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Sense
bonificacions
Badalona fa pagar la zona blava als cotxes elèctrics.
L’Ajuntament assegura que vol implementar bonificacions
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Sense bonificacions
pels cotxes elèctrics

Badalona ha
d’augmentar
les estacions
de càrrega a via
pública

La ciutat va tard en relació amb municipis
veïns a l’hora d’implementar mesures
de bonificació per a aquests vehicles.
L’Ajuntament afirma que ho farà aviat
Per què Badalona no ha adoptat mesures
per bonificar el pagament de la zona blava
als vehicles elèctrics? Hi ha suficients estacions de càrrega a la via pública i als aparcaments privats i municipals? La ciutat està
preparada per complir amb els nous marcs
legals que entraran en vigor a inicis del 2023
en relació al cotxe elèctric? Totes aquestes
preguntes, i algunes més, les hem plantejat
a l’Ajuntament de Badalona i, en concret, a
la regidora de Mobilitat de la ciutat, Anna
Maria Lara. Cal tenir en compte que, a diferència de municipis com Barcelona, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vic, Vilanova
i la Geltrú, Reus o Tarragona, entre molts
d’altres, la nostra ciutat encara fa pagar la
tarifa completa de zona blava als propietaris

de cotxes elèctrics. Badalona s’ha d’adaptar
a l’auge d’aquesta nova tipologia de vehicle
i no pot esperar a fer-ho, ja que la legislació
estatal exigeix un conjunt d’obligacions que
s’implementen a inicis del pròxim any. Ara
mateix l’Ajuntament està treballant en les
noves ordenances municipals. Des de la
regidoria de Mobilitat s’ha fet la proposta de
bonificar el 100% de la tarifa de la zona blava, però els números han de quadrar i s’ha
de pactar l’estratègia final amb la regidoria
d’Hisenda. “S’està treballant en una comissió i després ha de passar pel ple, després
de l’estiu, un cop estiguin aprovades les ordenances”, ens relata la regidora de Mobilitat, Anna Maria Lara. Segons Lara, abans
d’implementar la bonificació d’aparcament,
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Aquest any hi
ha previstes una
fotolinera i una
electrolinera

A Montigalà hi ha una estació de càrrega de l’AMB / Foto: Som Mobilitat

“hi haurà una fase prèvia de recollida de
dades”, on Engestur haurà de gestionar tota
la informació relativa als vehicles elèctrics

que hi ha a Badalona i establir “un mecanisme de control que sigui fàcil per l’usuari”.
L’app que ja funciona per fer els pagaments

Ets familiar d'una persona amb
discapacitat intel·lectual i
necessites suport
d'acompanyament?

Programa de conciliació familiar

Truca'ns o envia'ns un correu
i t'informem del nostre servei!
617 497 994

www.bdncapac.cat

suportfamilies@badalonacapac.org

@bdncapac

Per llei s’han
d’ampliar
les places
de cotxes
elèctrics als
aparcaments

El servei dels parquímetres s’ha de millorar

de zona blava inclouria, doncs, la bonificació pels cotxes elèctrics.
Els parquímetres
Per parlar de cotxe elèctric i de la zona blava
ens hem d’aturar també en els parquímetres.
Badalona, segons dades d’Engestur, disposa de 28 màquines repartides en sis zones,
les quals atenen un total de 668 places de
zona blava (a l’estiu augmenten a 1.199). La
majoria dels parquímetres tenen 15 anys de
vida i acumulen massa incidències de funcionament. Engestur afirma que, en breu, es
començaran a renovar i que el sistema de
pagament a través de l’app ja s’utilitza per
més d’un terç dels usuaris. El 70% restant
encara veu els parquímetres com la principal metodologia. Cal millorar-los, ja que
segons Engestur el nivell d’incidències és
més elevat del desitjat, arribant puntualment a tenir entre 6 i 12 avaries per dia.

Punts de càrrega
Un altre aspecte a tenir en compte són
els punts de càrrega, tant a la via pública com als aparcaments. El Reial Decret
29/2021 del 21 de desembre obliga, a
partir de l’1 de gener de 2023, a disposar
d’un punt de càrrega de vehicles elèctrics
per cada 40 places en aparcaments independents/privats i un punt cada 20 places
en aparcaments situats en edificis públics.
Actualment, als aparcaments municipals
d’El Viver, Manuel Valls, Pompeu Fabra i
Països Catalans, es disposen d’un total de
24 places per a càrrega de cotxe elèctric
(6 per aparcament). Badalona, doncs, té
sis mesos per adaptar tots els seus aparcaments a la nova llei. No cal dir que tots
els aparcaments que es facin d’obra nova,
tant públics com privats, ja incorporaran la
xifra mínima de places elèctriques exigida.
Pel que fa als aparcaments municipals,

l’Ajuntament està “analitzant els costos” i
treballant en coordinació amb l’AMB i els
Bombers, “per a poder incloure estacions
de càrrega ràpida”. Aquestes estacions són
especials, ja que han d’adaptar-se a les
normatives d’usos del subsol i complir uns
requisits estrictes de seguretat i evacuació.
“Tenim sis mesos per accelerar”, assegura
la regidora Anna Maria Lara.
Pla d’electrificació
A banda d’invertir en adaptar els aparcaments, Badalona està redactant un Pla estratègic d’electrificació per augmentar les
estacions de càrrega a la via pública. Abans
d’acabar l’any, l’AMB implementarà una
fotolinera per carregar cotxes amb energia
solar de franc a l’aparcament de l’estació de
RENFE i una electrolinera a Pep Ventura,
també sense cost pels usuaris. Ara mateix,
Badalona compta amb una electrolinera a

Montigalà (de l’AMB) i amb altres punts a
banda dels situats als aparcaments municipals: un al BCIN (pels treballadors), un
Iberdrola charging a l’Ikea de Montigalà, un
punt d’Endesa a la Plana i un altre punt al
Mercadona del carrer Seu d’Urgell, al costat
de Can Solei.

Entrevista a
la regidora
Anna Maria
Lara (ERC)
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Badalona, segon municipi on el preu
de venda dels pisos ha baixat més

Badalona
tindrà un nou
servei de
bici elèctrica
a inicis del
2023

Amb un descens del 13.5%, ocupa la segona posició a Espanya
Venda de pisos
ocupats a Badalona

El pis més econòmic a Idealista val 41.000 euros

Un informe d’Idealista analitza els deu municipis espanyols on el preu de venda dels habitatges ha baixat més. Badalona apareix en
segona posició, amb un descens del 13.5%
després de l’esclat de la pandèmia. Només
supera la nostra ciutat el municipi de Vélez,
amb un descens del 21.56%. Jerez de la
Frontera (13.56%), Manresa (11.63%), Granada (9,45%), Alacant (9.22%), Santa Co-

loma de Gramenet (8.03%), Arona (7.84%),
Córdoba (7.21%) i Gandia (6.84%) completen les deu primeres posicions. La percepció
social que pagar una hipoteca acaba sortint
més econòmic que un lloguer i el canvi de
tendència amb el teletreball i la sortida de
zones de gran població per viure en municipis més petits ha facilitat el descens de
preus. Segons Idealista, el fet que a Bada-
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Carles Conill, de l’AMB,
explica el projecte

lona hi ha un bon volum d’obra nova també
ha generat més competència en el mercat de
segona mà, i els preus han baixat. Abans
de la pandèmia, els tipus d’interès estaven
baixos, i s’han mantingut moderadament
assumibles.
2.337 euros per m2
Ara mateix a Idealista hi ha prop de 2.000
habitatges de segona mà a la venda, amb
un preu mitjà de 2.337 euros per metre
quadrat. Un habitatge de segona mà de mínim 80 metres i tres habitacions en barris
com La Salut, Llefià o Sant Crist té un preu
mitjà d’entre 120.000 i 180.000 euros. Al
Gorg hi ha molta oferta entre els 150.000
i els 300.000 euros, mentre que al Centre
les mitjanes oscil·len entre els 230.000 i els
350.000 euros. A Idealista, l’habitatge més
econòmic que es ven a Badalona té un preu
de 41.000 euros: un pis a la Pau per rehabilitar totalment. El més car és un xalet a Mas
Ram, per valor de prop de 2.5 milions.

2.500 bicis repartides en 15 municipis

Badalona comptarà amb un nou servei
de bicicleta elèctrica a inicis del 2023.
El calendari, encara per definir per part
de l’AMB, podria avançar la implementació del servei a finals d’aquest
any. El projecte és l’AMBici, una xarxa
d’estacions de 2.500 bicicletes elèctriques que es repartiran per 15 municipis
metropolitans, entre ells Badalona. Hi
haurà un total de 236 estacions. A finals
del 2022, l’AMB té previst inaugurar el
servei en dos municipis i tenir-ho tot
implantat no més tard del març del 2023
en les 13 ciutats restants.

La Fira del Gorg
entusiasma als més petits
El passat dimarts dia 31 de maig, la
Fira del Gorg va allargar l’horari fins
a les 20:30 hores amb la intenció
d’atraure els veïns i veïnes que tre-

ballem i no poden assistir en horari
de matí. L’assaig ha sigut espectacular i es van apropar més de 2000
persones a la tarda. L’animació infantil va ajudar que moltes famílies
vinguessin amb la canalla.

La presència del Mickey i la Minnie van despertar la il·lusió dels més petits. Després de
l’èxit aconseguit, l’associació de Marxants de
Badalona ja està preparant la tarda del dimarts
dia 28 de juny on restarà oberta la Fira del
Gorg fins a les 21:00 hores.

Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com
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Es busca motor
temporal per la
piscina tancada
Nou desastre a la piscina municipal de Badalona. La instal·lació torna a estar tancada
al públic, després que l’únic
motor en funcionament que
li quedava s’hagi espatllat. Fa
temps que el motor principal
es va espatllar i, en comptes
de licitar-ne un de nou, l’Ajuntament va decidir quedar-se
només amb la maquinària de
recanvi. Ara, el CN Badalona
i el Consistori s’han coordinat
per buscar un motor temporal,
mentre es fa una licitació que
requereix d’uns mesos. El club
s’ha ofert a avançar el cost del
lloguer. Ara mateix, usuaris i
300 nedadors són ‘al carrer’.

La piscina municipal, tancada

Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com

L’estafa darrere de
l’esfondrament
del carrer Granada

Part de l’edifici va cedir el 10 de març

El passat 10 de març, l’edifici del número 22 del carrer Granada, al barri
de la Pau, va ser desallotjat per perill
d’esfondrament. La terrassa de l’àtic
va cedir, provocant una gran esquerda
al bloc. Des d’aleshores, l’Ajuntament
ha reallotjat les famílies afectades,
pagant de les arques municipals un
hostal a Barcelona. Després de tres
mesos, aquest diumenge 8 famílies
es queden sense alternativa habitacional.
L’estafa
En teoria, mentre les famílies estaven
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Creixen un 20% els delictes
penals a Badalona sense
les restriccions Covid

reallotjades havien de procedir a contractar a una empresa per apuntalar
l’edifici i així poder-hi tornar. Segons
han denunciat als Mossos d’Esquadra, una persona identificada amb un
nom fals els ha cobrat 25.000 euros
en efectiu i ha fugit amb els diners.
Aquesta persona presumptament
els va anar demanant pagaments en
efectiu, un total de cinc, i ha acabat
fugint amb els diners. Ara, les empreses especialitzades els demanen una
quantitat per apuntalar l’edifici que els
afectats no poden pagar. L’Ajuntament
està intentant buscar una via legal per
renovar el pagament de l’allotjament.
Un decret d’emergència requereix
d’un temps que els afectats no tenen.
Alguns afirmen estar sota tractament
psiquiàtric a causa de l’estrès. Recordem que l’edifici no comptava amb
assegurança ni amb els certificats
pertinents. La investigació es manté
oberta i no es descarta cap hipòtesi
pel que fa a l’estafa denunciada pels
veïns.

Els robatoris en habitatges i negocis creixen un 177%

Els delictes a Badalona creixen
un 20% respecte del primer
trimestre del 2021. Segons les
dades publicades aquesta setmana pel Ministeri d’Interior,
el nombre d’infraccions penals
a Badalona durant el primer
trimestre de 2022 és molt superior al del primer trimestre
de l’any passat. Dels 2.868
delictes penals comesos el
2021 hem passat a 3.442. Cal
precisar, però, que durant el
primer trimestre de l’any passat
hi havia restriccions estrictes
per frenar la Covid-19: confinament municipal, centres comercials tancats, botigues no

essencials tancades el cap de
setmana, horari de restauració
molt limitat, centres esportius
tancats i toc de queda de 10 de
la nit a 6 del matí.
Les dades
Els delictes contra la llibertat
sexual es mantenen bastant estables (de 21 a 20), mentre que
l’augment dels robatoris en habitatges i establiments creix un
177%, passant de 100 delictes
a 277. Els robatoris de vehicles
creixen un 30.8% (de 39 a 51),
mentre que els delictes per tràfic de drogues passen de 17 a
9 (reducció del 47%).

EL GOVERN MUNICIPAL DESCARTA UN PEATGE A BADALONA
Al llarg dels darrers dies, a Badalona
s’ha parlat de la possibilitat de situar
a la ciutat l’hipotètic peatge d’entrada
a Barcelona, el qual serviria per penalitzar encara més l’ús del vehicle
privat. La política d’Ada Colau contra
els cotxes és una realitat i ha generat
controvèrsia a la capital catalana. Tot
va sorgir arran d’una tertúlia a Ràdio
Ciutat de Badalona, on el regidor David Torrents va deixar oberta la possibilitat. Des del govern, i concretament
des de la regidoria de Mobilitat, s’afir-

ma amb contundència que “no existeix
ni hi ha cap proposta ni iniciativa pública per instal·lar un hipotètic peatge
de pagament a Badalona”. “Aquesta
proposta neix de la iniciativa de grups
ecologistes que ho plantegen en l’àmbit de Barcelona, tal com hem conegut
per la premsa. L’Ajuntament de Badalona coordina totes les polítiques de
mobilitat mitjançant l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i aquesta hipotètica
opció no es contempla”, s’afirma des
del Consistori.

BADALONA GUANYA UN PREMI EUROPEU DE PREVENCIÓ DE
RESIDUS
La campanya “D’oli a la pica, ni mica!”,
ideada per Forquilla Badalona en col·laboració amb l’Ajuntament i escollida
com a finalista en la XIII edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus,
s’ha endut el guardó. L’Ajuntament de
Badalona ha enviat diversos tècnics de
medi ambient a Brussel·les per ser presents en la gala de l’European Week of
Waste Reduction. La iniciativa badalonina s’ha endut el primer premi. “D’oli
a la pica, ni mica!” es basa a recollir i

reciclar l’oli per cuinar. Els restaurants
badalonins s’ofereixen com a punts de
recollida d’oli per als seus clients. Forquilla Badalona, creadora del projecte,
no ha estat a Brussel·les, ja que s’han
desvinculat del projecte. Els restauradors, que haurien anat a Brussel·les
disposats a assumir el cost del viatge
a nivell particular, creuen que no han
estat ben tractats a nivell de protocol i
demanaran que el seu logotip surti de
la campanya.

02/06 al 15/06/2022
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El carrer Calderón
de la Barca, vigilat pel CNI

Núm. 743

El nou centre de
Badalona Capaç,
més a prop

Es vincula al moviment islamista radical del Hizb ut Tahrir

S’hi han fet operacions antijihadistes

En un extens reportatge publicat
per El Confidencial, el mitjà apunta
que des de fa anys aquest carrer del
barri de la Salut es vigila pels diferents cossos policials de l’Estat i
també pels serveis d’intel·ligència.
En aquest carrer s’hi han produït
diverses operacions antijihadistes
per combatre el moviment del Hizb
ut Tahrir, Partit d’Alliberament Islàmic. Es tracta d’un moviment que
aposta per la restauració del califat
musulmà i que compta amb uns
150 membres actius a Espanya.

El moviment defensa l’aplicació de les
lleis de la sharia i ha efectuat tasques
de radicalització per enviar a joves a fer
la jihad a Síria i altres països en conflicte.
Operatiu del 2020
Recordem que el juliol del 2020, els
germans Lamghari van ser detinguts
per la Policia Nacional al carrer Calderón de la Barca (al número 22), acusats
de pertànyer a Hizb ut Tahrir. Acaben de
ser condemnats a 8 anys de presó per
l’Audiència Nacional. Els tres germans
van negar ser terroristes, però van reconèixer que participaven en reunions
amb membres de l’organització. Segons
El Confidencial, a l’Audiència Nacional
tenen constància que el carrer Calderón
de la Barca és un punt calent vinculat
a aquest moviment islamista. S’hi fan
reunions i s’hi han ordenat detencions i
múltiples registres en domicilis.

Acord amb la Fundació SALAS

Badalona Capaç, Maite Arqué i la Fundació SALAS han signat un pre-acord per a
la construcció del nou edifici de l’entitat.
L’acord amb la Fundació SALAS permetrà
impulsar les gestions per iniciar la construcció del nou centre al barri de Pomar.
A l’edifici s’ubicaran el Centre Ocupacional
Cointegra, la seu de la Fundació Badalona
Capaç i espais oberts a la vida comunitària. Paral·lelament, al terreny ocupat
actualment pel centre ocupacional de
Cointegra, la Fundació SALAS promourà
habitatges amb protecció oficial en règim
de venda i lloguer. Per a l’elaboració de les
noves instal·lacions s’ha iniciat un procés
participatiu amb les persones vinculades a
Badalona Capaç i la ciutadania.

Festa de fi de curs i Sant
Joan al CC Montigalà

Activitats molt diverses durant dos mesos

El Centre Comercial Montigalà acollirà una
festa de fi de curs el dissabte 25 i el diumenge 26 de juny (festiu d’obertura amb
tots els establiments oberts), en la qual els
més petits podran gaudir de nombroses activitats de la mà de Babyradio per a passar
un dia inoblidable en un espai multiactivitat
amb espectacles protagonitzats pels seus
personatges més destacats. A més, els nens
i nenes participaran en la confecció d’un
gran mural de quatre metres d’ample.
Sant Joan
Montigalà donarà també la benvinguda a
l’estiu celebrant el tradicional dia de Sant
Joan amb diverses activitats del dimarts 21
al dijous 23 de juny. Els visitants podran

participar en el sorteig de 20 coques, se celebrarà una fira expositiva de coques i cava
de la mà de Carrefour, i Natural Blend regalarà un tros de coca pels Juan, Juana, Joan,
etc… En el pla gastronòmic el centre comercial celebrarà també el divendres 17 i el
dissabte 18 de juny el Dia Internacional del
Sushi amb degustacions amb un 20 per cent
de descompte en l’estand habilitat a aquest
efecte en l’entrada principal. El dimecres 6
de juliol, el centre acollirà una donació de
sang. A més, se celebrarà el dissabte 18 i el
dimarts 21 de juny el Dia Internacional del
Ioga amb sessions per a tots els nivells de
la mà de l’escola The Art Of Living en horari
de 10 a 11.30h (dissabte) i de 9.30 a 11h i
de 18 a 19.30h (dimarts).

10/03 al 23/03/2022

Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com
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El Sant Joan a la Badalona
de mitjans de segle XX

La importància
històrica del foc
per Sant Joan

Diversos carrers de la ciutat el dia de la revetlla als anys 50

Nois s’atreveixen a saltar el foc al carrer de Santa Anna, el 1951

Preparant el foc de Sant Joan al carrer del Porvenir, a Coll i Pujol l’any 1954

Fotos: Museu de Badalona / Josep M. Cuyàs

Veïns del carrer de Sant Rafael, el 1951, preparant el foc per la nit

Una revetlla organitzada pel Casino de Badalona als banys d’en Titus, el 1954

Preparant el foc en un carrer del barri del Raval, el 1954

Sant Joan de l’any 1951: un bon grup de nois del carrer de Sant Rafael

Núm. 743

La nit de Sant Joan de l’any 1954, al carrer de la Conquista

1951: corraló dit de Cal Carranyo, del carrer del Magatzem

Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com
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BADALONA TÉ 54 VEÏNS I VEÏNES DE MÉS DE 100 ANYS: EL
QUART MUNICIPI DE CATALUNYA

9 homes i 45 dones de 100 anys o més

En només 10 anys, la xifra de població centenària a Catalunya s’ha gairebé
duplicat. Les últimes dades de l’Idescat
diuen que en una dècada hem passat
de tenir 1.225 persones amb més de
100 anys, a tenir-ne 2.250. I a Badalona? Les xifres indiquen que la nostra
ciutat és el quart municipi català amb
més persones centenàries: un total de
54 (9 homes i 45 dones). Només superen Badalona les següents ciutats:

Barcelona (865 veïns), Lleida (56) i
Sabadell (56). A tocar dels registres
badalonins hi ha Terrassa (51) i l’Hospitalet de Llobregat (51). Per sota queden ciutats com Tarragona (45), Girona
(35), Reus (33), Mataró (29), Santa
Coloma de Gramenet (26), Sant Boi
(24), Cornellà (22) i Sant Cugat (21).
Segons les xifres d’Idescat, Badalona
té el 2.4% de població de més de 100
anys de Catalunya.

BADALONA ÉS UNA DE LES CIUTATS ESPANYOLES ON ES TENEN
MÉS FILLS

Un 10% més respecte de la mitjana estatal

Quines són les ciutats espanyoles on les
dones tenen una mitjana més alta de fills?
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha
publicat un informe amb diversos indicadors demogràfics i de renda. Titulat amb
el nom ‘Indicadors urbans’, l’informe se
centra en analitzar diferents variables de
tots els municipis espanyols de més de
20.000 habitants. Segons les conclusions de l’escrit, Badalona forma part de
la llista de municipis espanyols on les
dones tenen una mitjana més alta de fills.
La nostra ciutat és la catorzena de l’Estat

en aquesta classificació, amb una mitjana d’1,37 fills per dona. Només la superen Melilla (1,97), Lorca (1,61), La Línea
(1,59), Ceuta (1,55), Manresa (1,50), Cartagena (1,47), Almería (1,46), Sanlúcar de
Barrameda (1,44), Múrcia (1,41), Parla
(1,41), Lleida (1,40), Reus (1,40) i Terrassa (1,38). A nivell català, Badalona és el
cinquè municipi de més de 20.000 habitants amb una mitjana de fills per dona
més elevada. Les xifres de la nostra ciutat
suposen un increment del 10% respecte
de la mitjana Estatal.

Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com
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Tersa va expulsar el doble
de pols cancerígena permesa

Gaudeix del reportatge
complet

Núm. 743

Ombra a les places:
una assignatura
pendent a Badalona

L’afectació de les emisions inclou el total de Badalona
la plataforma Airenet, agrupació ciutadana
que acumula anys de lluita contra Tersa i
que s’ha personat com a acusació particular als jutjats, les emissions de la incineradora també afectarien Badalona. Segons
un estudi de l’Institut Carlos III, el primer
radi afectat per les emissions és de 5km
i hi ha afectació mesurable en un radi de
50km. El Port de Badalona, Sant Roc i el
Pont del Petroli, entre d’altres localitzacions badalonines, estan a menys de 4km
de Tersa.

Informes de la Guàrdia Civil posen Tersa en el punt de mira

La incineradora del Besòs, investigada pel
jutjat d’instrucció número 5 de Badalona,
va expulsar el doble de pols cancerígena
permesa en les seves incineracions de
deixalles, segons apunta un informe de la

Guàrdia Civil publicat pel TOT Barcelona.
El document alerta que la contaminació
que Tersa va emetre eleva el risc de patir
malalties com el càncer i la diabetis; també malformacions en els nadons. Segons

El doble d’emissions
Els informes de la Guàrdia Civil detallen
que Tersa, durant el 2017 i el 2018, hauria
arribat a expulsar el doble d’emissions de
dioxines i furans permeses. Aquestes dues
substàncies són cancerígenes. Els cossos
policials detallen que la planta hauria irradiat 0.2 nanograms de substàncies per
metre cúbic, mentre que la incineradora
només tenia permís per emetre’n 0.1.

A Badalona hi falten ombres a les places.
A la ciutat hi ha 14 parcs amb un total
de 74 hectàrees i 154 places, rotondes i
illes. Tot i disposar d’unes 96.5 hectàrees
de verd urbà, els més de 25.000 arbres
distribuïts arreu del municipi no són suficients per generar totes les zones d’ombra
que es necessiten; sobretot a l’estiu. De
les 11h del matí a les 18h de la tarda es fa
difícil poder estar en moltes places sense
perill d’insolació. Un exemple clar és la
Plana. Badalona, doncs, necessita redissenyar els espais de lleure i adaptar-los a
les altes temperatures, implementant sistemes com grans tendals, lones gegants
enganxades a les façanes o altres estructures que, acompanyades de més arbres,
ajudin a generar ombres.

Bernat López - redaccio@diaridebadalona.com
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“Un peatge no solucionaria el problema
de fons. Cal buscar alternatives al
vehicle privat”

Quant em pot pujar la hipoteca amb l’augment actual de l’euríbor?
L’euríbor a 12 mesos, clau per al càlcul
de la majoria d’hipoteques variables a
Espanya, continua pujant sense parar i
ja supera el 0,6% en taxa diària. Durant
els deu primers dies de juny s’ha disparat 29 punts bàsics i s’ha situat en nivells
no vistos des de l’octubre del 2012. Així,
els préstecs variables en revisió pujaran
considerablement: es podrien encarir entre 600 i 1.800 euros anuals depenent de
l’import. L’euríbor és un indicador del cost
de finançament de les entitats bancàries

Envia la teva
opinió en vídeo
sobre l’actualitat
de Badalona a:

Núm. 743

i determina quins seran els preus dels
préstecs, especialment dels hipotecaris
a tipus variable. Va entrar en vigor l’1 de
gener del 1999 i va assolir el seu màxim
l’octubre del 2008, quan es va situar en
el 5,5%. A partir del 2016, el mercat va
viure una situació anòmala de tipus en
negatiu que van portar l’indicador a cotitzar per sota del llindar de zero. El mínim
històric es va registrar el desembre del
2021, amb un -0,518%. Ara la tendència
torna a ser alcista.

Mercè Cabrera
Transformem l’autopista

Visualitza
l’opinió
sencera
en vídeo

Com a col·lectiu, a Transformem l’autopista encara no
ens hem posicionat sobre un hipotètic peatge a Badalona per reduir el trànsit de cotxes i la contaminació
a Barcelona. A títol personal, sí que crec que no seria
una mesura que solucioni el problema de fons. Sembla
que, si tens diners i pots assumir el cost d’un peatge,
pots contaminar. I això no té massa sentit. Penso que
s’haurien de buscar alternatives reals per evitar que
s’hagi d’utilitzar de forma massiva el vehicle privat per a
desplaçar-se. Cal treballar més en aquesta línia i no pas
en un peatge.

“No s’està aportant una solució
estructural per la manca de places
públiques”

redaccio@diaridebadalona.com

Irene Tarradellas
Sense Places Badalona

@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

El col·lectiu Sense Places Badalona representa totes les
famílies amb infants que s’han quedat sense plaça pública
de proximitat a l’escola. Aquest és un problema endèmic a
Badalona i no s’està aportant una solució estructural. Estem
cansades de l’immobilisme del sistema i de l’opacitat. Fa un
mes que ens mobilitzem. Ara estem en setmana de reclamacions, perquè ens han assignat places públiques lluny
del nostre barri o places concertades. Si mobilitzem les
suficients reclamacions, esperem que Serveis Territorials
compleixi amb la seva paraula i faci una ampliació de ràtios.

Redacció - redaccio@diaridebadalona.com
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“Promocionarem el turisme de la ciutat
durant la Copa del Rei amb un ‘Welcome Pack’”

Núm. 739

Gaudeix de l’entrevista
en vídeo

Entrevista a Rubén Guijarro, alcalde de Badalona,
amb els primers detalls de l’organització de la Copa ACB
Acte de presentació de la candidatura a la pista central de l’Olímpic / Foto: D.Grau

Badalona tornarà a organitzar una Copa del
Rei 38 anys després de la seva darrera edició
al municipi (temporada 84-85). Serà entre el
16 i el 19 de febrer de l’any 2023 a l’Olímpic,
però també a altres subseus municipals de
la ciutat . Tot i que encara resten 8 mesos
abans d’iniciar-se la competició esportiva
amb més impacte social nacional, l’alcalde
Rubén Guijarro exposa les primeres pinzellades de l’esdeveniment. Seu de la Minicopa,
Fan Zone, voluntariat, promoció de la ciutat,
inversions...
Quan es va començar a plantejar la idea
d’organitzar la Copa del Rei?
Quan vam tornar de la Copa de Granada, vam veure l’impacte que suposava organitzar una Copa.
Ho vaig consultar amb veïns i l’allau de peticions
va ser enorme. Badalona ho ha intentat diverses
vegades i ara ho fem amb el suport de tot el teixit
associatiu de la ciutat, no només l’esportiu.
Hi havia preocupació?
El repte era gran perquè competíem contra altres grans ciutat: Barcelona, Màlaga, Vitòria...
capitals de província. Estem molt orgullosos
perquè Badalona és una ciutat amb un potencial
enorme. Tenim aquesta mancança hotelera, amb
700 places disponibles. Amb els Airbnb arribem
a les 1.000 places disponibles. Esperem millorar

la imatge de la ciutat a nivell extern i millorar la
sensació interna perquè Badalona torni a ser una
ciutat de referència.
Quina és la distribució dels 2.7 milions
d’euros d’inversió?
Bàsicament, 1,7 milions d’euros és el cànon de la
Copa, més IVA. Després tenim totes les activitats
que s’organitzaran al voltant de la Copa i les necessitats tècniques que s’han de portar a terme per
poder organitzar un esdeveniment com la Copa
del Rei. Serà una gran festa i volem que Badalona
llueixi durant aquesta organització.
Quines són les seus de la Copa?
La Copa es desenvoluparà a l’Olímpic. Segurament, el millor escenari que hi ha per veure
bàsquet a Espanya. L’ACB ha valorat molt positivament el fet de tenir aquesta instal·lació de referència. La millor per veure bàsquet que hi ha ara
mateix a Espanya. Pel que fa a la Minicopa, estem
valorant tres escenaris diferents: Llefià, La Plana
i Ausiàs March. L’Ajuntament manté contacte amb
els tècnics de l’ACB i properament anunciarem
quina és la seu d’aquesta Minicopa.
Instal·lacions que necessiten una actuació
municipal perquè puguin superar el vistiplau de l’ACB.
La Copa ha de servir perquè hi hagi un punt d’in-

“La previsió és de
25.000 persones
al voltant d’un
esdeveniment com
la Copa del Rei”
flexió a la ciutat i, sobretot, poder deixar en bon
estat un parc d’instal·lacions esportives en què
sumen 20 anys que no es fa inversió. Els veïns i
veïnes necessiten millors instal·lacions.
La Copa accelera aquesta actuació?
Les nostres instal·lacions necessiten una inversió i, sobretot, una execució d’aquesta inversió. Fa dues dècades que no es fa i aquest
govern i aquest alcalde té el compromís de
donar-li la volta.
Han començat les accions als pavellons?
Ja estem treballant. No només en aquestes instal·lacions que tenen relació amb la
Copa. Aquest esdeveniment ha de servir
perquè totes les instal·lacions poliesportives estiguin a punt.

Fan Zone
Tot això s’està treballant amb l’ACB. Òbviament,
l’Olímpic és el punt central de la Copa i allà s’ha
de viure l’ambient d’aquest esdeveniment. La
Copa arribarà a tots els districtes de la ciutat.
Turisme i restauració
Hi haurà un ‘Welcome Pack’ que es treballarà
amb el departament de turisme. Es treballarà
de manera molt estreta amb la restauració de la
ciutat, amb l’oci de la ciutat, amb la gent de la
cultura de la ciutat, amb la gent de l’esport de la
ciutat...es constituirà la figura del voluntari de la
Copa perquè tothom pugui viure la Copa de ben
a prop. No només millorarà la imatge de Badalona sinó també la seva promoció econòmica. Les
dades de Granada fixaven un retorn econòmic
directe d’uns 10 milions d’euros i 11 milions
de forma indirecta. La fita és arribar a aquestes
xifres similars. Estem convençuts que el retorn
econòmic serà molt més gran que la inversió que
paguem.
Referència logística
La previsió és que hi hagi unes 25.000 persones al voltant de l’esdeveniment. Hem mantingut
converses amb la ciutat de Granada i també amb
les entitats de bàsquet de la ciutat perquè volem
que també formin part. Seran les nostres ‘miniolimpiades’.
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Medina Azahara
visita dissabte
el Gran Sol

Arriben les Nits d’Estiu del Museu
a la fàbrica de l’Anís del Mono

Escolta tots els artistes
convidats

Les entrades (15 €), a partir del dimarts 14 de juny
Presenten nou disc: Llegó el día

Els grups musicals Medina Azahara i
Brumas seran els protagonistes de la
cinquena edició del Festival de Música
Gran Sol de Badalona, que enguany torna a celebrar-se després d’un parèntesi
de dos anys marcats per la pandèmia. Els
concerts es faran novament a l’amfiteatre
del parc del Gran Sol de Llefià i seran
gratuïts. El primer concert del festival
serà el de Medina Azahara, que tindrà
lloc dissabte 18 de juny a les 22 hores. El
grup, reconegut com un dels principals
representants de l’anomenat rock andalús, presentarà a Badalona el seu nou
disc ‘Llegó el día’, que repassa els grans
èxits de Triana. Brumas actuarà al Gran
Sol el 24 de juny.

Torna la calor i també ho fa tot un clàssic de l’estiu badaloní com són les Nits
d’Estiu del Museu a la fàbrica de l’Anís
del Mono. Un any més, Badalona veu
com s’omple de música un dels espais
patrimonials més singulars de la ciutat,
amb una vetllada única que us permetrà
descobrir la història d’aquesta emblemàtica marca i gaudir d’un concert a la fresca del pati. Arnaud Quartet inaugurarà la
temporada divendres 1 de juliol (20:30h),
convidant-nos a fer un viatge entre el
swing americà dels anys trenta i la música
popular francesa. El 8 de juliol (20:30h)
serà el torn per Muchacho & los Sobrinos, la rumba dels quals s’ha gestat en
celebracions de prometatges i casaments
gitanos, convencions i concerts.

del violoncel ens ofereix un repertori
clàssic, romàntic i modern. Per acabar,
Enma Fernández clourà el cicle el 22 de

juliol (20:30h), un referent essencial a
casa nostra de l’estil New Orleans i del
Latin Jazz.

Virtuosos
Duo Enol actuarà a Badalona el 15 de
juliol (20:30h). Aquest duo de virtuosos

Jesús Carmona,
triomfa als Premis Max

Nits d’Estiu del 2020

L’AGENDA CULTURAL BADALONINA DELS PROPERS DIES!
16-19 de juny
Corpus Badalona
Dalt la Vila serà l’escenari de la
festivitat de Corpus

Dissabte 18 de juny
Dissabte 18 de juny
Concert del Cor Aurico
Medina Azahara
Monestir de Sant Jeroni de la Parc del Gran Sol (22h)
Murtra (20h)

Diumenge 19 de juny
Visita al Patrimoni
Arqueològic de Badalona
Museu de Badalona (11h)

Dimecres 22 de juny
El ventre del mar
Teatre Margarida Xirgu (20h)

Carmona triomfa arreu

El ballarí i coreògraf badaloní
Jesús Carmona es va erigir en
el gran triomfador dels Premis
Maix. Carmona va endur-se dos
dels premis principals: el de
Millor Intèrpret Masculí i el de
Millor Espectacle de Dansa. Els
guardons arriben després d’una
exitosa gira de presentació de

‘Baile de bestias’, espectacle que
ha triomfat a nivell nacional i internacional i que es va representar al Zorrilla. Els Premis Max de
les Arts Escèniques, més coneguts com a Premis Max, són uns
guardons concedits anualment
als professionals de les arts escèniques a Espanya.

Divendres 24 de juny
Brumas
Parc del Gran Sol (21h)

Av. d'Alfons XIII, 127 · 933 87 93 50

Us desitja una bona revetlla!

19/05 al 01/06/2022
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PLAY-OFF LLIGA ACB

Tercers de l’ACB i Força Penya (60-63)

JOVENTUT BADALONA

FC BARCELONA

El Joventut va acomiadar la temporada
2021 - 2022 per la porta gran de l’Olímpic.
Durant força tram de la temporada, els aficionats exigien més feina, treball i intensitat
als jugadors del primer equip. Al play-off, la
Penya va demostrar quin era el seu potencial i el seu sostre esportiu. L’enfrontament
decisiu al segon enfrontament disputat a
l’Olímpic no va ser el més encertat en atac,
però sí pel que fa a intensitat, ritme i oposició. El conjunt de Carles Durant va disputar
una excel·lent sèrie de semifinals davant el
FC Barcelona i va tenir opcions de superar
el Barça a l’Olímpic als dos enfrontaments
disputats. Malauradament, el Joventut es va

acomiadar de la temporada amb bones sensacions (60-63) i una afició verd-i-negra orgullosa del seu equip. Tomic i Willis van liderar una última reacció de la Penya (56-56)
i el Joventut va despertar amb un darrer alè
que els hauria pogut igualar l’eliminatòria.
L’intent de Birgander per poder arribar a la
pròrroga no va entrar (60-63) i el triomf va
ser blaugrana. Els jugadors verd-i-negres
van marxar de l’Olímpic ovacionats per
l’afició i la Penya va concloure la temporada en tercera posició de l’ACB. Magnífica feina i any del Joventut amb un total
de 41 partits disputats (més Copa del Rei
i Eurocup).

Carles Duran: “Recordarem
aquest any meravellós”

Foto: David Grau / CJB

Torna a veure
el resum del
darrer partit de la
temporada de la
Penya

Foto: David Grau / CJB

Torna a veure
la darrera roda
de premsa
de Carles
Duran de la
temporada

d’aficionats als play-offs i una mitjana aproximada de 9.500 aficionats.
De fet, les primeres declaracions del
‘coach’ verd-i-negre van ser cap als
socis i sòcies badalonins: Agraeixo
el suport de l’Olímpic. Som uns
afortunats i hem generat un ambient
afició-equip que, pels que som de la
Penya des de ben petits, sabem que
no és fàcil”, va transmetre Duran.
L’entrenador del Joventut també va
voler recordar la situació que es vivia
al Club fa només quatre temporades
i quin és el gran estat de forma (des
de tots els punts de vista) de l’entitat:
“Fa 4 anys vam estar a un pas desaparèixer i ara som tercers de la Lliga
Endesa, amb 10.000 bojos a la gra-

deria. Recordarem aquest any meravellós”. Pel que fa al partit i a la sèrie,
Duran va reconèixer la superioritat
blaugrana durant l’eliminatòria de
semifinals: “El Barça ha guanyat
perquè és millor i hem jugat al límit.
L’equip ha estat excel.lent. Barça i
Madrid són els millors. Sincerament,
vull que guanyi el Barça perquè ens
ha guanyat. Podem dir que som el
millor club ‘no futbolero’”, va afegir
Duran. Sobre el futur del primer
equip i la propera temporada, l’entrenador del Joventut va reconèixer
que el llistó verd-i-negre no serà un
objectiu gens fàcil de superar al del
curs vigent. “Fa temps que treballem
per crear un nucli dur. Tenim aquesta
estructura i no sé si ho podrem reforçar o millorar. Ho tornarem a intentar. “Aquest any hem aconseguit
l’excel·lència. Som un grup de nanos
que intenta competir contra els millors”, va concloure Duran.

02/06 al 15/06/2022
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La Penya disputarà
la Supercopa 14 anys després
FC Barcelona, Real Madrid i amfitrió, participants

Foto: D.Grau /CJB

El Joventut disputaria la Supercopa d’Espanya 14 anys després
de la seva darrera participació.
La 22ª edició - 19 des que l’organitza l’ACB - d’una competició
molt exclusiva ja coneix tres dels

quatre conjunts participants, en
què hi haurà color verd--i-negre.
FC Barcelona, Real Madrid, Club
Joventut Badalona i l’equip amfitrió del torneig seran els 4 equips
que disputaran la Supercopa

d’Espanya 2022, amb seu encara
a concretar. La Supercopa la disputen el vigent campió de la Copa
del Rei (FC Barcelona), el vigent
campió de la Supercopa (Real
Madrid), el millor classificat de
la Lliga Endesa 21-22 (Joventut)
i l’equip amfitrió. La Supercopa és
la primera competició oficial de la
nova temporada i, previsiblement,
el 10 i11 de setembre. Semifinals
a partit únic i un dia després la
gran final entre els dos conjunts
guanyadors. La Penya ha guanyat
les edicions dels anys 1985 i 1986
i va ser finalista l’any 1987. En la
seva darrera participació (2004),
el Joventut va caure a semifinals
contra el Zaragoza i Badalona mai
ha sigut seu de la Supercopa d’Espanya. Tampoc cap pavelló l’ha
organitzada a Catalunya. Tenerife
ha estat la seu de les dues darreres edicions.

Núm. 743

L’Olímpic, protagonista
de les tres millors
assistències ACB del curs

Foto: CJB

El Club Joventut Badalona i l’afició que aquesta temporada s’ha
apropat a l’Olímpic a gaudir d’un
partit de la Penya han protagonitzat les tres millors assistències
del curs ACB. Els tres enfrontaments que el conjunt de Carles
Duran ha disputat davant el FC
Barcelona han estat els tres duels
amb més presència de públic de
tota la temporada de la Lliga Endesa:

1. Joventut- FCB (LR) 12.166
2.CJB- FCB (Play-off 3) 10.787
3. CJB - FCB (PO 4) 10.323
La quarta millor assistència
d’espectadors a Badalona va ser
la de l’enfrontament de la Penya
davant l’Obradoiro amb 9.768,
la cinquena millor presència de
públic al pavelló. El Baskonia –
Real Madrid, amb poc més de
10.000 aficionats, se situa en
quarta posició.

02/06 al 15/06/2022
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‘Penyamania’ a la cloenda de la temporada:
600 aficionats a la festa del primer equip a l’Olímpic

L’EUROLLIGA DECIDIRÀ AQUEST DIJOUS ELS EQUIPS DE LES
DUES PLACES ‘WILD CARDS’

El Joventut s’acomiada dels seus seguidors amb parlaments i sorteigs inclosos
Més de 600 socis, sòcies i aficionats del
Club Joventut Badalona van gaudir de la
cloenda de la temporada 2021 - 2022.
Molta canalla, famílies, joves i adults es
van apropar aquest dilluns a l’Olímpic
per acomiadar un gran curs verd-i-negre
i gaudir d’un ambient festiu a la pista central de l’Olímpic. Tots els jugadors i staff
tècnic de Carles Duran van transmetre el
seu agraiment a l’afició i suport durant
els 31 partits que la Penya ha disputat a
l’Olímpic. Amb l’absència del president
Juanan Morales a causa de la covid, el
director tècnic Jordi Martí va estrenar

els parlaments a pista. “Hem fet història
a la pista i a la graderia. Aquest equipàs
és amb gent de la casa i volem fidelitzar
aquest projecte i continuar amb aquest
ambient. Som el millor club de bàsquet”.
Carles Duran va tornar a recordar i agrair
el suport de l’afició durant aquest curs.
“Poder jugar amb un Olímpic ple ha sigut
el nostre màxim plaer. Ha sigut un honor
i una gran temporada. Esperem poder-ho
repetir molts més anys”.Tanmateix, el
capità Albert Ventura tampoc es va voler
oblidar del suport dels aficionats durant
els darrers mesos, després de tancar-se

Foto: Arxiu

Tot i que hi ha molt poques possibilitats que
el Joventut guanyi la seva ‘Grossa’, que el
nom de la Penya aparegui entre els aspirants a disputar l’Eurolliga 2022 - 2023 engresca i fa il·lusió. Més enllà de decidir-se
el futur dels conjunts russos (aquesta decisió també podria afectar directament al Joventut), la reunió d’aquest dijous 16 de juny
dels propietaris de l’Eurolliga decidiran els
dos conjunts que disputaran la màxima
competició continental amb una classificació via ‘wild card’.

Valencia Basket, Partizan BC, Joventut i
Bursaspor són els quatre equips que aspiren a obtenir aquests dos darrers bitllets, tot
i que els dos primers són els grans favorits
a les travesses. La Penya és un històric que
està despertant i encara li mancaria un any
més de maduració per sumar possibilitats
de classificació via ‘wild card’, amb el bitllet
via campiona d’Eurocup com a primer camí
a aconseguir-ho. Ara mateix, Eurocup és la
competició continental prevista al Club per
a la temporada que ve.

VLADIMIR BRODZIANSKY, LA PRIMERA BAIXA OFICIOSA

Foto: CJB

la seva renovació: “Personalment, gràcies
pel vostre suport”. Més enllà dels missatges, el Club va sortejar una samarreta de
cada jugador amb els aficionats i també
la corbata de Carles Duran, qui va prota-

gonitzar un moment molt emotiu i tendre
amb la dona que la va guanyar i la gaudirà.
Minuts després, els aficionats van poder
trepitjar la pista central de l’Olímpic i es
van fotografiar amb els jugadors.

Missatge de Pau Ribas
a la cloenda: “Tranquils,
Ante Tomic no marxa”

Foto: M.E

Entre els missatges que van transmetre
els jugadors de la Penya - la majoria
d’agraïment als seguidors verd-i-negres
- hi va haver un que va ser molt breu,
però molt intens i clar: “Tranquils, Ante
no se va”. I no ho va dir un jugador qualsevol, ho va dir un jugador amb força
pes al vestidor del Joventut: Pau Ribas.
Un dels capitans de la Penya va ser el
segon jugador que va agafar el micròfon, després del capità Albert Ventura,
i les seves primeres paraules que va
pronunciar van ser aquesta frase. Durant
l’acte de cloenda, Ante Tomic va ser el

darrer jugador que va parlar i els aficionats el van ovacionar amb crits “d’MVP,
MVP, MVP”. El pivot croat va decidir que
volia ser ell qui tanqués la cerimònia
dels parlaments i ho va fer reconeixent el
gran ambient que ha viscut a Badalona
i les seves sensacions i suport de l’afició: “haig de dir que mai havia viscut un
play-off com el que viscut a Badalona,
amb els pèls de punta”. El contracte de
Tomic finalitza aquest mes de juny tot i
que va signar un acord 2+1, amb la temporada 2022 - 2023 sent opcional i que
s’executarà.

Foto: D.G

Tot i que Vladimir Brodziansky va arribar recuperat al tram final de la temporada del Joventut, l’aler pivot eslovac no va tenir protagonisme a pista. Carles Duran va convocar
Brodziansky als dos darrers enfrontaments
verd-i-negres del play-off davant el FC Barcelona, però no va disputar cap minut. Absolut espectador a la banqueta de la Penya.
L’aler pivot eslovac va patir un esquinç de
grau III al turmell dret el passat 16 d’abril
a l’Olímpic davant el Fuenlabrada i durant
les darreres 7-8 setmanes s’ha recuperat

i va tornar a entrar a una convocatòria, de
forma anecdòtica. Aquest dilluns es va acomiadar dels seguidors verd-i-negres, amb
un to més aviat distés i sense gaire emoció. L’etapa de Vladimir Brodziansky al Club
Joventut Badalona finalitzaria el proper 30
de juny, data en què finalitza la seva relació
contractual amb el primer equip, i s’incorporaria al Bahçesehir de la lliga turca.
Brandon Paul i Derek Willis són els altres
dos jugadors que tampoc continuarien a
Badalona la propera temporada.
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El futur esportiu,
una autèntica incògnita

L’Ajuntament abonarà el
milió d’euros al club

Només 2 jugadors amb contracte

Foto:CF Badalona

Després del descens badaloní a Tercera RFEF, es desconeix
l’estructura esportiva del primer
equip. Justo Alarcón va presentar la seva dimissió fa un parell
de setmanes i aquesta ja ha estat
acceptada. D’altra banda, Miguel
Ángel Sánchez va assegurar que

no hi hauria cap decisió sobre el
futur esportiu a Tercera Divisió
fins que el Juvenil A finalitzes
la temporada. L’equip dirigit per
Santi Álvarez va concloure la
temporada fa 11 dies (diumenge
disputarà la final del Campionat
de Catalunya Juvenil) i el silen-

ci regna públicament a l’Estadi.
De moment, Pol Ballesteros ha
tornat al Nàstic, Jaume Pascual
s’ha incorporat al Terrassa, Pitu
a l’Alzira i Bilal ha tancat la seva
cessió al Borja. Al capítol de
baixes, Ferran Brugué, Carri,
Jairo Cárcaba, Toni Larrosa, Joel
Toledo i Valentín Merchan tampoc continuaran i Dorronsoro
es va acomiadar amb una carta
fa una setmana. Àlex Sánchez
i Miguel Martínez són els dos
únics jugadors escapulats amb
contracte en vigor i que s’allargaria fins a final de la temporada 2022 - 2023. Amb aquest
context, el Badalona hauria de
començar a anunciar el nou entrenador (el periodista de Ràdio
Marca Vicente Casal va avançar
que Gerard Albadalejo podria ser
una opció) durant aquesta propera setmana.

La Junta Directiva accepta
el pas al costat de Justo Alarcón

L’Ajuntament de Badalona haurà
d’abonar un milió d’euros al CF
Badalona arran de la permuta del
camp de futbol de la Morera, després que el jutjat hagi donat la raó
al club escapulat en les darreres
setmanes. L’administració local va
cedir fa més de 10 anys al club la
propietat de les instal·lacions del
camp de futbol municpal de La
Morera, més un ingrés d’un milió
d’euros per reformar-lo, ja que es
trobava en un estat de conservació
molt precari i s’havia d’invertir. A
canvi, el club traspassava bona
part del seu estadi a l’avinguda
de Navarra amb l’objectiu que
l’Ajuntament realitzés els tràmits
pertinents per edificar-hi habitatge
protegit i obtenir el rèdit econòmic
suficient per aixecar les noves
instal·lacions a Montigalà (actual
Estadi Municipal de Badalona).
Tot i que l’Ajuntament va guanyar
en primera instància, el CF Badalona va guanyar en segona instància la sentència. Per aquesta raó,

La darrera setmana de
canvis al CF Badalona,
en format vídeo

El director esportiu continuarà vinculat amb l’entitat
El CF Badalona va anunciar aquest divendres
anterior que la Junta Directiva havia acceptat
la renúncia de Justo Alarcón com a Director
Esportiu escapulat, tot i que continuarà vinculat a l’entitat. “La decisió de Justo Alarcón
és la de no continuar al càrrec una vegada
acabada la temporada encara que com a soci
i persona vinculada durant anys a l’entitat estarà a disposició del club. Per part del Club
es manté la disposició de comptar amb ell
en altres àrees de l’entitat, ja que entenem
que ha demostrat que és un gran professional tots aquests anys”, transmet el Badalona
al comunicat. Alarcón va començar la seva
renovada etapa a l’entitat escapulada fa dos
estius i aquesta temporada 2021- 2022 tancarà cicle com a màxim responsable de la
confecció de la plantilla del primer equip.
Tot i aquesta renúncia, Alarcón continuarà al
Club i gestionarà tasques a l’entitat en altres
àrees.
A Segona RFEF o Tercera RFEF?
D’altra banda, el CF Badalona es troba a l’espera que el Tribunal Administratiu de l’Esport
(TAD) es pronunciï durant aquest mes de
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i després que el club escapulat
presentes una execució provisional, l’Ajuntament es va oposar
i el jutjat els hi va donar la raó,
per la qual cosa s’ha d’executar la
sentència de formar provisional i
aquest pagament d’un milió d’euros a l’entitat badalonina. Aquest
abonament es va aprovar al ple la
modificació de pressupost, i una
vegada es facin els tràmits, s’abonarà la quantitat. Ara com ara,
l’Ajuntament va presentar recurs
de cassació al Tribunal Suprem
i es troba a l’espera de la seva
admissió. Alhora, és decisió del
club escapulat mantenir congelada aquesta quantitat de diners o
s’arrisca i els inverteix.

L’Assemblea
de socis fixada
per a dimarts
28 de juny
Finalment, la Junta Directiva ha datat
l’Assemblea General de Socis per explicar amb detall el resum de la temporada 21/22 per a dimarts 28 de juny
a l’Estadi, a les 19:30 hores en primera convocatòria i 20 h la segona. En
aquesta Assemblea, l’únic punt del dia
és l’informe del president, on abordarà
tots els dubtes i preguntes que els socis puguin tenir sobre la situació actual
del club: situació social, institucional i
esportiva.

Foto: CF Badalona

juny pel que fa al partit escapulat de la J30
davant l’Europa. El Badalona va impugnar el
partit al Nou Sardenya per possible alineació
indeguda. La Directiva escapulada argumenta que els jugadors europeistes Alberto i
Pastells van ser expulsats al partit anterior
de l’Europa davant el Huesca B i van jugar

contra el Badalona, tot i la sanció. El Comitè de Competició no va fixar les sancions
per aquests dos jugadors, tot i que el club
badaloní considera que no haurien d’haver
jugat diumenge. Aquesta és la defensa del
Badalona perquè el TAD doni la raó a l’equip
escapulat i es pugui mantenir la categoria.

Arxiu

Del 16/06 al 29/06/2022

C.E. SEAGULL

Manel Expósito - redaccio@diaridebadalona.com

FUTBOL COMARCAL 29

Les obres del canvi de gespa
Adéu a la Copa i
a preparar el nou curs al Municipal de Bufalà començaran
Derrota 2-1 contra el Porqueres a finals d’aquest mes de juny
El Seagull va tancar oficialment
la temporada 2021 - 2022 amb
l’eliminació de les ‘gavines’ a la
tercera eliminatòria de la Copa
Catalunya. El conjunt de José Antonio Ruiz, qui ja dirigeix l’equip
des de la banqueta, va caure per
la mínima a Miànigues davant la
UE Porqueres (2-1), conjunt de la
Preferent Femenina. Laura Ariza
va avançar el Seagull al primer
minut de partit i les gironines van
capgirar el marcador amb dues
dianes d’Arboix, un dels quals en
clar fora de joc. Les ‘gavines’ van
portar el ritme de l’enfrontament,
però les badalonines no van poder trencar l’entramat defensiu
local. Derrota per la mínima i darrer partit del curs abans de desconnectar i començar a planificar
el nou curs. Psicològicament,
l’equip necessita oxigenar-se i
agafar forces per començar el nou
repte a Nacional i fixar-se el retorn
a Tercera RFEF (nova categoria).

II edició torneig Ciutat de Badalona
D’altra banda, aquest mateix cap
de setmana, el Seagull va organitzar al Municipal de Montigalà la
segona edició del torneig de futbol base (Benjamí i Aleví) ‘Ciutat
de Badalona’, en què es va viure
amb un gran ambient i les ‘gavines’ van entregar una placa a
l’expresident dels Dracs José Luis
Soler, per la seva bona relació i
vincle entre les dues entitats.

Foto: Seagull

El camp de futbol municipal de
Bufalà tindrà gespa nova a partir
de la propera temporada. L’Ajuntament ha comunicat a l’entitat
badalonina que haurà de finalitzar la seva activitat esportiva
a finals d’aquest mes de juny.
Més concretament, dilluns 27
és la data en què començaran a executar-se les obres
i s’allargaran durant, aproximadament, dos mesos. A
partir del mes de setembre, el
Municipal de Bufalà ja hauria
de gaudir de nova catifa perquè la gaudeixi el CF Bufalà.
“L’Ajuntament ens ha dit que
durant la primera setmana de
setembre ja podríem tornar al
camp. Esperem que el calendari previst es compleixi. De
moment, mantindrem aquesta
confiança i no tenim la previsió de buscar horaris durant
la primera setmana de pretem-

Foto: Bufalà

porada”, admet el vicepresident del CF Bufalà, Edu Ríos.
El canvi de gespa i els problemes de filtracions a la graderia
són les dues accions a desenvolupar durant la darrera setmana de juny i els mesos de juliol,

agost i setembre. Les obres als
vestidors ja s’han executat durant les dareres setmanes i mesos. Properament, el Municipal
de Cabanyes serà la instal·lació
que viurà el seu canvi de gespa,
a partir de l’any 2023.
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La Minguella es proclama
campiona de Segona Catalana

La Minguella, campiona
de Segona Catalana
en vídeo

El sènior femení arribarà amb força en el seu retorn a Primera Catalana

Foto: AE Minguella

La cloenda de la temporada 2021 - 2022
al basquetbol comarcal no ha pogut tenir
un punt final més dolç: amb un Campionat de Catalunya. La gran temporada del
sènior A de la Minguella ha conclòs amb

el títol del Campionat de Catalunya de
l’equip dirigit per Jessi García. El pavelló
municipal de Cabrils va ser la seu de la
Fase Final entre els quatre millors equips
de Segona Catalana (Minguella, Vilassar

de Dalt, CB Lleida i CB SAPS). La Minguella va superar el CB Lleida a semifinals
(66-61) i es va citar amb el CB Vilassar de
Dalt en la gran final. Un partit molt disputat i anivellat des del salt inicial (12-13),
però amb domini badaloní. Tot i el 10-0
inicial a favor de les blaves i el 27-19
al temps de descans, el Vilassar de Dalt
va reaccionar a la represa (33-32). Sara
Pascasi i Victoria López van sentenciar la
final al darrer quart (47-44) i confirmar un
títol històric per al conjunt de Casagemes.
La Minguella tornarà a Primera Catalana
el proper curs i es retrobarà amb el Sant
Andreu Natzaret. Tornarem a viure un derbi badaloní al segon esglaó català. Per la
seva banda, el sots21 del Natzaret va finalitzar la fase de Preferent com a sotscampió de Catalunya, després de caure davant
el Cerdanyola en la final (78-54). A més
a més, l’entitat blava també va celebrar el
sopar de cloenda de temporada i del 40è
aniversari del club, amb una gran repre-

sentació d’entitats de la ciutat.
Bufalà ascendeix a Primera
D’altra banda, l’AB Bufalà va notificar la
setmana anterior que el sènior A del club
ha ascendit a Primera Catalana, aprofitant
la renúncia del Ramon Llull. Círcol B, Llefià i Minguella ‘B’ compartiran categoria
amb l’ABB. Sant Josep, tot i haver perdut
la categoria a la pista, està treballant per
adquirir plaça a Copa, i coincidiria amb
Badalonès, Círcol i Maristes. La Minguella espera confirmació definitiva de la seva
plaça a Copa. D’això en depèn la plaça del
‘B’ a Primera.
Pol Amigó dirigirà el Badalonès
Finalment, al capítol d’incorporacions, l’AE
Badalonès va anunciar que Pol Amigó és
el ‘coach’ escollit per dirigir el sènior A a
Copa Catalunya. Amigó arriba procedent
del CB Esparreguera i també ha tingut experiència anterior al CB Sant Josep.
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Navarro i Raventós,
s’imposen al torneig
‘Facundo Lagunas’
Pere Navarro i Arnau Raventós
es van proclamar campions de la
XXII edició del ‘Torneig Facundo
Lagunas’, torneig social dedicat
a un referent del CTT Badalona
durant molt anys. La darrera edi-

ció d’aquesta competició va ser el
2016, la temporada que el senyor
Facundo ens va deixar. Cinc temporades després, el club ha tornat a
organitzar el torneig, modificant-ne
el format degut al gran creixement

Foto: CTT Badalona

Resum de la XXII edició
del ‘Torneig Facundo
Lagunas’

que s’ha experimentat. 11 categories
(4 de joves, 4 d’adults i 3 de veterans van ser la distribució d’aquesta edició, amb una mitjana de 100
espectadors. Navarro es va imposar
a Adrià Fernàndez, que no va poder
sumar el seu quart títol consecutiu ,
i es va coronar per primera vegada
campió de la categoria reina. En la
màxima categoria de joves, Raventós va donar la sorpresa davant
Sergi Bocanegra, aixecant un 1 a 2
desfavorable. A la segona categoria
de joves el títol va ser per al debutant Pablo Lucas i Saül Requena va
ser segon. Pel que fa a l’Escola de
Joves, Guillem López es va endur
el triomf davant de Mario Soriano.
A l’Escoleta, els premiats foren Unai
Rangel, Nil Laguna i Jordi Mesa.

Tret de sortida a la
42ª edició de la Cursa del
Dimoni al Passeig Marítim

Foto: arxiu

Els corredors més professionals, els més amateurs i totes
aquelles persones i famílies ja
es preparen per a la 42ª edició
Cursa Popular Ciutat de Badalona - Cursa del Dimoni d’aquest
dissabte 19 de juny que tindrà el
Passeig Marítim com a punt de
sortida (19:00 hores), una de les
curses més populars de la ciutat.

Per qüestions de licitacions i
retards administratius, la cursa
del Dimoni, que normalment
s’ha realitzat per les Festes de
Maig (s’havia de disputar el dia
22), va quedar ajornada. La carrera coincidirà per dates amb
les festes de Sant Joan i aquest
mateix dijous és el darrer dia
per incriure’s a la cursa.
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