darrers anys
Tal com vam avançar en la edició anterior 
del Diari de Badalona, només Juanma 
Pons havia aconseguit una dinàmica pitjor 
en la banqueta escapulada, amb només 1 
punt de 21 possibles durant la temporada 
2019/2020. Les sensacions negatives i la 
darrera posició a la taula van acabar de 
sentenciar Nacho Alfonso el passat diu-
menge 10 d’octubre. A excepció de Ramón 

María Calderé (primera etapa), Francisco 
López, Manolo González i Manolo Már-
quez, el cicle dels darrers quinze entre-
nadors escapulats ha tingut una duració 
d’una única temporada, com a molt: Julià 
Garcia, Bernardo Fuentes, Miguel Álvarez, 
Toni Llebaría, Albert Cámara, Piti Belmon-
te, Juanjo García,  Ramón María Calderé 
(segona etapa), Juanma Pons i Nacho Al-
fonso.  Amb Javi Moreno s’enceta la nova 
etapa escapulada i pràcticament tota la 
temporada 2021 - 2022 encara per supe-
rar i l’objectiu de començar a sumar punts 
però, sobretot, victòria.  

Assemblea General Ordinària
Per aquest proper dimarts 26 d’octubre 
(19:30h), la Junta Directiva ha convocat 
l’Assemblea General Ordinària a l’Estadi 
Municipal de Badalona amb l’aprovació de 
la liquidació de l’exercici econòmic 2020, 
compte de resultats de la temporada 2020 
- 2021, aprovació del pressupost 2021 - 
2022 i informe i convocatòria SAE com a 
punts de l’ordre del dia. El club necessitava un canvi de xip / Foto: CF Badalona
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Marc Canillas i Quim Franch lideren el Maristes 
Ademar al derbi davant el Badalonès (73-68)
Primera victòria de l’equip de Javi Espinosa aquest curs a lliga EBA 

de Javi Espinosa va estrenar el seu caseller de 
triomfs amb una alegria que es va cuinar des 
del primer període (24-19). L’equip vermell va 
liderar el marcador durant tot el primer quart i 
un avantatge considerable d’11 punts de marge 
(19-8). Tot i aquest coixí a favor de l’Ademar, el 
conjunt de Xavi Riera va reaccionar abans del 
descans i amb un 0-9 liderat per Néstor La-
sunción, Francesc Pascal, Dídac Torre, Pedro 
Cuesta, Marc Arnau i Aitor Pérez van capgirar 
el marcador (27-30). El derbi es va mantenir 
igualat a la represa (58-59) i les defenses es van 
imposar al quart definitiu amb un desenllaç a 
favor dels locals. 

34 punts entre Canillas i Franch
El lideratge global de Marc Canillas, amb 18 
punts i i 8 rebots, i Quim Franch, amb 16 punts, 
3 rebots i 2 assistències, van ser decisius per-
què l’Ademar s’emportés l’enfrontament davant 
el Badalonès i confirmés el primer triomf de la 
temporada. Els ‘dimonis’ encara no han aconse-

guit sumar cap victòria en les tres jornades dis-
putades a lliga EBA.Marc Arnau, amb 18 punts 
i 3 rebots, i l’incombustible Pedro Cuesta, amb 
15 punts i 10 rebots, van ser protagonistes. 

Derrota a Mataró per la Penya B
Per la seva banda, el Joventut B va caure a 
l’Olímpic davant el Mataró Parc Boet Maresme 
(54-60). En un partit força anivellat durant tots 
els períodes, les defenses es van imposar als 
atacs i la pròrroga va sentenciar l’enfrontament a 
favor del conjunt maresmenc. El desencert exte-
rior verd-i-negre (4/25 en triples) i l’actuació de 
David Romero per part visitant, amb 18 punts, 
van decidir i sentenciar l’enfrontament a favor 
del conjunt de Mario Lousame. Aquest cap de 
setmana, l’Ademar visita la pista del Cochesin-
ternet.net Alpicat i el Badalonès tornarà a jugar 
a La Plana (com a local ) enfront el Monbus CB 
Igualada. En darrer terme, el filial  del Joventut 
farà un viatje llarg cap a la pista del CB Alfindén, 
a terres aragoneses.

també vam patir una desfeta, ja que aquesta 
es va produir en un derbi, al duel de La Plana 
entre el Maristes Ademar i el AE Badalonès 
(73-68). Però siguem positius. El conjunt 

La segona victòria badalonina de la temporada 
a lliga EBA va arribar aquest cap de setmana. 
Per una banda, bona notícia perquè vam cele-
brar una victòria però, com a conseqüència, 

Bones notícies per l’Ademar / Foto: Manel Expósito
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Les ‘gavines’ cauen contra el Levante Las Planas 
i finalitzen una dinàmica de dues jornades sumant

La Llefià segueix exhibint el seu joc, el Lloreda 
no aixeca el cap i el Young Talent ja és tercer

Derrota contra el líder, un conjunt que suma sis victòries en sis partits disputats

El Seagull cau contra un favorit / Foto: CES

El Seagull va tornar a cedir davant el Le-
vante Las Planas tots els punts després 
d’acumular dues jornades seguides sumant 
(1-3). Les ‘gavines’ van pagar amb una de-
rrota un tràgic i impotent tram final de la 
primera part (0-2). El conjunt de Juli Garcia 
va tornar a buidar-se des de l’inici de partit 
per jugar frec a frec contra l’intractable líder 
del grup Nord de Reto Iberdrola. El conjunt 
de Ferran Cabello, amb un bon grapat de 
jugadores amb passat blau (Nuria i Pilar 
Garrote, Irina, Esther Solà, Yosse, Laia Gar-
cia, Simona, Aída i Carrasco), es va empor-
tar els tres punts davant un ordenat Seagull.  

Manau salva l’honor
A partir del minut 40, i en només dos mi-
nuts, la capitana Sandra Alberola i Alba 
Mellado van avançar el Levante abans del 
descans i aquest marcador va enfonsar les 
‘gavines’ després d’una bona primera part. 
A la represa, i novament la capitana visi-
tant, va sentenciar el matx al segon temps. 
Adriana Manau va fer el gol de l’honor del 

Seagull però la reacció va arribar massa 
tard i l’esforç de les blaves no va poder tenir 
cap recompensa. Durant aquesta jornada, el 
Seagull podrà recuperar forces.

Jornada de descans 
Aquest cap de setmana, la Reto Iberdrola no 
tindrà competició i les ‘gavines’ podran pre-
parar amb una mica més de temps el proper 
enfrontament de lliga davant el Pradejón 
(diumenge 31, 12h). L’equip de La Rioja ha 
arribat aquest curs a Segona Divisió i és un 
rival directe a la classificació per al Seagull

Gran inici del filial
El segon equip badaloní ha començat amb 
molta força el seu curs al grup 2 de Primera 
Divisió i en quatre jornades superades su-
men dos triomfs i dos empats. El conjunt de 
Jesús Delgado és cinquè a la taula amb 8 
punts i acumula dues victòries enfront Mo-
linos (3-2) i Santa Eugènia (1-4). Diumenge 
es viurà el derbi de filials a l’Estadi davant el 
Sant Gabriel B.

El conjunt de Jordi Souto supera per la mínima la UE La Jonquera (1-0)

Nova derrota del loreda / Foto: CE Europa

Llums i ombres al tercer cap de setmana 
de competició en les categories regionals 
de futbol. Les grans notícies d’aquesta jor-
nada anterior la van tornar a protagonitzar 
Unificació Llefià i Young Talent. Comencem 
pel conjunt vermell. L’equip de Jordi Souto 
manté la bona dinàmica de resultats i joc 
a Primera Catalana. Els vermells van su-
perar per la mínima la UE La Jonquera tot 
i disposar d’un bon grapat d’ocasions per 
augmentar aquesta diferència al marcador 
(1-0). Akram va gaudir de la gran primera 
ocasió al primer temps però fins a la re-
presa no es van intensificar les arribades. 
Nombroses i amb olfacte golejador global. 
Demba, Óscar, Akram, Juárez, Leo o Monte-
jo van tenir la seva oportunitat per foradar la 
porteria visitant. Tot i això, Carlos Naya va 
protagonitzar l’únic gol del partit, després 
d’aprofitar un clar penal sobre Moha. Amb 
aquesta victòria (7 punts), la Llefià segueix 

l’ombra del clar favorit a l’ascens, la Monta-
ñesa (9). A Segona Catalana, el Lloreda va 
tornar a ensopegar en la temporada del seu 
retorn. L’equip de Fran Cadenas va caure al 
camp del Singuerlín (3-0). 

Bones notícies a Tercera Catalana
A partir de Tercera Catalana tornem a les 
posicions capdavanteres gràcies al Young 
Talent de Ricardo Parra. L’equip de Sant Roc 
va superar La Bonanova a domicili (0-3) i és 
tercer a 3cat11. Bon cap de setmana i inici 
de lliga també per a Pomar davant el Chaca-
rita (6-0) i Pere Gol contra el Carmelo (4-1). 
Ambdós conjunts es troben a la part alta del 
mateix grup que el YTFA. El filial groc va 
sumar el seu primer punt de la temporada 
davant el Marina (2-2).  A Quarta, el Lloreda 
B va superar l’Athletic Can Vidalet (4-2), el 
Young Talent B va caure contra el Gornal B 
(4-0) i el Pere Gol B va empatar davant La 

FUTBOL COMARCAL El Sant Josep vol ser un dels aspirants a les 
travesses de Copa; el Círcol no aixeca el vol 
La Minguella de Xavi Grau comença amb bon peu

Pas en ferm del Sant Josep / Foto: Manel Expósito

A Copa Catalunya, les dinàmiques dels 
dos representats badalonins segueixen 
sent absolutament d’extrems. El CB Sant 
Josep va superar la UE Mataró B a La 
Plana (87-73) - el partit s’havia de jugar 
a Can Cuiàs però una cistella es va des-
penjar - i es manté a la part alta del grup 
3 de Copa. Alhora, el Círcol va patir una 
nova desfeta contra el Santa Coloma (72-
75) i segueix a la cua de la classificació. 
Aquest diumenge el Sant Josep visita la 
pista del Lliça d’Amunt i el Círcol la del 
Sant Gervasi. A partir de Primera Catalana, 
els inicis dels conjunts badalonins són 
més que positius. La Minguella de Xavi 
Grau suma tres de tres després de superar 
el Centre Catòlic (67-60) i el Círcol B de 
Pere Garcia li segueix el ritme amb la vic-
tòria enfront del Sant Cugat (84-63). UB 
Llefià i Sant Andreu Natzaret destaquen a 
Segona Catalana amb un ple de quatre i 
tres victòries, respectivament. Bones sen-
sacions també per al Natzaret femení, qui 
va superar el Sant Gervasi (59-57) a Paï-
sos Catalans gràcies a una gran reacció 

al darrer quart. Molt positives també les 
dues primeres jornades per a la Llefià fe-
menina, amb dues victòries en dos partits 
disputats a Segona. El Círcol va superar el 
Roser (54-36) a La Plana, la Minguella el 
Diagonal (53-66) i el Sant Josep va caure 
contra a Canyelles (56-53).

Manifestació groc-i-lila a Barcelona
Al marge de la competició, el cap de 
setmana també ha tingut la manifestació 
del Sant Josep a Barcelona. Jugadors i 
famílies groc-i-liles es van concentrar a 
les portes de l’Arquebisbat i la catedral 
de Barcelona per demanar que s’aturi la 
demanda de desnonament al centre pa-
rroquial. Part d’aquesta petició té el seu 
origen en els problemes estructurals de la 
instal·lació i la manca de llicència d’activi-
tats del recinte. La concentració també va 
tenir una masterclass de basquetbol a la 
plaça de la catedral barcelonina.

El periodista Xavi Saisó, premi FCBQ
D’altra banda, menció periodística es-

pecial per al periodista badaloní Xavier 
Saisó (Cadena SER). El locutor radiofònic 
serà guardonat amb el Premi Fundació del 
Bàsquet Català (FBC) 2021 en la catego-

ria ràdio “per la seva tasca de seguiment i 
desenvolupament del Bàsquet Català a ni-
vell local, comarcal o estatal”. Enhorabona 
pel reconeixement rebut, Xavi!

Núm. 727 21/10 al 03/11/2021



Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.comPOLIESPORTIU30

membre de:Edita: Enter Gestió Comunicativa, S.L Direcció: Bernat López, digital@gestiocomunicativa.com · Redactors: Bernat López, Manel Expósito · 
Maquetació: Marc Gasau www.diaridebadalona.com · Redacció: redaccio@diaridebadalona.com · 93 250 24 60 Impressió: IMPRINTSA · 
Dipòsit legal: B-39.671-2004. La publicació no es fa responsable de les opinions i els articles dels seus col·laboradors.

 Àries (21/3 al 20/4)
Si amb la parella les coses estaven aturades o us 
havíeu deixat de parlar per algun motiu, entreu en 
una etapa més comunicativa. Poses una mica més 
d’atenció a l’economia.

  Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si necessites algun tipus de teràpia, s’obre un període 
favorable per trobar el professional més adequat. El Sol 
a Casa V activa el sector afectiu i pot portar un nou amor.

   Balança (Del 24/9 al 23/10)
El Sol transitant per Casa II fa que siguis més conscient 
del que gastes i això et pot ajudar a implementar un pla 
d’estalvi. Recuperes l’energia i les ganes de moure’t.

 Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
El Sol a Casa XI impulsa els projectes i facilita més 
eines per assolir els objectius. El sector de l’amistat 
rep noves persones i recuperes el tracte amb algú 
del passat.

  Taure (Del 21/4 al 20/5)
El Sol per Casa VII obre un temps d’augment dels 
contactes. Si no tens parella, pots iniciar una relació 
estable. Segueix el moviment al sector laboral, amb 
més opcions.

 Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Si veies el futur amb pessimisme, tornes a sentir espe-
rança i ganes de fer coses. Amb un familiar no us ente-
neu gaire bé. Acceptar les coses com són, serà el millor.

  Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Felicitats! El Sol ja és al teu signe i entres al període de 
recuperar energia i noves il·lusions. L’economia i el sec-
tor laboral es comencen a moure i et vas posant al dia.

  Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Ja pots tornar a organitzar les teves finances, i apos-
tar per alguns projectes que tenies paralitzats. Perío-
de amb més viatges i desplaçaments, sobretot per 
temes laborals.

  Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri directe pot col·laborar al fet que cerquis 
nous camins. Si ja t’has cansat de fer cada dia el ma-
teix, ara apostes per la novetat. Xerrades i lectures 
interessants.

  Verge (Del 24/8 al 23/9)
Un tema pendent de solució amb un germà, es pot tornar a 
posar damunt la taula. Quan abans ho tanquis, podràs des-
cansar. Pots estar més analític i contingut que de costum.

 Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pares atenció al teu costat vulnerable, a les emocions. 
Llences coses que ja no utilitzes i fas lloc per altres de no-
ves. Pots conèixer algú que t’atraurà, però que té parella.

   Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Retorn d’una amistat que estava lluny. Pots conèixer 
gent interessant amb la qual connectes filosòfica-
ment i espiritualment. Però no et creguis tot el que 
et diguin. Prudència.

Previsions astrològiques per Roser Bona

El Termites C renúncia a Primera 
recolzant un company de 86 anys
Van aconseguir l’ascens a la màxima divisió de bitlles catalanes

Gran gest per part del club / Foto: Termites Llefià

Serà una de les notícies esportives 
d’aquesta temporada. L’equip C del Ter-
mites Llefià - club de bitlles catalanes - 
ha renunciat a l’ascens a Primera Divisió 
en solidaritat amb un company de l’equip. 
Al màxim nivell català, la distància de tir 
s’incrementa de 10,5 metres a 11,5 i un 
dels jugadors de l’equip tindria dificultats 
per arribar-hi. Amb 86 anys, el sr. José 
García és el protagonista d’aquesta his-
tòria i reconeix al Diari de Badalona que 
“aquest és el gest més bonic” que recor-
da dels seus companys. María Victoria 
González, Fernando Gómez, Joan Legua, 
José García, Juan Muñoz, Jaime Mariscal 
i Cristóbal García són els set integrants 
de l’equip C dels Termites Llefià. Aquesta 
temporada tornaran a gaudir tots plegats 
de les bitlles catalanes. A Segona Divisió, 
sí, però en equip. A la pàgina web del 
DiariDeBadalona podreu gaudir del re-
portatge amb declaracions de José García 
i Joan Legua, president del club. Esperem 
que us agradi. És un gran gest del club!

El primer equip del Sosmatic Badalona 
va arrencar la nova temporada a Divisió 
d’Honor amb una estrena inmillorable. El 
CTT Badalona, format per Pau Lloret, Fe-
rran Brugada i Pere Navarro, van exhibir 
el seu talent davant el CTT Els Amics Te-
rrassa (6-0) i comencen el curs amb molt 
bones sensacions i una victòria al sarró.
D’altra banda, durant aquest mes d’octu-
bre es va organitzar el Campionat de Ca-
talunya per Comarques i el badaloní Pau 
Menino va pujar al tercer graó del podi. 
Enhorabona, CTT Badalona! 

Dolç triomf
d’estrena pel
CTT Badalona

Gran inici / Foto: CTT

Gaudeix de la notícia 
en vídeo
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