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Les Festes
del retrobament
El Dimoni tornarà a cremar
amb Roca i Pi ple de gom a gom

Exemplar gratuït
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Salutació de l’alcalde
als lectors del Diari de Badalona
Estimats veïns, estimades veïnes.
Les Festes de Maig són sinònim d’il·lusió als carrers de
la ciutat i després de dos anys de pandèmia, en els que
no hem pogut gaudir plenament de les activitats que
fan inoblidables les nostres Festes enguany, per fi, tornem al carrer a celebrar-les com ens mereixem.
Tenim la sort de viure en una ciutat que és referent en
la cultura tradicional i popular. Les associacions veïnals,
les entitats ciutadanes i els veïns i veïnes fan possible
unes festes diverses, participatives i molt integradores.
La ciutat respira alegria i diversió aquests dies i certament, necessitem alegria i diversió després d’un temps
difícil per a totes i tots.
Com cada any tenim el nostre mocador solidari que simbolitza la
participació ciutadana a les Festes i també el compromís dels badalonins i badalonines amb el Comerç Just. El mocador ha estat
elaborat sota aquests criteris per contribuir a millorar les condicions
de vida i treball de persones en risc d’exclusió social. També, un any
més apostem per unes festes feministes, diverses i lliures de mas-

clisme i LGTBI+ fòbia, i ens comprometem amb unes
Festes de Maig accessibles per a totes les persones
amb diferents iniciatives: el pregó serà interpretat en
llenguatge de signes, el programa de Festes es publica
en el sistema braille i reservem espais per a persones
amb diversitat funcional. Tothom ha de poder gaudir
en igualtat les nostres Festes!
Durant aquests dies transformem els nostres espais per
acollir activitats de tota classe, pensades per a petits,
joves i no tan joves, però totes amb la intenció de mostrar l’equilibri perfecte entre la tradició i la innovació
cultural. Us convido a totes i a tots a sortir al carrer i celebrar amb més empenta que mai els dies més màgics
de la nostra ciutat. Fem créixer la il·lusió per Badalona,
ens ho mereixem!

Visca les Festes de Maig! Visca Badalona!
Rubén Guijarro Palma
Alcalde de Badalona

05/05 al 18/05/2022
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Dijous 5 de maig
Bon dia, Dimoni!
10h / Passeig de la Rambla
Festa adreçada als infants dels centres d’educació primària i d’educació especial de la ciutat. És
tradició que els infants de la ciutat col∙loquin les
seves maquetes al voltant del Dimoni perquè s’encenguin la nit de la Cremada. Animació infantil a
càrrec d’Els Atrapasomnis, amb l’espectacle Atrapa
la Festa!

Divendres 6 de maig
Pregó de les Festes de Maig
19h / Plaça de la Vila
A càrrec de Tomàs Molina, meteoròleg badaloní llicenciat en Física i cap de meteorologia de
Televisió de Catalunya. Molina repetirà com a
pregoner, fet que no és gens comú. En Tomàs ja
va fer de pregoner a les Festes de Maig de 1998.
Ara, 24 anys després, repetirà experiència. El
tret de sortida de les Festes es fa amb el Toc
d’Inici, interpretat per la Capella de Ministrers
de Sant Anastasi. Un cop fet el pregó, arriba el
ball de l’Àliga, una representació de tota la ciutadania en senyal d’acceptació de la festivitat.
Els onze trons de Sant Anastasi i el ball dels
Miquelets enllaçaran amb el seguici festiu, on
l’alcalde donarà el mocador de les Festes de
Maig a l’enxaneta dels Castellers de Badalona.
El mocador, un cop coronat el pilar davant la ca-

Las Karamba, un grup multicultural

pella de Sant Anastasi, serà posat damunt del sant.
Las Karamba
19h / Plaça de la Vila
Grup de dones que representa un còctel multicultural
entre Veneçuela, Cuba, Catalunya, França i Argentina.
Una banda que, fusionant el son, el txa-txa-txa, la salsa
i la timba, amb el rap i la música urbana, crea un color
nou, especial, contagiós i poderós. Hi ha un objectiu
comú, que és la voluntat de projectar continguts que
creïn consciència, que impulsin noves generacions i,
alhora, que puguin contagiar alegria i il∙lusió a tot el
públic

El petit de Cal Eril
19:30h / Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús
S’ha consolidat com un nom clau de l’escena
musical de l’última dècada. Amb un discurs únic
i poc complaent ha aconseguit fidelitzar el públic
i guanyar-ne de nou en cada disc. Ara presenta el
seu vuitè disc, NSCALH, una sigla que amaga la
frase no sabràs com acabarà la història.

Nit del Mono
21:15h / Plaça de la Vila
Si teniu ganes de ballar al so de la música i gaudir
d’una cercavila nocturna pels carrers de Badalona,
aquesta és la vostra nit!

Dissabte 7 de maig

Tomàs Molina ja va ser pregoner el 1998

Mar Serra Grup
18h / Parc de Can Solei i de Ca l’Arnús
Pianista i compositora badalonina especialitzada en
música clàssica, contemporània, de noves ten dències i experimental. Ens presenta el disc I sempre
demà que conté tres temes propis, i hi reescriu música a partir d’obres clàssiques d’autors com Frederic
Mompou o Xavier Montsalvatge.

El petit de Cal Eril presenta el seu vuitè disc

4 FESTES DE MAIG 2022
El Último Mono
21h / Passeig Marítim
El Último Mono és el grup badaloní guanyador del concurs de música de Badalona
l’any 2020. És un grup de pop-transgressiu que els seus temes tenen influències
de grups com Extremoduro o Led Zeppelin.
The Tyets
22h / Passeig Marítim
Aquest grup de Mataró s’ha obert pas en-
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tre l’escena urbana gràcies a un estil propi,
barreja de trap, reggaeton i ritmes llatins
amb lletres que relaten escenes quotidianes.
Manel
23:30h | Passeig Marítim
Manel presentarà a Badalona el seu cinquè treball, ‘Per la bona gent’, que ratifica
l’aposta del quartet pel pop contemporani,
amb cançons en què han combinat tradició
i electrònica sense perdre de vista la seva

Manel presenta a Badalona el seu cinquè treball

essència. Manel és l’únic grup en entrar al cim dels
xarts espanyols quatre vegades consecutives amb
discos cantats en català i ha fet més de mig miler
de concerts arreu del món.

I durant el dia...

Badagegants
Inclou la Trobada de Gegants (17h /
Plaça de la Vila), la Mostra de Músiques de Gegants (17:30h / Plaça de la
Vila), una Cercavila (18h des del carrer
del Mar) i la Mostra de Balls de Gegants
(18:45h / Plaça de la Plana).
Batocona
18:30h | Plaça de Pompeu Fabra
La BaTOCona és una diada dedicada a
la percussió. Hi participen les colles de
percussió o tabalers de Badalona i també
colles convidades d’arreu del territori català. A càrrec de Bufons del Toc.

Núm. 740

Trobada de Gegants a la Plaça de la Vila
The Tyets, una de les bandes joves de més projecció

Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com
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Diumenge 8 de maig

bar, espectacles i actuacions.

Fira de Sant Roc
10-14h / Plaça Roja
Antics oficis, tallers, jocs, castellers, gegants, mags, danses… Més de cinquanta
parades d’artesans, entitats i serveis de la
ciutat.

Miquelets de Badalona
12h / Plaça Pompeu Fabra
Representació del ball parlat i repàs de la
història dels Miquelets i dels seus precursors.

Festa del Badiu
10-15h / Parc de Can Solei i de Ca
l’Arnús
Paradetes de les entitats, el rocòdrom,
l’espai de jocs tradicionals per als infants, contes i rondalles, la jugateca ambi
ental, visites guiades pel parc, serveis de

Mostra de dansa
12h i 18 / Plaça de la Plana
Gaudirem d’actuacions de diferents estils, entre els quals hi trobem la dansa
clàssica, la moderna i la contemporània.
Una proposta escèni ca que també inclou
disciplines com el jazz, el hip-hop i el
flamenc

Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com

Triple concert al Parc de an Solei i Ca l’Arnús

Els concerts

Jero Guitar
13h / Parc de Can Solei i de Ca
l’Arnús
Jero Castellà, professor de guitarra del
Taller de Mú sica de Badalona, capitaneja una banda a l’estil Travelling Willburys. La seva música engloba diversos estils com el pop, el funk, el blues i
el new-age. Versionarà temes clàssics i
cançons de collita pròpia.
Josep Traver & Martí Serra
18h / Parc de Can Solei i de Ca
l’Arnús
Són dos músics badalonins amb una
trajectòria llarga i reconeguda en el
món del jazz, i també professors de

Els Miquelets actuaran a la plaça Pompeu Fabra

Núm. 740

l’Escola de Música Moderna de Badalona.
En aquest concert ens presentaran el seu
primer disc a duo: ‘A tocar’.
Ginestà
19:30h | Parc de Can Solei i de Ca
l’Arnús
És una banda formada per dos germans, la
Júlia i en Pau Serrasolsas, que narren la
quotidianitat mitjançant la música pop, el
folk, i sons experimentals. A finals de 2019
es va publicar el seu segon treball, guanyador del Premi Enderrock per votació popular
al millor disc de cançó d’autor. Recentment
han publicat el seu tercer disc, ‘Suposo que
l’amor és això’, una obra conceptual, que al
llarg de les seves deu cançons pretén exposar diferents perspectives de l’amor.

07/04 al 20/04/2022
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Dimarts 10 de maig
Nit de Sant Anastasi: cremada del
Dimoni
22h / Platja dels Pescadors
El vespre del 10 de maig, vigília de Sant
Anastasi, copatró de Badalona, se celebra
la Cremada del Dimoni, acte emblemàtic de
les Festes de Maig i moment simbòlic d’un
seguit d’actes de la Nit de Sant Anastasi. El
primer intent important per revitalitzar la
cultura badalonina a la postguerra va ser
justament la Cremada del Dimoni, el 1940.
Els administradors de la Confraria de Sant
Anastasi, seduïts per l’historiador Josep
Maria Cuyàs i amb el suport del Gremi de
Corders, van crear la Cremada com a acte
de cloenda de la Passada, que es feia en ho-

PROGRAMACIÓ
nor del copatró de Badalona, Sant Anastasi.
D’aquesta manera, la primera Cremada es
va fer el dissabte dia 11 de maig de 1940,
a partir de les vuit del vespre. El Dimoni es
va cremar al carrer del Temple, a l’encreuament del carrer de Roca i Pi i l’esplanada
de les excavacions arqueològiques. A poc a
poc, s’ha anat consolidant la celebració de
la diada de Sant Anastasi com a festa popular. La Nit de Sant Anastasi és formada per
un conjunt d’actes consecutius que precedeixen la Cremada del Dimoni: el Repic de
Campanes de Vigília (17h / Santa Maria),
el Ball a Plaça (19h / Plaça de la Vila), el
Seguici de la Ciutat, l’Acte Sacramental (davant de Roca i Pi), el Ball de l’Àliga (davant
de Roca i Pi) i el Piromusical (22h / Platja
dels Pescadors).

Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com

Els concerts

Naia González
23h / Passeig Marítim
Jove cantautora pop de 16 anys, és
també compositora, pianista i guitarrista. Alumna de l’Escola de Música
de Badalona, és la guanyadora del
XXIII Concurs de Música de Badalona.
Fangoria
24h / Passeig Marítim
Fangoria és una banda de música electrònica formada el 1989 per Alaska i
Nacho Canut. El seu so inicial tenia les
arrels en l’acid House, però posteriorment anirà incorporant elements d’altres gèneres com ara el pop o el rock.
Fangoria presenta nou disc a Badalona
Directament des de Madrid, presenten
a Badalona el seu nou disc, una sèrie El grup de música festiva i combativa nasde treballs curts amb un fil conductor: cut a Tarragona, que fusiona músiques urviure el present a ritme d’electropop! banes amb instrumentació i melodies folk,
ha apostat en els darrers treballs per nous
Roba Estesa
estils com el rap o l’electrònic. Presenten
01:30h / Passeig Marítim
el seu tercer disc, ‘Rosa Permanent’

Els balls del dia

Roca i Pi tornarà a estar ple de gom a gom per la Cremada

Núm. 740

La Principal de La Bisbal
18h / Plaça de la Plana
Ball de Festa Major per a gent gran. Amb
un llegat musical històric, La Principal
convida a ballar pasdobles, valsos, txatxa-txas i altres gèneres musicals.

La Principal de La Bisbal
23:15h / Plaça de la Plana
Ball del Micaco
La plaça de la Plana es convertirà per una
nit en l’envelat de festa major on es podran
ballar les músiques de sempre.

10/03 al 23/03/2022
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de Campaners de Badalona.
Ofici solemne
12h | Església de Santa Maria
Inclou la Missa de Sant Josep, del mestre badaloní Salvador Valls i Franch
(1882-1936), interpretada amb orgue i
amb la col·laboració de la Coral La Badalonense.

Més activitats per Sant
Anastasi

Les matinades començaran a les 8 del matí

La jornada de l’11 de maig també inclou

Núm. 740
739

Anada i tornada d’ofici
Plaça de la Vila
La corporació municipal va i torna d’ofici
acompanya da dels balls popular. Recorregut:
plaça de la Vila, carrers de Sant Anastasi, de la
Costa i de Sant Sebastià, plaça de Pau Casals,
carrers de Sant Sebastià i de Barcelona, plaça
de la Constitució, carrer de la Plaça i plaça de
Barberà. Tornada final a la Plaça de la Vila.
el Ball del Baró de Maldà (18:30h / Replà
de Santa Maria), la Baixada del Sant (19h /
Santa Maria) i la Passada (19:30h).

Dimecres 11 de maig
Festivitat de Sant Anastasi
Matinades
8h / Centre i Dalt la Vila
Els grallers ens faran saltar del llit per
recordar-nos l’inici de la celebració de
Sant Anastasi, copatró de la ciutat. Així
mateix, els diables recorreran els carrers

amb foc i trons per tal de despertar el
veïnat.
Repic de festa
10h / Campanar de Santa Maria
El repic de campanes anuncia, des de bon
matí, la festivitat de Sant Anastasi. A càrrec
La Baixada i la Passada del Sant inicien a Santa Maria

La gastronomia

El menú del dinar de Sant Anastasi constarà de paella, pa i beguda. També hi haurà
macarrons per als més petits.

La disbauxa

ció infantil per a tota la família, modern i actual, que en els últims quatre
anys s’ha convertit en un referent a tot
Catalunya.

Dinar popular
14:30h | Plaça de la Plana

Els SuperHerois
16:30h / Plaça de la Plana
Els SuperHerois és un grup d’anima-

SuperHerois fan espectacles familiars

Els balls

Ballada de Sardanes
19h | Plaça de la Vila
Amb la Cobla Marinada. A càrrec de Badalona
Sardanista.

Les Sardanes tornen als carrers

redaccio@diaridebadalona.com
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Dijous 12 de maig
Racó Íntim
18h / Plaça de la Constitució
És un espai per a la lliure expressió artística on es combinen tota mena d’arts:
música, poesia, dansa, teatre i pintura.
També s’hi fan dinàmiques i tallers.
Socunbohemio
21:30h / Plaça de la Constitució
‘Conte de primavera’ és la nova cançó del
jove barceloní conegut pel pseudònim
Socunbohemio. L’artista, que ja fa un
temps que es va fent un lloc en el panorama del pop català més actual, inspirat
per La Iaia, El Petit de Cal Eril i Joan Miquel Oliver, ens presenta el seu disc. El
projecte en solitari de l’Artur, el cantautor
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que s’amaga rere l’etiqueta Socunbohemio, pren enguany un nou rumb, ja que
l’acompanya una banda en directe. Hi
trobareu sensibilitat i bon gust en unes
melodies que t’enxampen.
Raquel Lúa
22:30h / Plaça de la Constitució
La cantant, autora, lletrista i compositora
Raquel Lúa ha creat un projecte musical
que neix des de la sensibilitat i el tacte
en la interpretació de cada nota. Amb una
veu melismàtica i virtuosa, i unes lletres
poètiques carregades de literatura, Lúa
marca el seu estil. Les precises i treballades harmonies de les seves cançons ens
faran viatjar a l’arrel de cada gènere musical, una alquímia entre bossa, flamenc,
fado i chacarera.

Raquel Lúa té una veu melismàtica i virtuosa

Divendres 13 de maig

Celebració dels 40 anys del disc ‘Thriller’

Thriller: 40º aniversari
Escola de Música Moderna de
Badalona
20h / Parc de l’Escorxador
Enguany se celebra el 40è aniversari
d’un dels discos més emblemàtics de la
música pop i també de la història de la
indústria discogràfica. Parlem del disc
Thriller, de Michael Jackson (1982).

Per tal de retre-li homenatge, l’Escola de
Música Moderna de Badalona ha preparat
un espectacle a l’altura de l’efemèride. Un
concert on nou combos i dues corals versionaran les nou cançons del disc. Més
de cinquanta músics a l’escenari i sis ballarins, sota la direcció musical dels professors de l’EMMB i coordinats per Paco
Manzanares. Es comptarà també amb la
col·laboració especial del periodista Guillem Vidal i l’actor Ramon Canals.

07/04 al 20/04/2022
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Diumenge 8 de maig

Martí Ruiz
18h / Parc de l’Escorxador

Ismael Dueñas & Abril
19:30h / Parc de l’Escorxador
Banda Simfònica de Badalona
21h / Plaça de la Plana

Portes obertes al Museu de Badalona

El toc cultural
La Banda Simfònica actuarà a la Plana

La nit dels museus
De 19 a 01h / Museu de Badalona i diversos espais
La Nit dels Museus és una iniciativa que impulsa l’Institut de
Cultura de Barcelona i en la qual participen més de 70 equipaments i 8 ciutats de l’àrea metropolitana. Entrada lliure a diferents
espais museïtzats d’època romana que es conserven a Badalona
com són l’espai Termes-Decumanus, la casa dels Dofins i la casa
de l’Heura.

Badalona viurà un correfoc sense restriccions

Dissabte 14 de maig
Correfoc
22h / Plaça de la Vila
Amb el tradicional Toc de Foc, els diables
convidaran el poble a ballar amb ells per
marcar l’inici del Correfoc. El foc anirà
augmentant fins a culminar amb una gran
encesa que il·luminarà tota la ciutat. Les
colles que participen al Correfoc són Ball

INSTITUT EUGENI D’ORS

DJ Trapella actuarà a la platja dels Pescadors durant la nit

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

ESO - BATXILLERAT

- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I
PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A
LES PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
- CFGS TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ
TEATRAL

Una tarda amb Bernstein
18:30h / Teatre Margarida
Xirgu
Aprofitant l’estrena de la nova versió cinematogràfica de West Side
Story, el Cor de Projectes de l’Orfeó Badaloní ha volgut preparar
una suite de temes del musical del
genial compositor Stephen Sondheim. Intèrprets: Cor Projectes
(direcció, Óscar Peñarroya); Jordi
Castellà, acompanyament de piano, i Christina Koch, solista.
Bona gent amb Quim
Masferrer
19h / Teatre Zorrilla

Diumenge 15 de maig

de diables de Badalona, Ball de diables
de Vilanova, Ball de diables Vila-seca,
Badalona Bèsties de Foc, Víbria de Tarragona, Kapaoltis, Bufons del foc i Bèsties i
Diables de la Salut. Ho coordina: Diables
de Badalona. Recorregut: plaça de la Vila,
carrers de Francesc Layret, de la Riera
d’en Matamoros, de Madoz, d’en Prim i
passeig de la Rambla (fins al monument
a Roca i Pi)

TORN DE TARDA
- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
INTEGRACIÓ SOCIAL
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ
I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

PORTES OBERTES

Cicles formatius de Grau Mitjà i Cicles formatius de Grau Superior:
18 de maig a les 18.00 hores

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66
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Les Festes de Maig al teatre

Les actuacions musicals

El Pony Pisador i DJ Trapella
23:30h / Platja dels Pescadors

PROGRAMACIÓ

Diada Castellera
De 8h a 14h
Matinades castelleres, cercavila,
presentació del casteller honorífic i Diada Castellera. Actuació
dels Castellers de Badalona,
Colla Castellera Sant Pere i Sant
Pau i Colla Castellera Jove de
Barcelona.

Quim Masferrer implica molt al públic en el seu espectacle

El conegut presentador del programa de TV3 El foraster ha
capgirat el concepte d’espectacle
fent que sigui el públic el veritable protagonista. Al seu Bona
gent, no sou vosaltres qui anireu
a veure en Quim Masferrer, és ell
qui us vindrà a veure a vosaltres.

Diumenge 22 de maig

Tornen les diades Castelleres sense restriccions

Concert de l’orquestra del
conservatori de Badalona
19h | Teatre Zorrilla
L’orquestra de cambra del Conservatori es presenta en format

simfònic per oferir un programa
que combina tres obres.

Dissabte 28 de maig
Los Santos Inocentes, de
Miguel Delibes
20h | Teatre Zorrilla
Ambientada a l’Extremadura
profunda dels anys seixanta del
segle passat, aquest clàssic de
la literatura de Miguel Delibes
es presenta per primer cop dalt
dels escenaris teatrals amb un
repartiment de luxe encapçalat
per Javier Gutiérrez.

16 ACTUALITAT
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La llista d’espais on pots comprar
el mocador de les Festes de Maig

Badalona i el Port apropen
les dones al mar amb
activitats esportives i lúdiques

De dilluns a divendres, de 16 a 20.30h.
Dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a 14h.
Festius tancat.
La data: el pròxim 7 de maig

Biblioteca Llefià
C/ del Planeta Mart, 2-10
De dilluns a divendres, de 16 a 20:30h;
Dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a 14h.
Festius tancat.
El mocador té un disseny texà

El mocador simbolitza la participació ciutadana en les Festes de Maig i l’actitud compromesa de Badalona. Amb un preu d’1 euro
ha estat elaborat amb criteris de Comerç Just
per contribuir a millorar les condicions de
vida i de treball de persones amb risc d’exclusió social. Els espais de venda dels mocadors de les Festes de maig són els següents.
Estaran actius al llarg del mes de maig:
Oficina de Turisme de Badalona
C/ de Francesc Layret, 78-82
De dilluns a diumenge, de 10 a 14h (dilluns
2 i 9 de maig, de 16 a 18:30h).

De dimarts a divendres, de 16 a 18:30h.
Festius, de 10 a 14h.
Museu de Badalona
Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1
Dissabte 30 d’abril, de 10 a 14h i de 17 a
20h.
Diumenge 1 de maig, de 10 a 14h.
De dimarts a dissabte, de 10 a 14h i de 17
a 20h.
Diumenges i festius, de 10 a 14h.
Biblioteca Canyadó i Casagemes
C/de Jacinto Benavente, 3

Biblioteca Lloreda
Avinguda de Catalunya, bloc 56-62
De dilluns a divendres, de 16 a 20:30h.
Dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a 14h.
Festius tancat.
Biblioteca Pomar
Avinguda del Primer de Maig, s/n
De dilluns a divendres, de 16 a 20:30h.
Dijous i dissabtes, de 10 a 14h.
Festius tancat.
Biblioteca Sant Roc
Avinguda del Congrés Eucarístic, s/n
De dilluns a divendres, de 16 a 20:30h.
Dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a 14h.
Festius tancat.

Badalona acollirà el dissabte 7 de
maig la I Trobada Dona i Mar, que
porta per títol Experiències de sol a
sol. La intenció d’aquest acte té com
a finalitat apropar totes les dones al
mar, a l’esport nàutic i a la consciència
ambiental i emocional a través de diferents activitats esportives i lúdiques
a mar que començaran a les 6.41 del
matí fins a les 20.55 hores, coincidint
amb la sortida i la posta de sol. La Jornada té un programa ple de diverses
activitats com ara pàdelsurf, caiac, esnòrquel, vela, ioga, pilates o xerrades
(sobre salut, emprenedoria, sostenibilitat i benestar) i que es realitzaran
a diversos espais com la platja de la
Marina, l’Espai Llotja, l’Espai Rampa i
al moll de Capitania del port de Badalona. La Trobada Dona i Mar va dirigida a les dones de totes les edats i
també a les seves famílies o amistats.
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El cartell de les
Festes de Maig:
triem el millor
disseny dels últims 25 anys
Podeu votar el
vostre disseny
preferit
escanejant
el QR

1997 / Mercè Canals

1998 / Judit Morales

1999 / Giselle Martínez

2001 / Dani Montes

2002 / Miquel Rof

2003 / Àngela García

Igual que el disseny del Dimoni i el mocador, el cartell de les Festes de Maig és un dels elements que genera més expectació en els
mesos previs a la Festa Major. Des de l’any 2007, es tria a partir
de propostes fetes pels estudiants de l’Escola d’Art i Superior de
Disseny Pau Gargallo de Badalona, fruit d’una col·laboració entre
l’Ajuntament i el centre. Enguany, al Diari de Badalona us volem fer
participar. Hem organitzat un concurs dirigit als lectors per escollir
el vostre cartell preferit dels darrers 25 anys: del disseny d’enguany
al de 1997. A continuació us els presentem.
2000 / Rubén Pellejero

2004 / Joaquín Cañizares

2005 / Enric Vidal

2010 / Sergi Bastida

2016 / Jordi Brunet

2006 / Ramon Carreté

2011 / Enric Mestre

2017 / Edu Benavente

2007 / Pau Moliner

2012 / Laia Domenech

2018 / Sandra Fernández

2008 / Bernat Font

2013 / Helena Garcia

2019 / Alba Cortegano

2009 / José Téllez

2014 / Elisa Bascon

2021 / Silvia Sanchez

2015 / Arnau Clotet

2022 / Nil Domínguez
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Un viatge per la història de les Festes de Maig
Fem un recorregut gràfic a través de diversos moments de les Festes de Maig,
un dels esdeveniments de l’any a Badalona. A través de l’arxiu fotogràfic del
Museu de Badalona ens traslladem cap al passat per reviure la Festa Major

La nit del 10 de maig: la Cremada del
Dimoni
La Cremada del Dimoni és la festa tradicional més important de Badalona, i és l’acte
central de les Festes. El 10 de maig a partir
de les deu de la nit té lloc a la Rambla de
Badalona un espectacle únic. Cal destacar que el primer dimoni va ser cremat
el 1940 a l’esplanada de les excavacions,

El dimoni de l’any 1966, dissenyat per Miquel
Xirgu Rico / Foto: Museu de Badalona.

actual plaça de l’Assemblea de Catalunya.
La localització de la cremada variarà en els
anys següents. El 1943 i el 1945 s’escull
la platja com a lloc de la cremada i aquest
serà el seu emplaçament definitiu a partir
de 1955, en què la descoberta de les termes romanes de Bètulo i la construcció del
Museu de Badalona van obligar a canviar
l’emplaçament.

10 de maig de 1967: veïns a la Rambla atents als focs artificials.
No hi havia cap protecció a les vies del tren. Foto: Museu de Badalona.

1973, XXI centenari de la fundació de Badalona. El dimoni el van fer uns fallaires de
València / Foto: Museu de Badalona.

Aspecte que oferia la Rambla la nit del 10 de maig de 1973, mentre cremava el dimoni.
Foto: Museu de Badalona. AI. Fons Ajuntament
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Un viatge per la història de les Festes de Maig
Festivitat de Sant Anastasi
L’11 de maig se celebra la festivitat de Sant Anastasi, personatge que, segons la tradició
llegendària, havia nascut a Lleida. Fou soldat de la guàrdia pretoriana de Dioclecià i va ser
martiritzat a Badalona.

El carrer de Sant Anastasi de Badalona guarnit amb banderes, durant les festes de l’any 1956.
Foto: Museu de Badalona / Fons L’Abans-Rosa M. Escalada Sancho

El carrer de Sant Anastasi de Badalona guarnit amb banderes, durant les festes de l’any 1956.
Foto: Museu de Badalona / Fons L’Abans-Rosa M. Escalada Sancho

40 anys de les festes
Enguany celebrem 40 anys de les Festes de Maig de 1982. A continuació us deixem un
seguit de fotografies a color d’aquella edició de la Festa Major. Ja han passat quatre dècades, però la tradició es manté vigent.

Ballada de danses catalanes a la plaça de la Vila, on es va
interpretar, també, el Ball de Bastons de Canyet, que enguany
celebra el norantè aniversari. Foto: Genís Vera/Museu de Badalona.

Els primers anys, del correfoc, se’n deia
Cercavila de dracs i dimonis.
Foto: Genís Vera/Museu de Badalona.

La Festa de Las Migas, a les esplanades
que hi havia davant el Turó d’en Caritg.
Foto: Genís Vera/Museu de Badalona.

El carrer de Sant Anastasi de Badalona guarnit amb banderes, durant les festes de l’any 1956.
Foto: Museu de Badalona / Fons L’Abans-Rosa M. Escalada Sancho

Zona d’arribada de la 3a cursa popular.
Foto: Genís Vera/Museu de Badalona.

L’any 1982, la ciutat va estrenar gegants
i també una bona colla de cap-grossos.
Foto: Arnald Lícer/Museu de Badalona.

Cursa ciclista als espais de Montigalà.
Foto: Genís Vera/Museu de Badalona.

Festival de flamenc a la plaça Roja del barri de
Sant Roc. Foto: Genís Vera/Museu de Badalona.
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Típic Ball de Bastons de Canyet: 95 anys picant

Reportatge sobre el 90
aniversari de l’entitat

Pere Roig, masover de Sant Jeroni de la Murtra, va impulsar la iniciativa

Els balls que es ballen a Canyet són vuit / Nil Rider

Els balls de bastons tenen un origen incert.
Alguns autors diuen que eren representacions de danses guerreres. Altres, que simbolitza una dansa de fertilitat de la terra. El
que sí sabem és que és una manifestació
festiva que data, majoritàriament, del segle
XVIII i que, en molts casos, es representa
picant amb força els bastons seguint uns
moviments coreogràfics i generalment al
so del flabiol i el tamborino.El 1927, Pere
Roig va voler crear un ball de bastons a
Canyet: el Típich Ball de Bastons de Canyet. Típic, perquè segueix les coreografies
i músiques habituals a tota la maresma.
Actualment són els únics representants
d’aquesta antiga tradició, ja que segueixen
ballant, exclusivament, els mateixos balls
que fa més de 95 anys que ballen. El ball
de bastons de Canyet és un dels elements
folklòrics de Badalona que més impertorbable s’ha mantingut al llarg dels anys i que té
un tret més identitari de Badalona. Són la
viva representació d’un estil de picar antic,
podríem dir-ne obsolet, però que ens transporta a la festa major de principis del segle
XX. Sempre al so del flabiol i, generalment
amb bombo, han mantingut el patrimoni
festiu fins a l’actualitat.

Els orígens
Els orígens del ball de bastons a Badalona es remunten a 1927, quan uns cantaires
de la coral de la Societat Cultural l’Oliva de
Canyet van decidir crear un grup de bastoners seguint la iniciativa de Pere Roig i Salicrú, masover de Sant Jeroni de la Murtra,
de fer un ball de bastons com el que havia
ballat a Sant Iscle de Vallalta. La presentació oficial es va fer la Festa Major de 1929.
La indumentària
El primer vestuari que usaven aquests primers bastoners de Canyet constava d’una
camisa blanca i un pantaló del mateix color,
una faixa blava, i uns camals de roba vermella amb una vintena de picarols.
Els balls
Els balls que es ballen a Canyet són vuit:
els Caçadors, la Masurca, els Geperuts, el
Topa, la Sardana, els Pilans, la Nova, i Las
Banderas de Portugal. Tots els balls són per
a vuit balladors amb diversos trets característics comuns del ball de bastons del maresme: el bastó llarg, el treball vertical i el
punteig constant, a banda del rebatut final,
conegut com a “caps”.
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Quim Sabrià: de l’Institut Eugeni
d’Ors a la llista Forbes

Quim Sabrià
explica el
projecte

És un dels creadors d’Edpuzzle, una plataforma educativa que arrasa als Estats Units
Aquesta és la història de com un professor
de matemàtiques de l’Institut Eugeni d’Ors de
Badalona ha aconseguit, al costat dels seus
socis, consolidar-se com un emprenedor
d’èxit a Califòrnia, concretament a Silicon
Valley. En Quim Sabrià és un dels creadors
d’Edpuzzle, una plataforma educativa que
arrasa als Estats Units. Es tracta d’una aplicació on els docents utilitzen vídeos curts
amb reptes i preguntes per captar l’atenció de
l’alumne i aconseguir que aprengui. Als Estats Units es calcula que, com a mínim, un
docent utilitza de forma massiva Edpuzzle
en el 80% dels centres educatius del país.
En total, l’aplicació ha arribat a 200.000
centres, 11.000 dels quals són a Espanya,
2 milions d’alumnes i a més de 160 països
del món. La pandèmia ha multiplicat per 11
el seu ús, tot i que el 95% de la facturació prové dels Estats Units. La plataforma
és gratuïta, però si es volen emmagatzemar
molts continguts s’ha de pagar una quota
mensual de 12.5 dòlars per docent, o d’entre 1000 i 1500 dòlars anuals per centre
educatiu. Es calcula que l’empresa pot arri-

bar a facturar més de 20 milions de dòlars.
L’inici del projecte
Durant la seva etapa a l’Eugeni d’Ors, Quim
Sabrià va adonar-se com els alumnes es
distreien amb els vídeos recomanats de YouTube, en comptes de prestar atenció al vídeo
que ell els volia mostrar. Sabrià tenia pensat provar sort als Estats Units i, abans de
marxar, va teixir el projecte d’Edpuzzle amb
tres amics de la infància, tots ells enginyers
de telecomunicacions. Ells – Jordi González,
Santi Herrero i Xavi Vergés – van acabar sent
els seus socis. El grup d’amics va presentar la idea en una incubadora d’empreses a
Silicon Valley, a Califòrnia, i van obtenir el
finançament per desenvolupar-la. L’èxit va
ser rotund, i el 2017 la revista Forbes els va
incloure en la llista dels millors emprenedors
socials espanyols menors de 30 anys. La
tecnologia d’Edpuzzle ha sabut gestionar el
fet que l’alumne, quan no entén alguna cosa,
ha deixat de consultar llibres o Google, i va
directament a YouTube per veure vídeos. En
definitiva, l’aplicació aconsegueix connectar

Quim Sabrià va ser professor a Badalona

totalment amb l’alumnat a través de l’audiovisual. Cada professor pot crear vídeos molt
interactius amb un editor que incorpora el
programa i els fa arribar a la seva classe.
En expansió
L’èxit d’Edpuzzle va permetre els quatre socis
creadors obrir també una seu a Barcelona
amb més de 50 treballadors. Quim Sabrià,
però, segueix a Califòrnia, on lidera un equip
de 62 persones. Abans de la pandèmia, entre

les dues seus sumaven només 40 treballadors, però l’expansió de l’aprenentatge en
línia ha fet créixer l’empresa. Actualment,
Edpuzzle està formant docents d’arreu del
món per continuar implementant-se en diferents mercats com Argentina, Brasil, França,
Espanya, Austràlia o Hong Kong. Es vol traduir a fins a 15 idiomes i fins i tot s’estan
desenvolupant continguts en ucraïnès perquè els infants refugiats o que s’han quedat a
Ucraïna puguin continuar aprenent.
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1892, el tornado de Badalona:
quan la ciutat va tremolar

PFB Serveis
Funeraris aposta per
la tecnologia mòbil
Els vents van rondar els 180 km/h i hi va haver tres víctimes mortals per facilitar el comiat

El tornado es va endinsar fins al Centre / La Vanguardia

Així van quedar les fàbriques de vora mar / La Vanguardia

Sabíeu que a Badalona, fa 130 anys, hi va haver un tornado de grans dimensions? Va ser
el 15 de juny de 1892. Amb vents d’uns 180
km/h, el fibló va colpejar amb força el conjunt
de fàbriques que hi havia situades a vora mar
en aquella època. L’empresa química de la
Cros va rebre un fort impacte; també la Rambla
i la refineria de petroli dels senyors Deutsch i
Cª. L’adoberia de Charles Le Boeuf, l’Anís del
Mono, el Sucre i la Tinta, totes situades a l’actual barri del Progrés, van quedar molt afectades, la majoria sense teulada i amb les façanes
patint danys de diferent consideració. Diversos
murs i xemeneies van cedir durant un episodi
extrem que es va saldar amb una vintena de
ferits i amb tres víctimes mortals. A la Fàbrica
de Galetes s’hi va enfonsar la cornisa, causant
una víctima. A més, un vagó de càrrega que
hi havia aparcat va bolcar i va aixafar una persona, causant un segon mort. Per últim, a la
Rambla hi va morir un home després que una
paret cedís. Després de colpejar la façana litoral, el tornado es va endinsar Centre endins i
també va causar danys en cases i edificis, tot i
que va anar perdent potència.

En línia amb la seva aposta per la innovació
i la tecnologia, la funerària badalonina PFB
Serveis Funeraris ha incorporat noves opcions per ajudar les famílies en dol a través
de l’app Alife. Aquesta plataforma, que l’empresa ofereix gratuïtament des de fa anys a
les persones usuàries dels seus centres per
facilitar l’organització del comiat de l’ésser
estimat, s’amplia ara amb noves funcionalitats. D’una banda, inclou la possibilitat
de seguir la cerimònia en streaming -un
servei que PFB va instal·lar fa més d’un any
a l’oratori del Tanatori de Badalona- des de
la mateixa app, així com visualitzar-la amb
posterioritat. A més, l’eina permet crear un
memorial digital en record del difunt a través de la recopilació de tots els missatges
d’afecte, fotografies i vídeo rebuts, o reunir
tots els amics i familiars en un grup virtual.
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He de declarar les criptomonedes en la declaració de la renda?
El primer que cal saber és que les operacions
amb divises digitals estan subjectes a tributació i, per tant, s’han de declarar quan es
produeixen guanys o pèrdues patrimonials.
En aquesta línia, l’Administració ha inclòs en
aquesta campanya de la renda una casella
específica per a les monedes virtuals, tant a
la declaració de la renda per l’IRPF (la 1626)
com a la de patrimoni (la 47). Si només has
comprat criptomonedes, en principi no cal
declarar res, tot i que en cas d’haver fet una
inversió molt potent, podria caldre una de-
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claració per l’impost de patrimoni. A partir
d’un mínim de beneficis generats, sí que
s’ha de declarar la quantitat final obtinguda per una venda o bé per la generació de
rendiments. Si els guanys de les operacions
realitzades amb criptomonedes són menors
dels 6.000 euros, el pagament de l’impost
sobre la renda és del 19%. Si els guanys
són més grans de 6.000 euros, el pagament
de l’impost és del 21%. Quan els guanys per criptomonedes són de/majors als
50.000 euros, l’impost puja al 23%.

“Si la Copa ve a Badalona, seria el moment
per renovar les instal·lacions esportives”

Laia Martínez
Coordinadora d’Esports de
Badalona Comunicació
Visualitza
l’opinió
sencera
en vídeo

Si Badalona acaba sent la seu de la Copa del Rei el 2023, això
voldrà dir que es respirarà ambient de bàsquet per tots costats a la
ciutat, i això seria una notícia molt positiva. Des de Badalona Comunicació us podríem oferir una cobertura exhaustiva de tots els
esdeveniments que passin aquells dies. Més enllà del bàsquet en
si, l’activitat esportiva es complementaria amb una Fan Zone a la
Rambla o al Passeig, i s’impulsaria l’oci i la restauració de la ciutat. La clau és que l’ambient de la Copa es quedi a la ciutat. També
cal recordar la Minicopa, que és una competició que no es jugaria
a l’Olímpic, sinó en altres equipaments esportius del municipi.
Seria el moment de renovar totes aquestes instal·lacions que tant
ho necessiten. No seria la primera Copa a Badalona. Ja se’n va
disputar una el 1984. En aquell moment el format era reduït, de
quatre equips. La Copa també serviria per revifar el pes dels voluntaris, els quals van ser decisius als Jocs Olímpics de 1992.

“Cal fer un front comú per abordar la
contaminació de la platja i la manca
de sorra”

redaccio@diaridebadalona.com

Javier Torres
Periodista

@diaridebadalona
a Twitter i Instagram
* Els vídeos han de ser en format horitzontal i d’una durada màxima de 2min.

Visualitza
l’opinió
sencera
en vídeo

Afrontem un estiu on l’activitat a la platja tornarà a ser pràcticament
normal, com abans de la pandèmia. I crec que és important parlar dels
dos grans reptes que afronta la platja de Badalona. El primer és el de
la contaminació de l’aigua. És un mal endèmic que ens afecta des de
fa anys i contra el qual no acabem de trobar la fórmula per fer-li front,
sobretot amb les tempestes d’estiu. Penso que tots els agents municipals i supramunicipals s’han de conjurar per conservar el litoral i per
no perjudicar la restauració del passeig i els xiringuitos. Aquest estiu
ens visitarà molta gent de l’Àrea Metropolitana. L’altra problemàtica és
la manca de sorra, no només a Badalona sinó a la resta del litoral de
la costa central. Necessitem que tots els agents s’impliquin, perquè
conservar la platja de la nostra ciutat serà cada vegada més complicat.

QUALITAT I SERVEI
A PROP TEU
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Gaudeix de l’entrevista
en vídeo

“M’agrada que la gent
senti que el cartell
li està parlant”
Entrevista a Nil Domínguez, creador del cartell de les Festes de Maig 2022
En Nil s’ha inspirat en el còmic català i espanyol

Nil Domínguez és estudiant del Grau en
Disseny Gràfic a l’EASD Pau Gargallo
de Badalona. El nostre protagonista ha
guanyat el concurs per dissenyar el cartell de les Festes de Maig d’enguany. En
aquesta entrevista, en Nil (@roquinpis a
Instagram) ens relata com va crear el seu
disseny.
Com t’arriba l’opció de fer el cartell?
Sóc estudiant del Grau de Disseny Gràfic a
l’Escola Pau Gargallo. El centre ens va proposar una activitat de classe on hi participaven
tres cursos diferents. Havíem de plasmar la
identitat de Badalona, la seva festa, la unitat, la
disbauxa i la diversitat. Jo vaig decidir apostar
per la figura del dimoni perquè és un element
molt important a Badalona, però li volia donar un aire diferent. La idea final va ser crear
set ombres de dimonis, vestits de vermell per
representar el seu color de pell original, i donar-los llibertat per dur la festa als carrers de la
ciutat. Les figures són senzilles expressament,
perquè vaig preferir sacrificar elements i fer un
cartell amb tres blocs clars: de què parlem, on
i quan serà i la il·lustració a sota.
Per què set dimonis?
La xifra de dimonis no importa tant; la música

sí. Jo toco la trompeta des de fa 10 anys i volia dotar l’obra d’una mica de mi. Inicialment,
vaig fer esbossos amb tota una orquestra
sencera, amb més de 20 dimonis i amb una
composició més clàssica. Els dimonis gairebé
omplien tot el cartell. Em vaig adonar, però,
que aquesta estratègia no funcionaria; que el
cartell quedava sobre poblat. Tampoc li volia
donar un caràcter formal d’orquestra, sinó que
els dimonis toquessin instruments a peu de
carrer per acostar les Festes de Maig a bada-

lonins i badalonines. La trompeta, el saxo, el
trombó, la flauta, el cantant i el director són
instruments i figures que tothom identifica i
que et fan connectar de seguida amb el cartell.
Quines referències tenies?
Em vaig inspirar molt en el còmic espanyol i
català. És un estil que es caracteritza per les
figures simples i amb molt de moviment. Això
el cartell ho té. Un traç simple, però amb moviment i que emet missatge. M’agrada que la
gent senti que el cartell li està parlant directament.
Com és el procés per fer l’obra?
És un procés llarg. Jo normalment faig els
esbossos amb un llapis, però en aquest cas
vaig utilitzar un punta fina. Per això el cartell
té aquests traços tan marcats. Cada dimoni
s’ha fet individualment a retolador, amb el seu
instrument i la seva posició. Després es crea
la composició digitalment. Abans d’arribar al
cartell final vaig fer unes 50 proves diferents,
intercanviant posicions i girant els dimonis. Al
final, per aconseguir una obra simple has de
superar un procés llarg.

El Dimonis porten la festa als carrers

Què vas sentir guanyant el concurs?
Va ser una sorpresa molt bonica. No m’imagi-

“He fet servir un traç
simple, però amb
molt de moviment i
que emet missatge”
“Abans d’arribar al
cartell final vaig fer
unes 50 proves amb
diferents dissenys”
nava guanyar perquè hi participaven 60 persones. Ser el vencedor vol dir que el jurat ha vist
alguna cosa diferent en el meu cartell. La veritat és que vaig saber la notícia dues setmanes
abans de l’anunci oficial, i va costar una mica
mantenir el secret. Ara tinc moltes ganes que
el cartell es vegi per tota la ciutat. Al final, això
és el que més m’agrada del disseny. Traslladar
el meu art al carrer o a qualsevol lloc on la gent
el pugui veure i gaudir.
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Gaudeix de l’entrevista
en vídeo

“Em fa feliç que
un dibuix molt meu
passi a ser
de tota la ciutat”
Entrevista a Montserrat Silvestre,
creadora del Dimoni
de les Festes de Maig 2022
La Montserrat estudia comunicació audiovisual

El Dimoni ‘Amunt la llum!’, un figura que
representa la cobdícia i la relaciona amb
la pujada del preu de la llum, ha estat
el disseny escollit per protagonitzar la
Cremada d’enguany. La seva autora és
Montserrat Silvestre, una jove de 24 anys
que compagina els seus estudis de darrer
curs de comunicació audiovisual amb la
feina. Silvestre està molt implicada en el
teixit cultural i associatiu de la ciutat des
de ben petita i actualment forma part de
la Colla de Geganters de Badalona, dels
Castellers de Badalona i de la Mulassa.

El Dimoni representa la cobdícia del preu
abusiu de la llum

Per què vas fer un disseny de Dimoni?
Doncs tot va començar fa sis anys. Amb el meu
amic Gorka va sorgir la idea de presentar-nos
al concurs del disseny del Dimoni. Vam començar a participar-hi i, al cap del temps, vaig
passar a fer els dissenys jo sola, de manera
individual. Aquest any es veu que la meva proposta ha agradat i he pogut guanyar.

de les banyes, les dents... Tots aquests elements característics els vaig anar identificant
observant diversos dissenys d’en Xirgu i els
he volgut integrar en la meva proposta. M’ha
agradat molt que la gent m’hagi reconegut que
el Dimoni d’enguany els recorda al Dimoni
clàssic.

En què t’has inspirat?
Els dissenys que he fet han canviat molt amb
els anys. Els dos primers tenien la visió conjunta d’una altra persona. Però els anteriors
que havia fet tenien una cosa en comú: que
el Dimoni no acabava de ser el dolent. És una
cosa que aquest any sí que he volgut remarcar
molt. També he volgut recuperar l’estètica dels
Dimonis dissenyats per Miquel Xirgu durant
50 anys. Els colors primaris, la forma cònica

Quin procés creatiu has seguit?
Tot va venir a través d’una exposició que es va
fer al Centre Cultural El Carme, on es recuperava la història dels Dimonis Xirgu. A partir
d’aquí, vaig començar a fer recerca d’imatges i d’articles a internet. A partir d’aquí, vaig
identificar els elements més característics del
personatge per poder començar a fer el dibuix.
La veritat és que tot el procés va sortir bastant
natural i bonic.

Què ha suposat guanyar el concurs?
El moment on l’Ajuntament em notifica que he
guanyat el concurs va ser èpic. Em va trucar
la regidora i jo estava en un bar. Em vaig quedar en xoc. Vaig començar a cridar que havia
guanyat el concurs, mentre la regidora em deia
que ho mantingués en secret uns dies. Tot
plegat ha estat un procés molt positiu. El dia
que va sortir a la llum el disseny, l’estima i el
suport va ser espectacular. A nivell personal,
crear el Dimoni d’engany és una fita molt important. Des dels 6 anys participo activament a
les Festes de Maig, formant part de la Colla de
Geganters de Badalona. Com a badalonina, és
un somni fet realitat i tot un honor. M’agrada
pensar que una cosa que era molt meva, un
dibuix, ara passa a ser de tota la ciutat. A més,
després de dos anys sense una Cremada com
toca, encara és més especial.
Què sentiràs quan vegis el Dimoni?
El constructor, en Ramon de los Heros, m’ha
obert les portes del seu taller per veure com
funciona el procés, però encara em costa de
creure que el meu disseny passarà a ser un
Dimoni físic. El dia que el vegi plantat a la platja, ploraré. Només espero que tota la gent de
Badalona el gaudeixi al màxim durant els dies
que estarà amb nosaltres. Personalment, em
sento molt afortunada, sobretot perquè aquest
any Badalona sentirà una emoció extra per viure unes Festes de Maig normals. Que la gent
s’emocioni i gaudeixi de la Cremada al màxim!

“Des dels 6 anys
participo a les Festes
de Maig amb la Colla
de Geganters”
“Em sento molt
afortunada, perquè
aquest any sentirem
una emoció extra”

Per què vas decidir parlar sobre el preu
de la llum?
Sempre que faig un disseny o un dibuix, plantejo una pluja d’idees per escollir el concepte
sobre el qual vull parlar. Pel Dimoni, tenia dos
temes: la pandèmia i la pujada del preu de la
llum. Vaig descartar el coronavirus per, d’alguna manera, fer un pas endavant, deixar-lo
en un costat, perquè encara conviu entre nosaltres, i avançar. Volia tractar un tema que a
tots ens ha afectat i amb el qual convivim cada
dia. Tots els subministraments no han parat de
pujar en els darrers mesos, i penso que calia
aixecar la veu.

ACTUALITAT
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The Marthians,
funk i soul-jazz
que arriba a
Badalona

Nou concert del cicle Per fi és dilluns

L’Escola de Música Moderna de Badalona
continua impulsant la cultura i la música a
la ciutat amb el cicle ‘Per fi és dilluns’, un
serial de concerts atractius i de qualitat. El
pròxim 9 de maig, a partir de les 20h, The
Marthians actuarà a l’EMMB. La banda
està formada per Samuel Marthe (Trombó), Abel Boquera (Orgue Hammond) i
Caspar St. Charles (Bateria). Aquests tres
músics es van reunir per primer cop per
homenatjar el gran Fred Wesley, trombonista de James Brown. L’èxit d’aquella
trobada els ha portat a seguir explorant
la sonoritat del trio amb trombó, bateria i
Hammond, a partir d’un repertori que ens
fa viatjar cap a New Orleans i també cap al
funk i el soul-jazz.

Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com
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El Màgic es converteix en escenari
musical de les Festes de Maig
El centre comercial ofereix una programació per a tots els públics
El pròxim dissabte 21 de maig, les Festes de
Maig aterren al Centre Comercial Màgic. El
Màgic es convertirà, per un dia, en un dels escenaris de la festa badalonina, on podrem gaudir d’una programació per a tots els públics.
A les 11:30h, el menú festiu començarà amb
una Mostra de balls de gegants i capgrossos i
cercavila de la colla gegantera de l’Orfeó Badaloní. A continuació, a les 12:30h, serà el torn
per ‘Cinc cèntims teatre’, un espectacle inspirat
en els secrets que amaguen les Festes de Maig
i el Dimoni de la ciutat. Ja a la tarda, a partir de
les 19h, al Màgic s’hi podrà veure en directe
l’actuació d’Ambauka, creadors d’espectacles
familiars de qualitat, altament participatius,
enèrgics i per a totes les edats, i amb música
100% en directe combinant sons i músiques
populars i modernes.
Torn del foc
La jornada clourà a les 20:30h, a la Terrassa
del Centre Comercial. La terrassa del Màgic
viurà un espectacle de foc a càrrec del Grup de
Diables Kapaoltis i la seva percussió.
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L’artista badaloní Edu Esteve
lluita per la repesca a Eufòria
Entrevista a l’Edu Esteve

LES ESTRENES DE CINEMA D’AVUI
Red Rocket
Director: Sean Baker
Repartiment: Simon Rex, Bree
Elrod i Suzanna Son
Mikey Saber és una estrella del
porno passada de moda que torna
de Los Angeles al seu petit poble
de Texas, encara que ningú el troba a faltar.
Onoda, 10.000 noches en la
jungla
Director: Arthur Harari
Repartiment: Yuya Endo, Kanji
Tsuda i Yuya Matsuura
Finals de 1944. Japó està perdent
la guerra i Hiro Onoda es enviat a
una illa de Filipines. Per ell, la guerra encara durarà 10.000 dies més.

Edu Esteve vol guanyar un contracte discogràfic

Ambauka neix a Molins de Rei

El concurs musical que triomfa
a TV3 té representació badalonina i ara, més que mai, l’audiència de la nostra ciutat s’ha
de mobilitzar per ajudar l’Edu
Esteve. L’artista badaloní va
ser expulsat en la darrera gala
d’Eufòria, però ara disposa
d’una nova oportunitat per enganxar-se de nou al programa.

La següent gala permetrà que
un dels nou concursants expulsats fins ara torni a Eufòria.
Aquesta vegada, no dependran
del jurat i el públic del plató,
com quan els van eliminar,
sinó que ara seran els espectadors qui decidiran qui
pot tornar a Eufòria gràcies
al sistema de votació obert a

l’audiència. Els nou concursats
expulsats tindran una gala només
per a ells en què cantaran com a
solistes. La gala és aquest divendres 6 de maig a les 22:05 a TV3.
Cal destacar que el guanyador
del concurs obtindrà un contracte discogràfic i enregistrarà amb
Miki Núñez la cançó de l’estiu de
TV3 i Catalunya Ràdio.

Culpa
Director: Ibon Cormenzana
Repartiment: Manuela Vallés,
Andres Gertrudix i luis Hostalot
Després de ser agredida sexualment
per un conegut i incapaç d’afrontar
la situació, una dona deixa enrere
tota la vida i s’amaga en una cabana
aïllada a la muntanya.
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PRÈVIA LLIGA 32ª Jornada de Lliga Endesa. Diumenge 8 de maig a les 12:30h. Palacio de los Deportes

A Múrcia, amb mentalitat de play-off

UCAM MURCIA

JOVENTUT BADALONA

El Joventut disputarà un total de tres enfrontaments a domicili dels quatre partits
que li resten al conjunt de Carles Duran en
aquest tram final de temporada (el primer
el va disputar diumenge passat al Wizink
Center contra el Real Madrid). A més, ho
farà contra conjunts que probablement es
pugui trobar al play-off i en la lluita pel
títol de la Lliga Endesa. El rival d’aquest
diumenge (12:30h) encara no té sentenciat el seu objectiu final i tindrà una motivació més que la Penya i el repte del curs
2021 -22 encara pendent: la classificació
per al TOP8. El conjunt de Carles Duran
va superar l’UCAM Murcia en la primera
volta a l’Olímpic (83-77) en un partit treballat per part dels badalonins i haurà de
tornar a oferir una bona imatge, intensi-

tat i encert si vol superar l’equip de Sito
Alonso. La millor versió de l’UCAM el fa
un adversari incòmode i molt físic. Tot i
això, no està sent gens regular aquesta
temporada i entrellaça victòries i derrotes
amb regularitat. Amb una mitjana de 90
punts en la majoria d’enfrontaments, la
Penya haurà de vigilar l’encert exterior de
l’exverd-i-negre Thad McFadden i el joc
interior de James Web III i Augusto Lima.
Isaiah Taylor lidera les estadístiques del
conjunt murcià amb una mitjana de 16
punts i 3,4 assistències per partit.
Partit per Sant Anastasi
Vladimir Brodziansky serà la baixa confirmada per aquest partit per part del bàndol
verd-i-negre. Sense temps de descans,

Foto: David Grau / CJB

la Penya tornarà a jugar dimecres 11 de
maig (Sant Anastasi) a les 18:00h amb la
visita de Obradoiro a l’Olímpic. La jorna-

da final de la lliga regular es disputarà
diumenge 15 de maig al Buesa Arena
contra el Baskonia.

40 JOVENTUT

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

Resultats darrera jornada

Real Madrid 99
Lenovo Tenerife 94
UCAM Murcia 98
Obradoiro Barça 84
Valencia Basket 81
Gran Canaria 84
Urbas Fuenla 77
Unicaja 72
Casademont ZGZ 80

-

Propera jornada

89 Joventut		
76 BAXI Manresa
80 Monbus
69 Hereda SPB
76 Morabanc And.
86 Río Breogán		
82 Coosur R. Betis
73 Bitci Baskonia
82 Bilbao Basket

UCAM Murcia
Monbus Obradoiro
Río Breogán
Bitci Baskonia
Gran Canaria
Surne Bilbao
Morabanc And.
Hereda SPB
BAXI Manresa

-

Joventut
Real Madrid
Barça		
Casademont ZGZ
Valencia Basket		
Lenovo Tenerife		
Urbas Fuenla.		
Unicaja
Coosur R. Betis

LA PENYA, EL VUITÈ EQUIP AMB MÉS PRESSUPOST DE LA LLIGA
El portal especialitzat en finances i esport
2PlayBook ha publicat les xifres pressuposaries dels 18 equips que disputen la
Lliga Endesa aquesta temporada 2021
- 2022. La inversió del Joventut aquest
curs es troba a la zona mitjana alta de
la classificació. L’actual pressupost de la
Penya és de 6 milions d’euros, segons

Classificació
		 Equip

G

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

24
22
21
20
20
19
18
16
16
16
16
13
11
11
11
10
9
9

7
9
10
11
12
13
13
15
15
16
16
18
20
20
21
21
22
22

Barça
Real Madrid
Valencia Basket
Joventut
Lenovo Tenerife
BAXI Manresa
Bitci Baskonai
UCAM Murcia
Gran Canaria
Surne Bilbao
Río Breogan
Unicaja
Casademont ZGZ
Monbus Obradoiro
Coosur R. Betis.
Urbas Fuenlabrada
Hereda SPB
Morabanc Andorra
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publica 2PlayBook, amb una inversió de
3.173.000 milions d’euros en despeses
directes amb la primera plantilla verd-inegre. Per la seva banda, Real Madrid i
FC Barcelona lideren aquesta classificació, amb una inversió extraterrestre: 44
milions per part del conjunt blanc i 43.5
milions l’equip de Saras Jasikevicius. Ara
bé, el conjunt blaugrana fa una inversió
molt més gran en la seva plantilla, de
38.823.000 milions d’euros. Valencia,
Baskonia, Unicaja, Gran Canaria i Tenerife
són els altres equips amb més pressupost
i inversió econòmica que la Penya. Al pol
oposat, Breogan, Manresa i Obradoiro
es troben entre els clubs més modestos.
L’equip revelació de la temporada, el BAXI
Manresa de Pedro Martínez, té un pressupost de 2.7 milions d’euros i fa una inversió d’1.524.000 milions en la seva primera plantilla per a la temporada actual.
Recordem que tant Breogan com Manresa
han arribat a classificar-se per a la Copa
del Rei i els manresans també disputaran
la Final Four de la Basketball Champions
League i el play-off de la Lliga Endesa. Si
fem una ullada al passat, el pressupost
verd-i-negre fa cinc temporades era de 4
milions d’euros, és a dir, s’ha incrementat
un 50% la inversió econòmica.
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Lluita al Wizink Center
sense premi verd-i-negre

Gaudeix del
vídeo de la
crònica del
partit de la
Penya

Ante Tomic, 25 punts, i Pau Ribas, 15, líders en les anotacions
REAL
MADRID

JOVENTUT
BADALONA

99

89

Foto: ACBPhoto

La Penya va tornar a lluitar de valent contra
el Real Madrid, amb una imatge intermitent
contra l’equip blanc, però amb bones sensacions globals al Wizink Center (99-89).
El Madrid va dominar el ritme al quart inicial
gràcies al seu encert en el tir (20-11). De la
mà de Pau Ribas, la Penya va reaccionar i amb
un 0-7 es va apropar al marcador (20-18) tot
i que al final del quart els blancs van tornar a
a estirar el marge (29-23). Al segon període,
el Madrid va tornar a augmentar la diferència
fins a una màxima de 13 punts (40-27), però
un parcial 2-15 amb el trident Feliz, Tomic i
Ribas com a referents, els de Duran van marxar al descans a només un punt (47-46). A la
represa, Birgander va liderar el primer avantatge de la Penya (47-48), arribant a ser de 2
punts la màxima amb un triple de Vives (4951). L’encert exterior del Madrid va permetre
els blancs a tornar a liderar el duel abans de
tancar el darrer període (76-69). Tot i això, els
badalonins van tornar a anivellar el marcador
amb una cistella de Paul (83-83).
10-0 decisiu
Un parcial de 10-0 dels blancs sentenciava
l’enfrontament (93-83) i els verd-i-negres
no van saber gestionar bé les darreres
pilotes i jugades del partit. Amb el 99-89
final, el Joventut s’allunya de la segona
posició de l’ACB però continua entre els
4 primers. Ante Tomic va protagonitzar un
recital de moviments, i amb 25 punts va
ser el jugador més destacat del partit, seguit per Pau Ribas, amb 15 punts.

Núm. 740

5 jugadors de la
Penya aspiren a
l’MVP ACB de la
temporada 21-22

Foto: ACB Photo

Cinc jugadors del primer equip del Joventut son aspirants a ser el millor jugador de la temporada 2021-22. Tomic,
Brodziansky, Parra, Ribas i Vives son els
cinc integrants del primer equip verd-inegre que buscaran aquesta distinció.
Els aficionats poden mostrar el seu suport amb un tuit i el hashtag #MVPMovistar seguit del nom del jugador que
vols votar o el seu compte de Twitter,
els RTs també sumen un vot. A Instagram es recolliran tots els vots que arribin amb el hashtag #MVPMovistar als
comentaris de les publicacions sobre
el premi de l’Instagram de @acbcom.
Cada col·lectiu dels quatre que poden
votar (Jugadors, entrenadors, aficionats
i periodistes) té un valor del 25% del
resultat total. Aquests quatre sectors seran el jurat que atorgui el MVP Movistar
2020-21 i designi els integrants dels
dos Millors ‘Cinc Inicials’ de l’any. Els
resultats de la votació estarà oberta fins
divendres 13 i es poden seguir en temps
real a mvpmovistar.acb.com.
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Joel Parra, millor jugador jove
de la Lliga Endesa 2021 - 2022
Excel·lent temporada del jove del planter verd-i-negre
Joel Parra era el gran aspirant a guanyar el
premi a millor jugador de la Lliga Endesa
2021 - 2022 i les seves grans opcions a
les travesses no ha sorprès. L’aler verd-i-

negre, de 22 anys, va ser el jugador més
votat i s’ha endut el premi i és el jugador del
curs 21-22 amb més projecció i futur. Amb
8’5 punts, 4’1 rebots i 9’7 de valoració per

Foto: David Grau / CJB

partit, Parra ha fet un pas endavant molt
gran aquesta temporada, convertint-se
en un dels referents de l’equip a la pista,
Parra va trepitjar l’Olímpic amb 5 anys i la
seva trajectòria a Badalona ha evolucionat des de la seva etapa inicial a l’Escola
fins a arribar al primer equip del Joventut.
Aquesta temporada, l’aler del Joventut ha
assolit el seu sostre de punts (19 a la jornada 23 a la pista del Bilbao Basket) i de
valoració (22 a la pista del Real Betis a la
jornada 25). Abans del partit de la jornada
30 contra Unicaja, els preminis verd-i-negres van sorprendre Parra i li van entregar
el premi a la pista central de l’Olímpic.
De Vives a Parra
Guillem Vives va ser el primer jugador
del Joventut que va obtenir aquest guardó (temporada 2013/14) en la primera
edició del premi i 9 anys després un jugador format a la Penya torna a aconseguir aquesta distinció.

Núm. 740

Sentenciada la
renovació del
trident: Busquets,
Parra i Maronka

Foto: CJB

Un dels punts més destacats del curs 21-22
és la renovació (pràcticament) en un mateix curs de tres dels pilars que representen
l’’ADN verd-i-negre’: el planter. En poc més de
9 mesos, la direcció esportiva ha anunciat la
continuitat de Parra (2025), Busquest (2025) i
Maronka (2027). Els tres jugadors més joves
que integren la primera plantilla o que es troben en dinàmica de primer equip, com és el
cas de l’aler hungarés i que es mantindrà fins a
final de temporada. Maronka ha estat el darrer
jugador que ha acceptat la proposta del Club.
Escolta la valoració de
Maronka després de la
seva renovació
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El repte de la Copa del Rei:
que el retorn es quedi a la ciutat

Núm. 740
Encara no has vist el
vídeo promocional de
la Copa?
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Torna a
veure la
final de la
Copa de
l’any 1985

38 ANYS SENSE QUE LA COPA DEL REI S’ORGANITZI A LA CIUTAT
DEL BRESSOL DEL BÀSQUET

Badalona presenta la seva candidatura a organitzar la Copa ACB 2023
portiu, estem celebrant els 30 anys
dels mítics Jocs Olímpics de Barcelona ’92, en els quals Badalona com
a subseu olímpica va tenir un paper
primordial, i volem recuperar aquell
esperit olímpic que ens va projectar com a ciutat oberta, esportista,
alegre i col·laborativa”, assegurava
Guijarro. L’última edició de la Copa
del Rei que es va celebrar a Badalona va ser la 49a, el 1985.

Foto: D.Grau /CJB

Badalona vol la Copa del Rei de
2023. Amb el lema #VolemLaCopa,
l’alcalde Rubén Guijarro, acompanyat del president del Club Joventut
Badalona, Juanan Morales, el president de l’Associació Badalona
Bàsquet Base, Rosendo Gabara,

així com una representació de clubs
i entitats esportives de la ciutat, va
explicar de forma oficial que la ciutat
presenta candidatura per ser seu de
la Copa del Rei de Bàsquet 2023.
“La Copa per Badalona significa
molt més que un esdeveniment es-

Infraestructures a punt
La Copa a Badalona no només es
disputaria a l’Olímpic, sinó que la
Minicopa se celebraria en altres
equipaments esportius de la ciutat.
És aquí on els dubtes comencen a
sorgir, degut al mal estat de la majoria d’instal·lacions. Segons l’alcalde
Guijarro, no hi hauria problema per
“habilitar aquests espais”, ja que es
faria amb la partida de 24.7 milions
d’euros del pressupost d’aquest any.

Retorn i allotjament
La darrera edició de la Copa es va fer
a Granada, una ciutat amb una xifra
d’habitants semblant a Badalona,
però que no pertany a una Àrea Metropolitana d’una capital europea. Un
estudi fet per l’Ajuntament del municipi andalús va xifrar el retorn de la
Copa en 10 milions d’euros directes
per la ciutat i 11 milions d’euros en
format indirecte. Recordem que, per
dur la Copa a Badalona, cal pagar un
cànon de 1.7 milions d’euros.
Si s’aconsegueix que el màxim
volum possible de visitants facin
vida a la ciutat durant tots els dies
de competició, el retorn està assegurat. A nivell de restauració i oci,
Badalona no presenta dificultats. La
problemàtica vindria amb les places
hoteleres o d’allotjament per fer que
els aficionats dormin a casa nostra.
A Booking i Airbnb, dos dels portals
més populars per buscar allotja-

ment, Badalona té una oferta reduïda
en comparació amb Granada (1.050
allotjaments a Booking i més de 300
a Airbnb). La nostra ciutat només té
registrats 42 allotjaments a Booking
i un centenar a Airbnb. Pel que fa al
cànon, cal recordar que Badalona té
més de 150 milions d’euros de romanents de tresoreria. Això significa
que la ciutat disposa de molts diners
a la caixa que no ha gastat en els
darrers anys. El cànon suposa una
mica més d’un 1% d’aquests diners.

Foto: Francesc Olivés

Si vostè és aficionat o soci de la Penya i va
néixer a partir de l’any 1985 mai haurà viscut una Copa del Rei a Badalona. És més, si
en té aproximadament 45 anys, molt probablement ni se’n recordi de la darrera vegada
que la ciutat va organitzar la Copa ACB. La
temporada 84-85, Ron Negrita Joventut i
Real Madrid van disputar la final de la Copa
del Rei a l’històric pavelló de Països Catalans - amb 5.000 espectadors a la graderia - amb un marcador a favor del conjunt
blanc (76-90) i l’inici d’una de les millors
èpoques esportives verd-i-negres.

Aquell Joventut va superar el Barça a semifinals (79-83) i el Madrid al Valladolid
94-77), en la 49ª edició de la Copa i amb un
format absolutament diferent de l’actual. El
lideratge de Fernando Martin, amb 24 punts
i 11 rebots, es va imposar a la joventut de
Villacampa i Rafa Jofresa, Margall i Schultz.
Durant aquell cicle, la Penya va disputar
tres finals seguides, cinc en nou temporades i no va poder aconseguir cap títol. Tot
i ser un club històric i una ciutat amb gran
ambient de bàsquet, Badalona només ha
estat seu de la Copa en aquell curs 84-85.

MOR BIENVENU LETUNI ALS 28 ANYS, EXPIVOT DEL PLANTER
DE 2,24 METRES

Minicopa i Fan Zone, claus
Una de les claus per aconseguir
retorn econòmic per la ciutat és fer
una Minicopa i una Fan Zone atractives. En la darrera Copa, més de
3.000 persones van passar cada dia
per la Minicopa, competició que es
juga al matí. Això vol dir que, durant
tot el dia, hi ha visitants a Badalona
disposats a consumir i gastar.
Foto: CJB

La trista notícia que va avançar aquest dilluns a la nit el periodista Carlos Jiménez
sobre la mort de Bienvenu Letuni (República del Congo, 1994) l’ha confirmada aquest
matí el Club Joventut Badalona. L’expivot
del planter verd-i-negre vivia a Kinshasa,
capital del seu pais, i “des de feia força
temps necessitava medicació, i es trobava
sense feina, diners, mala alimentació, habitatge precari i havent patit acromegàlia (mitjana 2.24)”, va informar Jiménez a través de
les xarxes socials. Letuni va jugar al Joven-

tut durant tres temporades (2009 - 2012).
Va arribar a Badalona amb 15 anys i va
defensar la samarreta verd-i-negra a l’equip
Júnior, amb Paco Redondo com a integrant
d’aquell cos tècnic i amb jugadors del nivell de Guillem Vives, Álex Suárez o Alberto
Abalde com a companys d’equip. Jiménez
ha afegit que des de la Lliga Endesa es va
interessar en el seu estat de salut però, tot
i això, l’últim any havia patit tuberculosi.
Bienvenu era una de les 40 persones més
altes del planeta, amb els seus 2.24m.
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El Cadet A
El Júnior, campió de Catalunya;
disputa la F4 a
partir de dissabte gran inici al Campionat d’Espanya
a Tarragona
Èxit de temporada per al conjunt de David Jimeno

Foto: CJB

Aquest cap de setmana serà el torn del
Cadet A verd-i-negre, entrenat per Marc
Calderón, en la Final A Quatre masculina del Campionat de Catalunya. Tarragona serà la seu de la fase final i dissabte (10h) es disputarà la semifinal contra
el L’Hospitalet. Barça - Manresa (19h)
és l’altre partit en què també es buscarà
la classificació per a la final i el bitllet
per al Campionat d’Espanya. Diumenge
a les 10h es jugarà el duel entre els dos
semifinalistes i a partir de les 12h es
disputarà la final. Molta sort, nois!

El planter del Club Joventut Badalona ha
arribat al tram final de la temporada 2021
- 2022 amb inmillorables notícies i gestes. El Júnior masculí verd-i-negre es va
proclamar campió de Catalunya el passat
24 d’abril al pavelló de Banyoles, després
de superar el Barça 93-90 en un partit que
va necessitar de tres pròrrogues. Un triple
espectacular del base Conrad Martínez,
autor de 22 punts, va donar el triomf a la
Penya en un partit de màxim nivell. Amb
aquesta victòria, el Joventut suma el seu
desè campionat de Catalunya júnior. Com a
anècdota, el conjunt de David Jimeno s’havia enfrontat aquesta temporada en quatre
ocasions anteriors al FC Barcelona i en cap
derbi havia aconseguitat superar el conjunt
blaugrana al derbi. Al partit més important
de la temporada es va aconseguir el premi
del Campionat de Catalunya.
L’últim títol
La temporada 2017 - 2018 va ser el darrer
curs en què la Penya es va proclamar campiona de Catalunya Júnior. Martínez, amb

22 punts i el triple definitiu, va ser el referent d’un Joventut on Jordi Rodríguez va
anotar 23 punts.
Setmana de Campionat d’Espanya
Pràcticament sense de descans, el Júnior
verd-i-negre va viatjar divendres a Huelva
per disputar el Campionat d’Espanya. El Joventut va superar amb èxit una difícil fase
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No et perdis el triple ‘at
the buzzer’ del Júnior
verd-i-negre

de grups, amb tres representants ACB: Tenerife, Fuenlabrada i Obradoiro. El conjunt
de David Jimeno va superar amb victòria els
tres enfrontaments i aquest dimecres es va
classificar per a quarts de final després de
superar el Múrcia (86-53). A partir de les
10h d’aquest dijous buscarà la classificació
per a semifinals davant el guanyador del
matx entre l’Unicaja i el Guadalupe.

Foto: FCBQ
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¡CONSIGUE LAS CAJAS
DE CARTÓN
MÁS ECONÓMICAS!
Compra online cajas de cartón de gran
calidad ideales para almacenaje de
productos, transporte, mudanzas y envíos
de e-commerce

933 839 493

Remuntada i resurrecció escapulada a Eivissa

LA PRÈVIA: 33a Jornada. Diumenge 8 de maig a l’Estadi (12h)

Comiat a l’Estadi en forma de final

CF BADALONA
El Badalona rep aquest diumenge
(12:00h) el Tarazona a l’Estadi Municipal de Badalona. L’enfrontament contra
el conjunt aragonès tindrà tots els sentiments i nervis que pot tenir un partit de
futbol. Els exposem. El primer i el més
important de tots: els escapulats disputen la penúltima final de la temporada
abans de tancar el curs 2021 - 2022 la
propera setmana al camp del Teruel. El
duel de diumenge és la penúltima final
del curs o un desenllaç pràcticament de
sentència. La victòria, però, tornaria a
salvar un ‘match ball’ per al Badalona. La
derrota (o fins i tot l’empat), en canvi,
faria perillar encara amb més intensitat
la permanència. La lliga arriba a les dues
darreres jornades amb la lluita per la salvació molt disputada.
El Tarazona, rival directe
L’adversari del Badalona aquest diumenge no és un rival més, és el Tarazona.
Rival directe per la permanència. Els aragonesos es troben en posicions de sal-
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TARAZONA
vació i sumar els tres punts és decisiu
per restar opcions al rival i arribar amb
vida a la final de Terol. Finalment, serà el
darrer partit de la temporada a l’Estadi.
Una darrera jornada absolutament agra
i es buscarà tancar amb un bon regust
el curs a Badalona i amb l’obligació de
guanyar amb l’afició a la graderia. Cap
aficionat o soci escapulat es vol imaginar
cap desenllaç crític, tot i que l’ambient i
les sensacions son prou optimistes després de la gran victòria a Can Misses III
davant l’Ibiza en la jornada anterior. Peña
Deportiva - Terrassa, Ejea - Cerdanyola,
Prat - Teruel i Brea - Lleida Esportiu son
els altres enfrontaments en què el Badalona haurà de fixar-se, després de finalitzar el seu partit. Tots els duels d’aquesta
jornada i la darrera seran amb horari
unificat: diumenge a les 12:00 hores. El
Badalona tornarà a promocionar el partit
d’aquesta jornada. L’entrada és gratuïta
per a tots els aficionats. La idea és també organitzar desplaçament a Terol per
encarar el darrer partit del curs.

Foto: Alberto Estébanez

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ PARLARÀ DESPRÉS DE FINALITZAR
LA TEMPORADA

Foto:CFB

El president del CF Badalona, Miguel
Ángel Sánchez, no vol avançar cap valoració general o particular de la temporada 2021 - 2022 abans finalitzi el curs
el primer equip badaloní. La situació
complicada del primer equip i el futur
incert del Club amb la conversió en SAE
serà una incògnita fins a finals del mes
de maig, quan el màxim responsable de
l’entitat valori el curs i també els diferents escenaris del Badalona, esportius
i també institucionals.

2

L’objectiu de la permanència a Segona
RFEF és ben viu al vestidor del CF Badalona. Després de cinc mesos sense gaudir ni recordar la sensació de guanyar
un partit a domicili, el conjunt de Javi
Moreno va superar el CD IBiza IP a Can
Misses III (1-2). Un enfrontament estival
i en què el Badalona va haver de capgirar
un 1 a 0 en contra a la represa. Una victòria miraculosa que manté amb vida les
opcions de salvació a la categoria dels
badalonins. Carri va ser l’home més actiu en atac durant el primer temps, però
el marcador no es va moure després de
45 minuts inicials de tempteig. A la represa, però l’Ibiza es va avançar al minut
58, un minut després que Toni Larrosa
es topés amb la fusta. La reacció escapulada va arribar i també l’efectivitat a
porteria. Ferran Brugué va igualar el partit amb una jugada individual des de la
línia de fons - amb una mica de fortuna i
ajut del porter - i quatre minuts més tard
es va capgirar el marcador amb un xut
potent de Larrosa al pal llarg, posterior
a una bona jugada col·lectiva del Badalona. Golàs del badaloní que era or. Amb
aquesta victòria, el Badalona té a tocar
la permanència, però haurà d’arrodonir
la feina. Primer, amb la cerca del triomf
contra el Tarazona.

Resultats Jornada 32

Classificació

IBIZA I. PITIUSAS - BADALONA
		Equip

PTS

GF

GC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

59
57
53
50
47
47
46
46
44
41

42
50
44
36
45
35
34
34
48
34

22
40
30
37
34
29
26
37
41
33

11. Prat

40

32

35

12. Cerdanyola
13. Brea

39
39

41
29

44
33

Badalona

39
38
34
32
20

28
34
33
27
24

33
34
39
49
54

14.
15.
16.
17.
18.

Numancia
Espanyol B
Peña Deportiva
Teruel
Ibiza IP
Formentera
Ebro
Lleida Esportiu
Terrassa
Tarazona

Andratx
Huesca B
Europa
Ejea

Ibiza IP 1
Terrassa 4
Lleida Esportiu 1
Tarazona 2
Ebro 0
Andratx 4
Teruel 0
Espanyol B 2
Cerdanyola 0

-

2 Badalona
1 Formentera
0 Huesca B
1 Prat
0 Brea
1 Europa
2 Numancia
2 Ejea
3 Peña Deportiva

El Cadet de la FFB
torna a la Divisió
d’Honor, màxim
nivell a Catalunya

Propera Jornada
Badalona
Huesca B
Europa
Numancia
Peña Deportiva
Andratx
Ejea
Brea
Prat

-

Tarazona
Espanyol B
Ibiza IP
Ebro
Terrassa
Formentera
Cerdanyola
Lleida Esportiu
Teruel

Gaudeix del vídeo de
la crònica del partit

Foto:CF Badalona

Foto: FF Badalona

El Cadet A de la Fundació Futbol Badalona (FFB) va aconseguir en la jornada
anterior l’ascens i el retorn a la Divisió
d’Honor Cadet, la màxima categoria a
Catalunya, sis anys després del descens
del planter escapulat a Preferent Cadet.
L’equip de Luis Giráldez va poder sentenciar l’ascens dissabte passat a l’Estadi, però la FE Grama va sorprendre els
badalonins (0-2). Un dia després, el CE
L’Hospitalet va empatar a Can Buxeres
(1-1) i matemàticament es produïa l’ascens de categoria. Amb un marge de 4
jornades abans de tancar la temporada,
els escapulats han fet història i encara
poden aconseguir el títol de lliga en
aquest tram final de la temporada. Enhorabona, nois!

ALARMAS

Antenas T.D.T y satélite · Porteros y video porteros
Cámaras de vigilancia · Redes WIFI y redes móviles
Reparación y mantenimiento a comunidades

Tel. 93 461 00 26 · 627 010 958

www.espaidigital.cat
espaidigital@espaidigital.cat
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Desenllaç amarg i amb descens
del Seagull a Primera Nacional (2-4)

La Minguella manté el ple de victòries
en la fase d’ascens; el Círcol s’estrena a La Plana

Els errors castiguen les ‘gavines’ contra l’Sporting a l’Estadi

Victòria del Sant Josep en la fase de permanència a Copa Catalunya

Foto: CE Seagull

El Seagull va patir a l’Estadi la derrota més
dolorosa de la temporada, la del descens.
Tot i viure’s un duel disputat i anivellat entre les ‘gavines’ i l’Sporting, els errors van
condemnar les badalonines (2-4). El Seagull va començar l’enfrontament a Badalona
força actiu en atac, amb nombroses arribades i constants ocasions de cara a porteria,
però que no van arribar a traduir-se en gols.
Manau, Merino i Chavero van buscar crear
amb ràpides accions per ambdues bandes.
L’Sporting també va intentar avançar-se al
primer temps, però Alba va evitar la primera diana visitant amb una gran intervenció.
Malauradament, una ràpida recuperació de
les asturianes la va aprofitar Marcela per
trencar l’empat inicial al minut 34. A la represa, el Seagull va tornar a sortir amb una
marxa més i ho va aprofitar per anivellar el
partit amb un mà a mà de Claudia Merino.
Tot i això, l’Sporting va reaccionar i en poc
més de 10 minuts van arribar tres gols més
de les visitants, els dos darrers amb una diferència d’un minut. Lezcano va interceptar

l’esfèric a Alba Sánchez i va assistir Marcela
perquè firmés l’1-2, Andrea va rematar de
cap un córner executat per part de Kholosa i va establir l’1-3 i Michelle va rubricar
l’1-4 després d’una gran maniobra de Sara
Mus pel flanc esquerre. Càstig massa dur
i excessiu d’un Seagull que va gaudir de
nombroses arribades i ocasions a la represa, però sense efectivitat. Al darrer minut,
Manau va tancar el marcador amb el 2-4
final. Malauradament, amb aquesta nova
derrota, el Seagull certifica el seu descens a
Primera Nacional i pateix un doble descens
de categoria.
El Juvenil buscarà l’ascens a Primera
Per la seva part, el Juvenil B de les ‘minigavines’ buscaran aquest dissabte (14h)
al camp de l’Àliga el seu ascens a Primera
Divisió. Perquè aquesta fita es pugui aconseguir, el conjunt de Dani Maldonado ha de
guanyar l’Europa , l’altre aspirant. Només la
victòria és el resultat vàlid del Seagull per
aconseguir l’ascens.

FUTBOL COMARCAL

El I ‘Torneig Ciutat de Badalona’
s’organitzarà el proper 18 de juny a l’Estadi
Participen els equips benjamins masculins dels clubs de futbol de la ciutat
L’Associació de Clubs de Futbol de Badalona
organitzarà el proper dissabte 18 de juny el I
Torneig Ciutat de Badalona de futbol base a
l’Estadi Municipal de Badalona. Una competició amistosa, però que reforça la unió i el
lligam social entre els 8 clubs de futbol de la
ciutat que integren l’associació- a excepció del
CE Seagull - esportiva de la ciutat. El primer
torneig formatiu de la ciutat serà de categoria
benjamí i es disputarà durant tota la jornada
matinal, després de finalitzar la competició
oficial i les lligues la setmana anterior. L’Estadi serà la primera seu del torneig i cada any
s’organitzarà en una instal·lació municipal diferent. Tot i que tots els conjunts tenen aquest
dret a participar, el FA Young Talent no participarà i, perquè els dos grups siguin parells, el
CF Sistrells participarà amb dos conjunts. Tots
els equips participaran amb equips benjamins

de segon any (9-10 anys), però no podran
participar conjunts de categoria Preferent (la
màxima divisió a Catalunya i en què només
el Badalona té un conjunt). D’aquesta manera
es viurà un torneig més competitiu i tant els
equips com les famílies gaudiran d’una gran
jornada estival i amb un gran ambient a la
graderia. Aquest primer torneig serà històric a
l’Estadi, ja que seran els primers partits de futbol 7 que es disputin al temple badaloní. Habitualment, només es disputen enfrontaments
i jornades de futbol 11 i s’hauran de fixar les
porteries de F7 i definir les dimensions del
camp a la gespa. CF Sistrells, CF Bufalà, CD
Pomar i AE La Salut Pere Gol formaran el grup
A i Unificació Llefià CF, CF Sistrells, FF Badalona i CF Lloreda el grup B. El sorteig dels
grups es va organitzar durant la darrera sessió
de l’Associació, a finals del mes d’abril.
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membre de:

El retorn de la Minguella a Copa Catalunya ha començat amb bon peu: dues
victòries en dues jornades disputades.
El conjunt de Xavi Grau va disputar el
seu primer partit en la fase d’ascens a
Casagemes amb un triomf contra el
Samà Vilanova (78-74). Els badalonins
van començar l’enfrontament a remolc
(17-23) però, la millora progressiva en
defensa i l’encert exterior van capgirar
el partit abans del descans (41-38) i
la diferència va augmentar al final del
tercer període (59-49). El Samà va reaccionar al darrer temps (73-71), però la
Minguella va sentenciar la victòria amb
un parcial 5-0 final. Aquest dissabte a
Casagemes (19:15h), primera final de
la temporada davant La Salle Manresa,
l’altre candidat a l’ascens que també ha
guanyat els dos partits. Al pol oposat es
troba el Círcol B, qui va caure contra el
Vic a La Plana (56-68) i és cuer en la
seva fase d’ascens a Copa. Diumenge,
novament a La Plana (19:30h) buscaran

Foto: M.E

la primera victòria contra l’Olesa.
Círcol i Sant Josep guanyen a Copa
A Copa Catalunya, el Círcol va estrenar
el seu caseller de victòries a La Plana
davant el Ciutat Vella (55-49). Sòlida
defensa del conjunt de Pere Lluís Co-

rominas. Els badalonins van dominar el
partit des del salt inicial (19-14), amb
una màxima de 7 punts al segon quart
(27-20). Els barcelonins van capgirar el
marcador al darrer quart (48-49), però
un parcial 6-0 va sentenciar l’enfrontament per als badalonins. Per la seva
part, el Sant Josep va gaudir d’una doble
alegia, ja que va guanyar el Basket Almeda i va disputar el partit com a local
a Badalona (79-73), concretament a La
Plana. Els parroquials va disputar un
partit anivellat fins al tercer quart (5858), però un parcial 11-2 al quart final
va sentenciar el partit a favor d’un Sant
Josep que estrena el seu caseller de victòries (1-1). El Vilatorrada serà el rival
aquest diumenge del Círcol (17:45h) a
La Plana i el Sant Josep rep el Torreforta a Can Cuiàs (17:45h). A Segona
Catalana, la Llefià va esmicolar el Pratenc (101-71) amb una autèntica exhibició ofensiva que alça els badalonins
fins a la primera posició del seu grup

de fase d’ascens (1-1). A l’altre grup
d’ascens amb representació badalonina, el Sant Andreu Natzaret (2-0) es va
imposar (51-61) a la Minguella B (1-1).
El Natzaret lidera el grup, seguit pel sènior B de Casagemes. En la lluita per la
permanència, la Cultural (0-2)va caure
contra el Barberà B (64-86) i la primera
victòria haurà d’esperar. Un triomf que
sí va aconseguir el Bufalà (1-1) davant
el Ripoll (71-56).
Primer triomf del Natzaret femení
En categoria femenina, el Natzaret va sumar la primera victòria a Reus davant el
Manyanet (49-53) en la fase de salvació
a Primera. La Llefià va caure a Collblanc
(61-60) i l’ascens comença a estar coll
amunt (0-2). En canvi, la Minguella va
guanyar a Mataró (47-54) i lidera el
seu grup d’ascens (2-0). El Círcol va
tenir jornada de descans i el Sant Josep s’apropa a la salvació (2-0) amb el
triomf contra el Salou (41-42).
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El somni internacional
de la Laia i en Marc
es resoldrà al juny

Foto: UGE Badalona

Els atletes Marc Garcia i Laia Zurita formen part de l’elit nacional
d’atletisme de les seves generacions. Els representants de la
UGE Badalona van concloure fa
poc més 10 dies (21-24 d’abril)
la ‘Concentració Naciona’ que
organitza la Real Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA) en
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què es convoquen els millors atletes del país. Entre aquests, els
dos atletes del club badaloní. En
Marc i la Laia van viatjar a València amb el president de la UGE i
el seu entrenador, David Gallego. Una concentració de quatre
dies amb diverses anàlisis i
proves. A partir del segon dia,

Els atletes
de la UGE
Badalona
valoren la
seva convocatòria amb
la RFEA

van començar a entrenar tècnica de carrera, canvis i anàlisi de
tècnica de carrera, també es va
treballar la Capacitat Làctica (34x500 r10’) o Potència Làctica.
(4x300 r10’). A finals del mes de
juny, sabrem si Badalona tindrà
representant al Campionat d’Europa d’aquest any a Jerusalem
(Israel), al Mundial sots20 de
Cali (Colombia) o a ambdues
competicions. D’altra banda, el
planter del club va participar
aquest cap de setmana al Trofeu
Pratenc d’atletisme, competició
referent a Catalunya. Aila Sans
va guanyar els 1000 m.ll. sub10,
Thais Cunill va ser segona a la
llargada sub12, Clara Morales
també va obtenir la segona plaça
als 60 m.ll. sub12, Abel Pujol
va ser segon als 3000 m. marxa
sub14 i Francesc Rodriguez va
finalitzar la seva participació en
tercer posició als 5000 m. marxa
absolut.

El Sosmatic Badalona,
subcampió regional i a la
Fase d’ascens Nacional

CTT Badalona

El sènior A del Sosmàtic CTT
Badalona va concloure el passat cap de setmana la Fase
Regional de Divisió d’Honor
com a segon classificat del
grup 2, una gesta històrica
per al club badaloní en les
cinc temporades que ha jugat
al segon esglaó nacional. Els
blaus van arribar a la final del
play-off regional després de
ser primers de grup i superar
l’Alzira a semifinals, aixecant
un 4-3 a l’anada. A la final,

poc van poder fer els badalonins contra el Sant Jordi,
tant a casa (2-4) com a Eivissa (5-1). Ara, l’equip format
per Lloret, Navarro, Brugada
i Gonzàlez disputarà la Fase
d’Ascens a Superdivisió, la
màxima categoria. Serà la tercera vegada en la història que
el CTT Badalona s’hi guanya
el dret, però en les altres dues
ocasions el club hi va renunciar, ja que s’hi accedia com
a reserva.

El ‘Torneig de Tennis Ciutat de
Badalona’ del CE Mas Ram
comença aquest dilluns 9 d’abril

Foto: Mas Ram

El Club Tennis Mas Ram organitzarà a partir d’aquest dilluns 9 de
maig la XXVII edició del ‘Torneig
de Tennis Ciutat de Badalona’, a
la Zona Esportiva Mas Ram. La
temporada anterior, l’entitat badalonina ja va organitzar la seva
competició anual després de la
covid i aquesta serà la segona
edició de forma consecutiva. Una
organització que té el suport de la
Federació Catalana de Tennis. El

club tancarà durant aquesta setmana les inscripcions i aproximadament hi haurà uns 100 participants, 64 en categoria masculina i
30 en categoria femenina. En total,
el premi absolut serà de 2.000 euros entre les dues categories (750
euros per a cada campió). Tot i
la covid, el tennis és un esport a
l’aire lliure i individual, condició
òptima perquè les restriccions
no hagin afectat gaire. La prime-

ra ronda es disputarà dilluns 9 i a
partir de dimarts els 1/8 de final.
Les semifinals es disputaran dissabte 14 i diumenge 15 la gran
final. Des del club informen que hi
haurà jugadors d’arreu d’Espanya
i fins i tot també algun estranger
amb rànquing 1.000 ATP: “hi ha
jugadors que aprofiten el ‘Ciutat
de Badalona’ per preparar altres
competicions ATP”, asseguren
des del club.
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